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***  
  

  واتهم قطر وسوريا بعرقلة صفقة إلطالق شاليط..  بمنع تهريب السالح إلى غزةمبارك أقّر":ويكيليكس" .1
كشفت وثائق ويكيليكس عن أن الرئيس المصري حسني مبارك أقر بـأن بـالده              : سمير شطارة  -أوسلو

في حين اتهم قطر وسوريا     . أقامت جدارا عازال على حدودها مع قطاع غزة لوقف األسلحة المهربة إليه           
  .بإفشال جهوده إلطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير لدى المقاومة الفلسطينية، جلعاد شاليط

ـ       النرويجية بأن مبارك قـال فـي اجتمـاع فـي           " VG"وأفادت الوثائق التي نشرتها األربعاء صحيفة ال
من أجل  " نشيط وفاعل " مع الجنرال األميركي ديفد بترايوس إن مصر قامت بدور           2009حزيران  /يونيو

  .وقف عمليات تهريب األسلحة من خالل األنفاق إلى غزة
 كال من سوريا وقطر بتقـديم عـرض بقيمـة           -في لقائه مع بترايوس   -وذكرت الوثائق أن مبارك اتهم      

مقابل احتفاظها باألسير اإلسرائيلي    ) حماس(خمسين مليون دوالر أميركي إلى حركة المقاومة اإلسالمية         
لكن الوثائق لم تذكر رد      .لديها، جلعاد شاليط، وذلك إلفشال صفقة عملت القاهرة على ترتيبها بهذا الشأن           

  .بشأن العرض أو أي تفاصيل عن كيفية الدفعفعل حماس 
 للرئيس المصري قوله إن سـوريا       -في مذكرة بعث بها إلدارته في واشنطن      -وعزا الجنرال األميركي    

  .وقطر حاولتا تعطيل الجهود المصرية من أجل الوصول إلى اتفاق بخصوص شاليط
وبحـسب  . إلفراج عن شـاليط   وتشير الوثائق إلى أن مصر شاركت في دور دبلوماسي نشط من أجل ا            

الوثائق فقد لعب عمر سليمان مدير المخابرات السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي دوراً محورياً في               
  .المحادثات التي تمت بين اإلسرائيليين واألميركيين بهذا الصدد

 كـال   -سرائيليينفي أحاديثهما للمسؤولين األميركيين واإل    -كما كشفت الوثائق أن مبارك وسليمان اتهما        
وروى مبارك أن لقطر دوراً مهماً وبارزاً في دعـم          . من سوريا وقطر بدعمهما حركة حماس اقتصاديا      
  .2007حماس وفرض سيطرتها على قطاع غزة صيف 

 10/2/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  عباس يطالب بوقف االنتهاكات اإلسرائيلية .2
الفلسطيني محمود عباس أمس بوقف االنتهاكات اإلسرائيلية طالب الرئيس : وكاالت - حسينمعبد الرحي

وأدان عباس في تصريح صحفي عقب لقائه وزيرة الخارجية االسبانية . الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني
ترينيداد خيمينيث في رام اهللا االنتهاكات اإلسرائيلية المتكررة خاصة تهويد القدس وهدم المنازل وبناء 

وأطلع . جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، وطالب المجتمع الدولي بوقفهاالمستوطنات وإقامة 
خيمينيث على المستجدات في المنطقة خاصة عملية السالم المتوقفة بسبب رفض الحكومة اإلسرائيلية 

  . وقف االستيطان وتحديد مرجعية واضحة للعملية السلمية
 10/2/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
  والسلطة مسؤولية استهداف أحد المستودعات الطبية في غزة" إسرائيل "باسم نعيم يحمل .3

حمل وزير الصحة لدى الحكومة المقالة باسم نعيم االحتالل اإلسرائيلي والسلطة الفلسطينية مسؤولية :غزة
  .استهداف أحد المستودعات الطبية شرق مدينة غزة

هناك خطة مشتركة بين السلطة "المدمر وقال نعيم خالل مؤتمر صحافي عقده على أنقاض المستودع 
واالحتالل على مواصلة الحصار اإلسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني وحتى على مرضاه وتعريض 

  ".حياتهم للخطر
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واستنكر وزير الصحة بشدة االستهداف الذي تعرض له المستودع الطبي، الفتًا إلى أن وزارته تنوي 
  .ي الغارة ومن أعطى األمر بها ومن أعطى المبرر لهااتخاذ إجراءات قانونية ضد منفذ

 صنفًا 180وأكد أن هذا العدوان يأتي بالتزامن مع أزمة الدواء التي تشهدها غزة في ظل فقدان أكثر من 
  .أساسيا، مشيرا إلى أن هذا األمر يأتي في إطار خطة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنية الصحية الفلسطينية

لمستودع المستهدف كان يحتوي مستهلكات وأدوية ومحاليل تقدر بمئات اآلالف من وأشار إلى أن ا
  .الدوالرات، الفتا إلى أن العدوان أدى إلى تدميرها مما يسهم في زيادة العجز الموجود أصال
  10/2/2011الغد، عمان، 

  
  ال أكثر كالم فارغ وإعالم في غزة عبر الفيسبوك" ثورة الكرامة"دعوة لـال :إيهاب الغصين .4

مجموعة من الشبان عبر شبكة  قللت حكومة حماس من اهمية دعوة:  سمير حمتو ، ا ف ب-غزة 
بين " انهاء االنقسام"في قطاع غزة غدا الجمعة من اجل " ثورة الكرامة"الفيسبوك للتواصل االجتماعي لـ

ظيم سيغير وجه سيقوم شباب قطاع غزة بعمل ع"وقال المنظمون على صفحتهم . الفصائل الفلسطينية
واعتبرها ايهاب الغصين المتحدث باسم . ".التاريخ استلهاما لثورة تونس الخضراء ومصر الفراعنة

كالم فارغ واعالم ال اكثر ، غزة صانعة الثورات ، ما حدث في غزة اثناء "وزارة الداخلية المقالة بانها 
  ".الحسم هو الثورة الحقيقية ضد الفاسدين

  10/2/2011الدستور، عمان، 
  

   على المضي في مخططاتها االستيطانية"إسرائيل"بيان الرباعية يشجع :  التحريرمنظمة .5
اتهمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اللجنة الرباعية الدولية، بالتملص من : رام اهللا

اعتبارها واجبا لتحرك واجباتها تجاه عملية التسوية السلمية، وأنها تتذرع باألحداث في مصر بدلًا من 
  .فاعل وملزم إلسرائيل لوقف االستيطان
لم يتطرق "إن بيان الرباعية األخير ) 9/2(األربعاء " قدس برس"وقالت اللجنة في بيان صحفي تلقته 

ألبسط متطلبات العملية السلمية، أال وهي إلزام إسرائيل بوقف االستيطان، مما يعطي الغطاء لها كي 
  ".ا التوسعية واالستيطانية في األرض الفلسطينيةتمضي في مخططاته

الشيخ   وحدة استيطانية في حي200الحكومة اإلسرائيلية بناء  وانتقدت منظمة التحرير في بيانها، قرار 
بهدف تهويدها والقضاء على التواجد الفلسطيني الشرعي، غير عابئة "جراح شرق القدس المحتلة، 
  ".، في تحد سافر لإلرادة الدولية وبالتزامن مع اجتماع الرباعية وبيانهاباالنتقادات الخجولة لالستيطان

باتخاذ موقف ضاغط مثمر على إسرائيل، وفي مقدمتها "وطالبت منظمة التحرير، أطراف الرباعية 
 من حزيران، وأخذ العبرة من األحداث والتحوالت 4االعتراف المباشر بالدولة المستقلة على حدود 

  ".ر احترام حق الشعوب في تقرير مصيرهابالمنطقة عب
  9/2/2011قدس برس، 

  
   ينفي وجود أي دور ألعضاء من حركة فتح في تفجير خط الغاز المصري في العريشالفرا .6

رفض الدكتور بركات الفرا السفير الفلسطيني في القاهرة والمسؤول عـن تنظـيم              : أشرف الهور  -غزة
العاملة في مدينة رفـح     ' اللجان الشعبية المصرية  ' أعضاء من    حركة فتح في مصر االتهامات التي كالها      

ونفى الفرا معتمد إقليم    . المصرية لعناصر من الحركة بالوقوف وراء تفجير خط الغاز المصري قبل أيام           
أن يكون لحركة فتح    ' جملة وتفصيال 'نسخة منه   ' القدس العربي 'فتح في مصر في تصريح صحافي تلقت        

  . الغاز المصري في مدينة رفح المصريةأية صلة بتفجير محطة
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نحن حريصون كل الحرص على أمن واستقرار مصر، وهذا البلد يعتبر الـضمانة الرئيـسة               'وقال الفرا   
نحن نجزم بأن حركة فتح بريئة مما يثار مـن          'وأضاف الفرا مجدداً نفيه لألمر       .'والداعم األكبر لقضيتنا  

  فلسطين بالقاهرة على تواصل مع الجهات األمنية المختصة، وأكد السفير الفرا أن سفارة . 'اتهامات
  3/1/2011القدس العربي، لندن، 

  
   حماس في السجونأسرى ينفي شائعات وقف السلطة مخصصات :ابو عين .7

نفى وكيل وزارة شؤون االسرى والمحررين ، زياد ابو عين، الشائعات التي تتحدث عن اقدام : رام اهللا
، ان هذه االنباء )معا( االسرى والمحررين الشهرية، مؤكدا في حديث لـ الحكومة عن قطع مخصصات

عارية عن الصحة بشكل مطلق، محذرا في الوقت نفسه من اية محاوالت تنتهجها حركة حماس للتطاول 
  .على السلطة الوطنية ومؤسساتها بما في ذلك وزارة شؤون االسرى

التعامل المهني واالحتكام الى معايير واسس على مدار سنوات ونحن نحرص على " وقال ابو عين 
لكن من الواضح ان "، وتابع "واضحة لتغطية احتياجات االسرى الفلسطينيين دون اية اعتبارات سياسية

حماس تعمل من اجل توتير االجواء وشحنها من خالل اختالق االكاذيب والترويج لها عبر وسائل 
  .االعالم

 المسؤولة قد تفضي الى اتخاذ اجراءات صارمة، خاصة ان ورأى ابو عين ان سياسة حماس غير
في حين ان وزارة شؤون "السلطة الوطنية تنفق ماليين الدوالرات كمخصصات على اسرى حماس 

االسرى والمحررين التابع لحكومة حماس في غزة يتقاضون الرواتب و يشربون القهوة فقط دون تقديم 
  ".التهم واقتصار ذلك على االسرى المحسوبين على حركة حماساية خدمات لالسرى الفلسطينيين او عائ

وكشف ابو عين عن وجود بعض الحاالت من االسرى المحررين المحسوبين على حركة حماس انتسبوا 
الى المؤسسة االمنية والقوى التنفيذية التابعتين لحركة حماس في قطاع غزة، االمر الذي ادى الى اتخاذ 

هم باعتبار ان مسؤولية توفير رواتب هؤالء يجب ان تتحمله حكومة حماس قرارات بوقف صرف رواتب
  .في غزة وليس السلطة الفلسطينية

واوضح ان مسؤولية وقف صرف رواتب هؤالء لم تتخذه وزارة شؤون االسرى وانما جهات مختصة 
  .في السلطة الوطنية

  9/2/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  م مرهون بنتائج االحتجاجات في مصرمستقبل عملية السال: نبيل عمرو .8
أكد سفير السلطة الفلسطينية السابق في مصر نبيل عمرو أنه من المبكر الحديث عن عملية : رام اهللا

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

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

الم في مهب الريح ألننا ال نعرف حتى اآلن كيف ستنتهي االحتجاجات الشعبية قد أحالت عملية الس
  . الشعبية في مصر التي ال تزال أوضاعها غامضة بالنسبة للجميع

  9/2/2011قدس برس، 
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  إجراء االنتخابات دون توافق وطني مرفوض وفاقد للشرعية ويخدم االحتالل: حماس .9
ات المحلية بشكل منفرد ودون توافق وطني؛ ووصفت جددت حركة حماس رفضها إجراء االنتخاب: غزة

، قالت بأنه جاء معبراً عن مصالح فئوية ضيقة، وهو بذلك ال يخدم إالَّ أهداف "قرار أحادي"ذلك بأنه 
  .االحتالل في تكريس االنقسام، وإضعاف الجبهة الفلسطينية الداخلية

إن محاولة إجراء تلك ": "قدس برس"نه لـ أرسلت نسخة م) 9/2(وقالت حماس، في بيان لها األربعاء 
االنتخابات دون توافق وطني، وفي ظل سياسة اإلرهاب واإلقصاء التي تمارسها حكومة عباس ـ فياض 
غير الشرعية ضد المقاومة وأنصارها، ليؤكِّد أنَّها انتخابات فاقدة للشرعية والمصداقية قبل أن تبدأ، وهي 

  ".وال تلزمه بشيءال تمثل شعبنا الفلسطيني 
إن عباس وفياض وبعد فضائح وثائق مفاوضاتهم العبثية المخزية مع العدو الصهيوني، : "وأضاف البيان

يحاولون بقرارهم هذا التغطية على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته وثوابته الوطنية، 
نهم بهذه التحركات غير الوطنية أن يخدعوا الشعب وكأن شيئاً لم يكن، وهم يوهمون أنفسهم بأنَّه يمك
  ".الفلسطيني ويصرفوا أنظاره عن سلوكهم وجرائمهم

عباس وفياض إلى التراجع عن هذا القرار، وإلى مراجعة مجمل سياساتهم التي " حماس"ودعا بيان 
محمود عباس " ماسح"وحملت . ضد المقاومة والشرفاء من أبناء الشعب الفلسطيني" القمعية"وصفها بـ 

المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة التي ستنعكس سلباً على وحدة الشعب الفلسطيني " فتح"وحركة 
  .ومستقبل قضيته

  9/2/2011قدس برس، 
  

  حزب التحرير يتهم السلطة بمواصلة االعتقال السياسي ضد نشطائه .10
طة الفلسطينية واجهزتها االمنية االربعاء اتهم حزب التحرير االسالمي السل: وليد عوض -رام اهللا 

بمواصلة مالحقة نشطاء الحزب في االراضي الفلسطينية واعتقالهم واحتجازهم على ذمة القضاء 
  .العسكري

 األساسي الفلسطينية كونه ال يعترف بالسلطة او القانون األراضيواضاف الحزب المحظور في 
بخالف ما صرح به اللواء أحمد المبيض ' 'قدس العربيال'الفلسطيني قائال في بيان صحافي ارسل لـ

رئيس هيئة القضاء العسكري تعقيبا على قرار جهاز المخابرات العامة بوقف عرض كافة المدنيين على 
، والكف عن التوقيف أو االحتجاز إال بالئحة اتهام 16/1/2011القضاء العسكري، ابتداء من يوم األحد 

احبة االختصاص األصيل، وأنه لن يتم اعتقال أي مواطن في الضفة الغربية صادرة عن النيابة العامة ص
إال بمذكرة توقيف من قبل النيابة العامة المدنية الفلسطينية وفق قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 

 عاما، من سلفيت، 45، فأن جهاز المخابرات في سلفيت ما زال يحتجز سمير ماضي، 2001 لسنة 3
التحرير، وهو ' ، وذلك بسبب انتمائه السياسي، حيث أن سمير هو عضو في حزب31/12/2010 منذ

أحد األشخاص الذين قاموا بإلقاء رسالة حزب التحرير ـ فلسطين في مسجد في سلفيت، والتي انتقد فيها 
  .'الحزب موقف السلطة من قضية فلسطين وتهاويها أمام االحتالل

ب التحرير في فلسطين في بيانه بأن جهاز المخابرات الفلسطيني يحتجز وأكد المكتب اإلعالمي لحز
سمير ماضي منذ ذلك التاريخ على ذمة القضاء العسكري، وأن الجهاز يحاول الضغط على أهل سمير 
من أجل القبول بإخراجه بكفالة على ذمة القضاء العسكري، بدال من اإلفراج عنه أو تحويله إلى النيابة 

  .وهو ما يرفضه األهل بشدةالمدنية، 
وأوضح المكتب اإلعالمي بأن جهاز المخابرات قد منع أهل المعتقل من زيارة ابنهم لمدة أسبوعين، وأنّه 
عند مراجعة األهل للمخابرات وطلبهم منهم اإلفراج عن ابنهم وإنهاء اعتقاله التعسفي، أجابوهم بأن جهاز 

ا المكتب اإلعالمي لحزب التحرير إلى اعتبار تصريحات المخابرات ال يكترث بالقانون وهو ما دع
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المبيض وجهاز المخابرات حول وقف االعتقاالت التعسفية والسياسية ما هي إال مجرد تصريحات 
إعالمية ال واقع لها، مشددا على أن السلطة إنما تستخدم القانون لخدمة مصالحها، وتدوس عليه حينما ال 

  .يكون في خدمتها
زب السلطة بأنها لم توقف االعتقاالت السياسية في صفوف أعضائه ال قبل تصريحات المبيض واتهم الح
  .وال بعدها

  10/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

  تأييدا لالحتجاجات الشعبية في مصرالتابعة لحماس " الكتلة اإلسالمية"تظاهرة لـ: غزة .11
 بدعوة من الكتلة االسالمية التابعة شارك مئات الشبان الفلسطينيين:  ا ف ب- سمير حمتو - غزة

ونظم التظاهرة التي شارك . لحماس أمس في تظاهرة بمدينة غزة تأييدا لالحتجاجات الشعبية في مصر
 من طلبة الكتلة االسالمية ، االطار الطالبي لحركة حماس في غزة ، وهو تجمع يضم 300فيها حوالى 

من غزة "المعتصمون هتافات مؤيدة للشعب المصري وردد . طلبة من الجامعات ، في وسط مدينة غزة
يا مصري سير سير حتى احداث التغير ، عمر سلمان "، و "تحية لثورة المصرية ، مبارك ارحل ارحل

كما رفعت شعارات تدعو الى رفع الحصار عن قطاع غزة ورفعت االعالم ". باطل احمد شفيق باطل
شرطة التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة على مقربة من  الأفرادوكان عدد من . المصرية والفلسطينية

  .االعتصام دون اي تدخل
  10/2/2011الدستور، عمان، 

  
  أحداث مصر تثبت للغرب أننا حليفهم الوحيد: ليبرمان .12

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

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

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

  10/2/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  الفلسطينيون يبذلون قصارى الجهود إلفشال عملية السالم: ليبرمان .13
ببذل إتهم وزير الخارجية اإلسرائيلي افيجدور ليبرمان الجانب الفلسطيني  :  خالد االصمعي- رام اهللا

 وزعم ليبرمان أن إسرائيل مستعدة إلستئناف المفاوضات مع  , قصاري الجهود إلفشال عملية السالم
 ووردت أقوال وزير  ,  وحتي الرسال وفد إلي مدريد هذه الليلة بهدف التفاوض معهم , الفلسطينيين فورا

يس والتي كانت تعرضت الخارجية اإلسرائيلي في سياق لقاء له نظيرته األسبانية ترينيداد خيمين
   . العتدائات المستوطنين اليهود اثناء زيارتها لمحافظة الخليل ظهر الثالثاء

  10/2/2011، األهرام، القاهرة
  

  في قضية اإلفراج عن شاليط" التقصير" يتهم األمم المتحّدة بـ أيالون .14
فيما " التقصير"م المتحدة بـ اتهم نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي، داني أيالون، منظمة األم: الناصرة

يتعلّق بمسألة اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، 
  .جلعاد شاليط
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إن "، بالمفوضة األممية لحقوق اإلنسان نافي بيالي )9/2(وقال أيالون، خالل اجتماعه اليوم األربعاء 
ير معروف عن الرد على جريمة الحرب المتمثلة باستمرار إطالق القذائف المنظمة الدولية تمتنع لسبب غ

الصاروخية من قطاع غزة على إسرائيل، حيث أن األمم المتحدة تتبنى سياسة مزدوجة المعايير بشكل 
  .، كما قال"يضع صعوبات أمام إسرائيل للنظر بجدية نحو مجلس حقوق اإلنسان األممي

يبرمان المسؤولة األممية إلغاء زيارتها المقررة إليران، مشيراً إلى أن مثل وفي سياق آخر، ناشد نائب ل
إضفاء صبغة الشرعية على نظام قاس يدعو إلى إبادة دولة إسرائيل وينتهك "هذه الزيارة من شأنها 

  .، على حد تعبيره"حقوق اإلنسان
  9/2/2011قدس برس، 

  
   بدأت تضعف"إسرائيل": ليفني .15

ة اإلسرائيلية تسيبي ليفني انتقاداً الذعاً للحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، حيث وجهت زعيمة المعارض
  . فيها" غير متوفرة"اتهمتها بخيانة األمانة وقالت إن القيادة السياسية 

، أن الحكومة اإلسرائيلية ال تصغي إال لضائقة السياسيين في الوقت الذي "كاديما"ورأت زعيمة حزب 
  . ، على حد تقديرها"لعبرية قوتها وتصاب بالضعفتفقد فيه الدولة ا"

البرلمانية داليا ايتسيك أن نتنياهو هو أكثر من تبنّى سياسة رفع " كاديما"من جانبها، اعتبرت رئيسة كتلة 
الضرائب من بين كافّة رؤساء الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، مشيرةً إلى أن الحكومة الحالية هي 

  .  أبيبمن شهدتها تل" أسوأ"
إن الجمهور اإلسرائيلي : "من جانبه، رد النائب الليكودي أوفير أكونيس على تصريحات المعارضة، قائالً

  ". مصاب بالصدمة بسبب ثالث سنوات من اإلخفاق السياسي واألمني واالقتصادي بقيادة كاديما
 لها لتقود الدولة بمنتهى اإلسرائيليون أقالوا حكومة كاديما واختاروا حكومة نتنياهو خلفا: "وأضاف
  .، حسب قوله"المسؤولية

  9/2/2011، موقع فلسطين أون الين
  

    لجنة تيركل تصادق على تعيين الميجر جنرال بيني غانتس رئيسا ألركان الجيش اإلسرائيلي  .16
 على - المكلفة بمراجعة التعيينات رفيعة المستوى في الخدمة العامة -صادقت لجنة تيركل : القدس
  .  الميجر جنرال بيني غانتس رئيسا الركان جيش الدفاع تعيين

وكان الميجر . وسيطرح تعيين غانتس على مجلس الوزراء اإلسرائيلي يوم االحد المقبل للمصادقة عليه
  . جنرال غانتس قد مثل امس امام اعضاء اللجنة

انتس بما فيها حادث وقالت مصادر مقربة من لجنة تيركل انها نظرت في عدة قضايا ارتبط بها اسم غ
 عندما تولى غانتس قيادة قوات الجيش 2000مقتل مدحت يوسف من حرس الحدود في نابلس عام 

اإلسرائيلي في نابلس والقدس ولكنها خلصت الى االستنتاج بانه ال يوجد هناك ما يمنع تعيين غانتس في 
  . منصب رئيس االركان

  .لوزراء القراره نهائيا يوم االحد المقبلومن المتوقع ان يطرح هذا التعيين على مجلس ا
  10/2/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  جيش اإلسرائيلي يقيم وحدة قتالية عبر الفيسبوكال .17

 أعلنت إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس، أن قيادة الجيش شرعت اخيرا في تشكيل وحدة :الناصرة
" الفيسبوك"ام المحلي والعالمي، عبر شبكات قتالية جديدة في الجيش، متخصصة بمحاربة الرأي الع
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، واعترف أحد قادة الوحدة، أن الجيش اقام عالقات بمتخصصين، في التعقيبات "اليوتيوب"و" تويتر"و
  .على األنباء التي تنشر في مواقع االنترنت المختلفة

 القتالية، كما تم وقال الرائد تساحي بيران، في مقابلة اجرتها معه إذاعة جيش االحتالل، إن الوحدة
  ".ولكن ما زال لدينا الكثير لفعله في هذا المجال"تسميتها، ستحاول التأثير على الحلبات الرسمية، 

إننا نعي حقيقة ان الجيل الشاب ال يقرأ االخبار في الصحف وال يسمعها عبر "وتابع بيران قائال، 
ون كل ذلك عبر الشبكات االجتماعية في اإلذاعات، وال يشاهدونها في التلفزيونات، ونرى أنهم يتابع

  ".االنترنت
  10/2/2011، الغد، عّمان

  
   2012  تنهي بناء السياج الفاصل مع مصر بحلول"إسرائيل" .18

" أعلن مسؤول إسرائيلي في وزارة الجيش، أنه سيتم االنتهاء من بناء السياج الفاصل بين  :القدس
  .بل ستة أشهر من الموعد النهائي، أي ق2012، بحلول نهاية العام "إسرائيل ومصر

وقال عودي شاني المسؤول في وزارة الجيش اإلسرائيلي، خالل جولة تفقدية قام بها في مكان إنشاء 
، مشيراً إلى "إنه سيتم تنفيذ العمل في بناء الجدار على ستة قطاعات في وقت واحد : " السياج الفاصل،

  .لى إسرائيلأن ذلك سيؤدي إلى انخفاض أعداد المتسللين إ
  10/2/2011، الشرق، الدوحة

  
   تنعش السياحة اإلسرائيلية في مصر يناير25ثورة : اإلذاعة اإلسرائيلية .19

 كشفت إذاعة الجيش اإلسرائيلى عن أن سوق السياحة فى إسرائيل تشهد انتعاشاً ملحوظاً : محمود عبود
تتابع فيه األوساط السياسية فى مصر، موضحة أنه فى الوقت الذى »  يناير25«منذ اندالع ثورة 

اإلسرائيلية التطورات التى تحدث فى مصر بقلق بالغ، تسعى األوساط االقتصادية فى إسرائيل لتحقيق 
  أقصى استفادة ممكنة من هذه الثورة،

زادت »  يناير25«وتفيد المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة اإلسرائيلية أنه منذ اندالع ثورة 
وأعربت وزارة السياحة اإلسرائيلية عن أملها أن تحدث . ?20ياح الروس فى إسرائيل بحوالى نسبة الس

زيادات مماثلة على مدار العام الحالى، وشرعت الوزارة فى عدد من اإلجراءات لسحب السياحة الروسية 
  من السوق المصرية،

ر الذى يوفر مئات الدوالرات لكل وأبرز هذه اإلجراءات إلغاء التأشيرات بين إسرائيل وأوكرانيا، األم
سائح أوكرانى يزور إسرائيل، وتتوقع شركات السياحة اإلسرائيلية أن يؤدى هذا القرار الرتفاع هائل فى 

  .أعداد السياح األوكرانيين القادمين إلسرائيل
  10/2/2011، المصري اليوم، القاهرة

  
  رتقنياتنا الحديثة هي التي قطعت اإلنترنت عن مص: يديعوت .20

ال يمكن تجاهل ما فجرته صحيفة يديعوت أحرونوت مؤخرا حول استخدام المصريين للتقنيات 
اإللكترونية اإلسرائيلية من أجل تعطيل االتصال باإلنترنت، وهي المعلومة التي أكدتها الصحيفة 

  .واعترفت بها بعض من الدوائر التكنولوجية العاملة بالبالد
الخبراء اإلسرائيليين في شركة نيروس نجحوا منذ فترة في تطوير ويشير بعض من التقارير إلى أن 

منظومة برامجية لقطع االتصال بشبكة اإلنترنت حالة وقوع حروب أو أزمات بأي دولة، وتتميز هذه 
المنظومة بالكثير من المميزات أهمها أن قدرتها على قطع االتصال باإلنترنت وإعادته مرة أخرى في 

تضرر األجهزة ووسائل االتصال المتحكمة في منظومة عمل هذه الشبكة، واألهم الوقت نفسه دون أن 
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من كل هذا وذاك أن هذه المنظومة تحدد في الوقت ذاته المواقع التي من الممكن الدخول منها على شبكة 
  .اإلنترنت أو الخروج أيضا منها

 الطابع األمني مثل الحواسيب أو فإن الكثير من أعمال هذه الشركة يتم في إسرائيل خاصة األعمال ذات
  .منظومات االتصال الخاصة التي تستخدمها األجهزة االستخباراتية المختلفة سواء بالمنطقة أو العالم

وعلم موقع األخبار أن الكثير من األجهزة األمنية واالستخباراتية في المنطقة يتعامل مع هذه الشركة 
 رخص ثمنها، مقارنة بالمنتجات اإللكترونية المماثلة التي خاصة مع جودة منتجاتها واألهم من كل هذا

  .تقدمها الكثير من دول العالم األخرى
ويحرص المصريون على االستفادة من التقنيات اإللكترونية اإلسرائيلية خاصة مع كفاءتها المتميزة، 

ها في الكثير من باإلضافة إلى اهتمام السلطات المصرية بتنشيط العالقات مع إسرائيل واالرتقاء ب
المجاالت الحيوية، ومنها التكنولوجيا على سبيل المثال، وهو ما دفعهم إلى اللجوء إلينا في هذه األزمة 

  .التي يواجهونها اآلن
عموما فإن التعاون المشترك بين الشركات اإلسرائيلية والمصرية ليس بالجديد خاصة مع اهتمام كبار 

بهذا التعاون وتعميقه، في ظل التقنيات المتميزة التي تتمتع بها الشركات المسؤولين في القاهرة باالرتقاء 
  .اإلسرائيلية

  10/2/2011، العرب، الدوحة
  

  تحفّز صهيوني لفرضية نشر قوات أمريكية خاصة للتدخل العسكري في مصر .21
  :آراء صهيونية حول معاهدة السالم مع مصر

، "إسرائيل"أن مصر وقعت على معاهدة سالم مع زعم : وزير المواصالت الصهيوني، يسرائيل كاتس -
" إسرائيلية"وهي جارة هامة لها، ونتوقع منها أن يظل السالم بيننا مستمراً، موضحاً عدم وجود رغبة 

  . للتدخل في األمور الداخلية للشعب المصري
هدة السالم مع أكّد على أن معا: الرئيس السابق لمجلس األمن القومي، الجنرال المتقاعد عوزي دايان -

، "إسرائيل"مصر مهمة في ذاتها ألنها تعني بأنه ليس هناك حرب وال توتر على الحدود الجنوبية لـ
  .معتبراً أيضاً بأنها تحافظ على توازن دقيق في الشرق األوسط

شدد على وجوب الحفاظ على السالم الموجود منذ ثالثة : رئيس الحكومة العبرية، بنيامين نتنياهو -
  .واالستقرار على الصعيد االقليمي" إسرائيل" وتأمين الهدوء في جنوب عقود

أكد أن السالم مع مصر مكسب استراتيجي أساسي : رئيس أركان الجيش الصهيوني، غابي أشكينازي -
، مشدداً على أن المعسكر المتطرف في الشرق األوسط يتعزز، وعلى الجيش "إسرائيل"بالنسبة إلى 

  . ستعداً وأن يقاتل على جبهات عدة في شكل متزامنالصهيوني أن يكون م
أجمعوا على التحذير من احتمال إعادة النظر في معاهدة السالم مع مصر، : خبراء عسكريون صهاينة -

ورأوا أن . في شكل خطير" إسرائيل"سيزيد من العزلة االقليمية لـ" السيناريو الكارثي"مؤكدين أن هذا 
القوة الدولية التي تضمن السالم في سيناء على الرحيل وسيعرض عبور التخلي عن المعاهدة سيجبر 

لقناة السويس للخطر، في موازاة تأمين معبر لألسلحة اإليرانية الموجهة إلى حماس " اإلسرائيلية"السفن 
  ". حزب اهللا"و
يام، ووجد  أ4كشف بأنه تحدث إلى مبارك قبل : وزير التجارة الصهيوني السابق، بنيامين بن اليعازر -

القاهرة ليست بيروت أو تونس، أنا واثق أن األمور : "أنه ما زال متمسكاً بشدة للبقاء في منصبه، قائالً له
، لكن الوزير الصهيوني أعرب عن اعتقاده أن مبارك سيتنحى إذا ما "تحت السيطرة، فال داعي للقلق

  .  موقفه من دعمه، مشيراً إلى أن الجيش ال يزال على"خروج مشرف"وجد سبيالً لـ
  :متابعات ميدانية
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أن إقامة الجدار البري على امتداد الحدود " اودي شاني"أعلن مدير عام وزارة الدفاع اإلسرائيلية  -
المصرية ستستكمل نهاية العام القادم، قبل الموعد المحدد بنصف عام، بفضل تسريع وتيرة " اإلسرائيلية"

  . نظومات إنذار ومراقبةأعمال البناء، حيث يتكون من سياج وم
 700بزيادة إضافية لميزانيته تقدر بـ" اإلسرائيلي"أقرت لجنة الموازنات الصهيونية طلب الجيش  -

مليون شيقل، ليتمكن من مواجهة أبعاد وتداعيات ما يجري في مصر، وهي المرحلة األولى من طلبات، 
  . لتقديرات األمنية الصهيونيةسيتقدم بها الجيش في ضوء تطور األوضاع في مصر، واختالف ا

في قطع خدمات اإلنترنت عن " إسرائيلية"كشف النقاب عن استخدام السلطات المصرية لتكنولوجيا  -
اإلسرائيلية، عبر جهاز يستخدم من قبل أجهزة " ناروس"أنحاء مصر مع بداية الثورة، من خالل شركة 

ية ومكالمات الفيديو التي تجري في آن واحد، االستخبارات، قادر على التنصت على المكالمات الهاتف
ويمكن لها تسجيل كل ما يمر في شبكة اإلنترنت، واستعادة الرسائل عبر البريد اإللكتروني، ورصد 

  .المواقع التي تم الدخول إليها، واستعادة المكالمات التي تجري عبر اإلنترنت
  أمريكية لحماية قناة السويس" تدخل"قوات 

قبالة اإلسماعيلية، وهي حلقة " البحيرات المرة الكبرى"منية صهيونية أن أمريكا نشرت في أفادت محافل أ
 بوارج حربية، لديها قدرة 6الربط اإلستراتيجية بين شمال وجنوب قناة السويس، قوة هجومية تضم 

خاصة على متنها لهبوط المروحيات التي تنقل وتنزل قوات المارينز، كما تضم وحدة االستطالع 
 عنصر، يحصلون على إمدادات من كتيبتي إنزال من القوات الخاصة، وتشمل 2200البحرية، بمشاركة 

وألمحت . غواصة قتالية سريعة، مخصصة في األساس لدعم قوة النيران خالل مهام القوات الخاصة
ناة السويس، وقبالة المحافل األمنية إلى أن تركيبة القوات األمريكية التي تقف حالياً أمام الضفة الغربية لق

، وستعمل في حال تعرضت المالحة في قناة "قوات تدخل"الضفة الشرقية لشبة جزيرة سيناء، تظهر أنها 
من البضائع حول العالم، في حال تعرضت للتعطيل، أو في حالة % 40السويس، التي يمر منها يومياً 

  . حدوث تطورات في مصر، من شأنها تبرير التدخل العسكري
  موقع تيك ديبكا األمني+ الكنيست موقع 

  مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية: عن العبرية، ترجمة
  9/2/2011 ،10اصدار خاص 

  
  من أهلها %67من مساحة القدس وتجوع  %87 تصادر "إسرائيل" :وحدة القدس في رئاسة السلطة .22

الي القدس المحتلة يعيشون تحت من أه% 67"قالت الرئاسة الفلسطينية إن :   نادية سعد الدين–عمان 
من مساحة المدينة إما مصادرة أو % 87 آالف طفل خارج مقاعد الدراسة، و9خط الفقر، فيما يوجد 

  ".محظورة، بسبب مخططات االحتالل التهويدية
وأبرزت خطة استراتيجية للتنمية القطاعية في القدس المحتلة وضعتها وحدة القدس في رئاسة السلطة 

لظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المقدسيون، والتحديات التي تواجههم، والمشاريع الملحة ا"مؤخراً 
  ".التي تحتاجها المدينة المحتلة

الخطة تتعلق بتنمية القطاعات في المدينة المحتلة لمدة ثالثة "وقال رئيس وحدة القدس أحمد الرويضي إن 
 مليون دوالر، وشراكة أساسية مع 428 حوالي إلى تصل أعوام تبدأ من العام الحالي وبتكلفة إجمالية

تنفيذ الخطة سيحقق قفزة نوعية في الوضع الفلسطيني القائم في "إن " الغد"وأضاف لـ ".االتحاد األوروبي
المدينة المحتلة، رغم التحديات والعراقيل القائمة، بخاصة ممارسات االحتالل اإلسرائيلي العدوانية 

تناقش تنمية أحد عشر قطاعاً أساسياً في القدس "وأشار إلى أن الخطة  ".س المحتلةوالتهويدية ضد القد
المحتلة وهي التعليم والصحة واالقتصاد واإلسكان والسياحة والشباب والرفاه االجتماعي والثقافة 

تحسين الظروف الحياتية "وتهدف الخطة إلى  ".والتخطيط الحضري والبيئة وحقوق اإلنسان والمواطنة
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لمقدسيين وحماية حقوقهم وهويتهم، وحماية المؤسسات الوطنية وتوسيع مشاركتها في المجتمع، وإنعاش ل
  ".االقتصاد الفلسطيني، وزيادة قدرة القدس المحتلة على استيعاب العدد األكبر من الفلسطينيين

صة بالمدارس، تحسين جودة العملية التعليمية والبنية التحتية الخا"ووضعت آليات تنفيذية تستهدف 
وتحسين ظروف المنازل القائمة، وزيادة عدد الوحدات السكنية المتوافرة للفلسطينيين، ودعم القطاع 

  ".الخاص وتشجيع االستثمار في قطاع اإلسكان، وتطوير خطط حضرية بديلة عن مخططات االحتالل
نسبة "حتلة، الفتة إلى أن وركزت الخطة على أبرز التحديات التي تجابه قطاعات التنمية في القدس الم

، بينما تقدر نسبة األطفال الذين %66,8العائالت الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر في القدس تبلغ 
من % 33يقدم فيه الفلسطينيون ما يزيد على "وفي الوقت الذي  %".74يعيشون تحت خط الفقر بنحو 

من الخدمات % 10يخصص لهم ما يقرب من موازنة بلدية القدس باعتبارهم دافعي ضرائب، إال أنه 
 آالف 9زهاء "بينما يوجد  ".فقط، ما يعكس العنصرية اإلسرائيلية في توزيع الموازنات وتقديم الخدمات

طفل خارج مقاعد الدراسة، بسبب نقص األراضي المتوفرة للفلسطينيين في القدس لبناء مدارس جديدة 
  ".ارس القائمة ونقص التمويلعليها، والقيود المفروضة على توسيع المد

، وحرمان خريجي %10العديد من أبناء القدس للتعليم بسبب ظاهرة التسرب من المدارس البالغة "ويفتقر 
 ".الجامعات والمعاهد التعليمية من حقهم في التوظيف والعمل، ما نجم عنه ارتفاع معدالت البطالة والفقر

ر المناسبة في المدارس القائمة، والمباني المستأجرة ونقص البنية التحتية غي"وتتفاقم المشكلة بسبب 
التجهيزات التقنية والقيود المفروضة على وصول الطالب والمدرسين من الضفة الذين يشكلون ما نسبته 

 ألف 73ويتلقى  ".من مجموع المدرسين في القدس المحتلة بسبب الحواجز ومعوقات االحتالل% 70
 مدرسة، وتقدم كل من السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص ووكالة الغوث 197طالب وطالبة تعليمهم في 

  .، وبلدية االحتالل، الخدمات التعليمية في القدس المحتلة)األونروا(الدولية 
سياسات مشددة تحد من تطور األحياء الفلسطينية، فإذا كان الفلسطينيون "وقد نفذت سلطات االحتالل 

 عائلة، فإن عدد الوحدات السكنية 49,100دد السكان في القدس، أي من مجمل ع% 35يشكلون نسبة 
  ". وحدة، من مجموع الوحدات السكنية القائمة37,500، أي %20الخاصة بهم ال تزيد عن 

قيوداً مشددة على حصول الفلسطينيين على رخص البناء، فضالً عن مصادرة "ويفرض االحتالل 
  ".ملكية وتسجيل األراضي ضمن النظام القانوني اإلسرائيلياألراضي وهدم المنازل وصعوبات إثبات 

 ما ال"ويعد الوضع اإلسكاني داخل البلدة القديمة من القدس أحد التحديات الرئيسة التي تواجه القطاع، إذ 
من % 30من المنازل ليست صالحة للسكن وتحتاج إلى عملية ترميم كاملة، مقابل % 20,5 يقل عن

من المنازل تحتاج إلى توسع أو إضافة % 11,4ح وترميم داخلي أو خارجي، والمنازل تحتاج إلصال
  ".من المنازل فقط تصنف على أنها في وضع جيد % 18,1غرف جديدة لها، بينما 

فقط من القدس المحتلة الستخدام الفلسطينيين، وتحديداً ألهداف اإلسكان، أما % 13نسبة "وقد خصصت 
أو غير مباشر %) 35(إما مصادرة بشكل مباشر % 87لمقدرة بنحو الغالبية العظمى من األراضي ا

  ".، فالفلسطينيون ال يستطيعون استخدامها أو البناء عليها%)30(أو غير مخططة %) 22(
المخططات الحضرية اإلسرائيلية العنصرية إلى زيادة عدد السكان اليهود، ومنع توسيع األحياء "وتهدف 

مع تقييد المباني % 50لديها كثافة بناء بنسبة %) 60ما يزيد على (لمخططة الفلسطينية، فمعظم األحياء ا
من % 4، وفي %37,5من المنطقة المخططة وصلت الكثافة إلى % 14في إطار طابقين فقط، وفي 

  %".25المنطقة المخططة، وصلت الكثافة إلى 
العام، بينما تذهب البقية  ملالستخدامن األراضي المخططة في المناطق الفلسطينية % 62يخصص "فيما 

كمناطق طبيعية مفتوحة، فضالً عن نقص المساحات المخصصة للمباني العامة، ومحاولة تغيير معالم 
  )".البلدة القديمة ومحيطها المباشر(منطقة ما يسمى الحوض المقدس 
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ن سلطات بمصادرة المستشفيات وإغالقها واالعتداء عليها م"ويتأثر قطاع الصحة في القدس المحتلة 
االحتالل اإلسرائيلي مما أدى إلى توقف خدماتها وإبقاء طواقمها الطبية ومرضاها في حالة دائمة من 

  ".الحذر والترقب، فضالً عن المعوقات اإلسرائيلية المفروضة على البناء للحد من تطويره
من المقدسيين % 90,2ة لخدمات الصحة الشاملة النفسية واألولية، فيما يتم تغطي"وتفتقر القدس المحتلة 

يتم تغطيتهم من قبل التأمين الصحي الحكومي % 63,9وبحسب النسب المتوفرة فإن . بالتأمين الصحي
  ".من قبل التأمين الصحي الحكومي الفلسطيني% 24,8اإلسرائيلي، و

 وكانت قمة شرم الشيخ االقتصادية الشهر الماضي أجلت البت في طلب تنفيذ مشاريع تنموية لدعمها
  . مارس المقبل ببغداد/ مليون دوالر إلى القمة العربية المفترض عقدها في آذار430بقيمة 
 مليون دوالر الذي 500فقط من قيمة الدعم السنوي للقدس المحتلة المقدر بزهاء % 7تم تحويل "بينما 

  .، حسب السلطة الفلسطينية" مارس الماضي/أقرته قمة سرت في آذار
 مستوطنة في الضفة الغربية تضم 180–160الستيطانية المتسارعة إلى وجود ووصلت وتيرة الحركة ا

  . ألف مستعمر200 مستوطنة في القدس المحتلة تضم نحو 15زهاء نصف مليون مستعمر، منها 
  10/2/2011الغد، عّمان، 

  
  بسبب الحصار" حافة االنهيار"يؤكد أن غزة على " األونروا"مسؤول في  .23

 كريس غينيس المتحدث الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل الالجئين حذر: غزة ـ أشرف الهور
يوم أمس األربعاء من أن األوضاع في قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي " األونروا"الفلسطينيين 
 بالمئة في صفوف 50بسبب تفاقم نسبة البطالة التي قال انها تقترب من " حافة االنهيار"تقترب من 

  .السكان
إن نسبة البطالة في القطاع اآلن "بمدينة غزة " األونروا"ي مؤتمر صحافي عقده بمقر وقال غينيس ف

  ". بالمئة من حجم القوى العاملة45.4وصلت إلى أكثر من 
على تدهور األوضاع في قطاع غزة الخاضع لحصار، مشيراً الى أن " مؤشرا خطيرا"وأكد أن هذا يعد 

تدهور اقتصادي حاد سيزيد من حالة عدم االستقرار واليأس في  "تدل على" األونروا"األرقام التي تعلنها 
أن نسبة البطالة ارتفعت في قطاع غزة في الربع الثاني من عام " األونروا"وذكر الناطق باسم ". غزة

  . بالمئة في الربع الثالث من نفس العام44.5 بالمئة إلى 44.3 من 2010
  ". بالمئة يصل إلى حافة االنهيار50 حوالى إن مجتمعا نسبة البطالة تصل فيه إلى"وقال 

وبحسب غينيس فإن احد المعطيات المقلقة اآلن هو انخفاض نسبة الرواتب في النصف األول من عام 
  . بالمئة تقريبا9.5 إلى ما يعادل 2010 حتى النصف األول من 2009

 43إسرائيل وافقت على في قطاع غزة قال غينيس ان " األونروا"وحول مشاريع البناء التي تقيمها 
في " األونروا" بالمئة فقط من حجم المشاريع التي تنفذها 11.4 مليون دوالر تشكل 75مشروعا بقيمة 

  .القطاع خالل الثالث سنوات القادمة
للقطاع في مجاالت " حاجة كبيرة"التي رحبت بالموافقة تؤكد في ذات الوقت ان هناك " األونروا"وأكد أن 

  .وقةاألعمار غير مسب
 مدرسة جديدة إلى جانب إعادة بناء عشرة االف منزل وست 100بحاجة لبناء " األونروا"وذكر أن 

  .عيادات طبية جديدة خالل السنوات الثالث القادمة
  10/2/2011، القدس العربي، لندن
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   وتبدأ بتجريف أراضيها14 تدمر العراقيب للمّرة "إسرائيل" .24

وات التدمير اإلسرائيلية أمس، بتجريف أراضي قرية العراقيب شرعت ق:  برهوم جرايسي- الناصرة
تمهيدا لتحويلها إلى حرش يمتد على آالف الدونمات، لمنع أهالي ) جنوباً(الصحراوية في صحراء النقب 

  .14  للمرة الـأمسالقرية من السكن فيها، وهذا بعد أن قامت بتدمير القرية أول من 
الفاعلة في الضفة الغربية المحتلة، " حرس الحدود"ندها قوات ما يسمى وقامت الشرطة اإلسرائيلية تسا
 القرية، ومنعت األهالي ومئات المتضامنين من الدخول إليها، أراضيبفرض طوق عسكري على 

وشرعت باستفزاز الموجودين، وقد وصل األمر إلى محاولة منع النائب حنا سويد، رئيس كتلة الجبهة 
لمساواة، من الدخول إلى القرية، رغم الحصانة البرلمانية، واعتقلت المحامي أيمن الديمقراطية للسالم وا

  .عودة، الذي كان يرافقه، بزعم أنه رفض الكشف عن هويته لعناصر الشرطة
 مديغم الكبيرة، إن أبووقال الشيخ صياح الطوري ابو مديغم، شيخ قرية العراقيب، من وجهاء عشيرة 

لن تجعله يتراجع عن نضاله ونضال أهالي القرية، من أجل البقاء فيها، التي هذه الممارسات اإلجرامية 
تملك العائلة أراضيها منذ أكثر من مائة عام، وتواصل المعركة الشعبية وغيرها من أجل البقاء في 

  .القرية
  10/2/2011الغد، عّمان، 

  
  جرافات االحتالل تهدم قرية طانا شرقي نابلس للمرة الرابعة .25

 منزالً من الصفيح شرق 15 هدم الجيش اإلسرائيلي أمس تجمعاً ريفياً فلسطينياً يتألف من :، غزةرام اهللا
وهذه هي المرة الرابعة التي يقوم فيها الجيش اإلسرائيلي بهدم هذا . مدينة نابلس في الضفة الغربية

 إن الجيش "الحياة"لـوقال شهود  . فيما يقوم أصحابه بإعادة بنائه"خربة طانا"التجمع الذي يحمل اسم 
وأضافوا أن بعض . اإلسرائيلي دهم التجمع في ساعات الصباح األولى، وبدأ في هدم البيوت على ما فيها

  .أصحاب البيوت تمكن من إفراغها قبل الهدم، لكن البعض اآلخر لم يتمكن
وقال . "وراهماخ"وكانت السلطات اإلسرائيلية أقامت مستوطنة زراعية على أراضي الخربة تحمل اسم 

أهالي القرية إن السلطات اإلسرائيلية تعمل على دفعهم إلى الخروج من المنطقة لتقوم بمصادرة أراضيهم 
  . دونم وضمها إلى المستوطنة2000البالغة مساحتها 

وأوضح رئيس بلدية قرية بيت فوريك المجاورة عاطف حنني، وهي القرية التي يتحدر جميع سكان 
ر إلى أن اشوأ. لسلطات اإلسرائيلية صادرت آالف الدونمات وضمتها إلى المستوطنةالتجمع منها، إن ا

الحكومة الفلسطينية التي قدمت مساعدات ألهالي التجمع إلعادة بنائه في المرة السابقة، ستوفر اإلمكانات 
لحكومة قررت وقال وزير الدولة لشؤون الجدار واالستيطان ماهر غنيم إن ا .الالزمة إلعادة بنائه مجدداً

إعادة بناء المنازل في أقرب وقت ممكن، الفتاً إلى أن الحكومة ستتعاون مع مؤسسات دولية وغير 
  .حكومية في إعادة بناء التجمع وتزويده بالخدمات الممكنة

  10/2/2011الحياة، لندن، 
  

   فلسطينياً في الضفة14عتقل تقوات االحتالل  .26
 في  فلسطينيا14ًاعتقلت قوات االحتالل :  ووكاالت األنباء،ال جمال جم، سمير حمتو-فلسطين المحتلة 
 قوات االحتالل دهمت مدن نابلس والخليل وطوباس أنوذكرت مصادر فلسطينية . الضفة الغربية

  . نار كثيف واعتقلتهمإطالقوضواحي القدس وبيت لحم وسط 
  10/2/2011الدستور، عّمان، 
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  لألسيرات العالج  ترفض تقديماإلسرائيلية السجون إدارة .27

رفضت تقديم " هشارون"أفاد محامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان، أن العيادة الطبية في سجن 
وأشار احمد . العالج الالزم لألسيرة قاهرة سعيد السعدي التي تعاني من أوجاع شديدة في األسنان واللثة

رة السعدي، تتدهور من سيئ إلى أسوء، في ظل البيتاوي الباحث في التضامن الدولي إلى أن حالة األسي
رفض مصلحة السجون اإلسرائيلية تقديم العالج الالزم لها، وفي ذات الوقت تمنع إدخال طبيب مختص 

  .من خارج السجن لتقديم العالج لها على نفقتها الخاصة
رة السعدي، من هذا وتعاني األسيرات ريما دراغمة وايرينا سراحنة وسناء شحادة باإلضافة إلى قاه

مشكلة صعبة في األسنان وبحاجة لمتابعة حثيثة حيث يصعب عليهن األكل والمضغ وما نجم عن ذلك 
  .من نقص حاد في أوزانهن

  9/2/2011، 48يو موقع فلسطين
  

   1967  منذاً ألف12أكثر من و  مواطنة منذ بدء انتفاضة األقصى850االحتالل اعتقل : فروانة .28
، إن قوات االحتالل 9/2 تص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة، يوم األربعاءقال الباحث المخ: غزة

 مواطنة منذ بدء انتفاضة األقصى، ولغاية اليوم، منهن أمهات وفتيات، 850اإلسرائيلي اعتقلت قرابة 
 ألف مواطنة 12وأضاف فروانة، في بيان له، أن االحتالل اعتقل قرابة  .وقاصرات، وزوجات أسرى

  .1967االحتالل اإلسرائيلي لباقي األرض الفلسطينية عام منذ بدء 
ونوه إلى أن المحاكم اإلسرائيلية تشارك في المؤامرة على األسيرات، وتصدر أحكاما مختلفة بحق 

 إلى أن خمس أسيرات صدر بحقهن في وقت سابق من بعضهن تصل أحيانا للسجن سنوات طويلة، الفتاً
 المؤبد لمرة واحدة أو لعدة مرات، واألسيرة أحالم التميمي التي تقضي  بالسجنانتفاضة األقصى أحكاماً
وقال  . مرة خير مثال، وكذلك األسيرة أم األطفال قاهرة السعدي وغيرهن16حكما بالسجن المؤبد 

 أسيرة يتوزعن بشكل أساسي على سجني هشارون 35إنه يوجد اآلن في سجون االحتالل "فروانة 
ة الوحيدة من قطاع غزة، وفاء البس، تقبع في عزل سجن الرملة، وجميعهن والدامون، فيما األسير

  ."يتعرضن لحملة قمع منظمة وممنهجة منذ سنوات طويلة
  9/2/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  منظمات أهلية تستنكر التصعيد اإلسرائيلي في غزة وتطالب العالم بتحمل مسؤولياته .29

تنكرت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية سلسة الغارات التي شنها االحتالل اإلسرائيلي في  اس:رام اهللا
قطاع غزة والتي استهدفت أحداها مستودعا لألدوية والمستلزمات الطبية وأسفرت عن إصابة عشرة 

 9/2  األربعاء يوم"قدس برس"وأشارت الشبكة في بيان صحفي تلقته  .مواطنين من بينهم أطفال ونساء
يأتي ضمن سلسلة "إلى أن اعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة فجر يوم األربعاء 

االعتداءات المستمرة على القطاع، الذي ال زال يعاني جراء استمرار الحصار وعمليات التوغل 
دولي وأكدت الشبكة أن االحتالل اإلسرائيلي يستغل الصمت ال ".والقصف في مختلف مناطق القطاع

للمضي في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة 
  .في انتهاكات سافرة لكافة المعاهدات و المواثيق الدولية

  9/2/2011قدس برس، 
  

   1999سنة  معطلة منذ  السلطة مشاريع المياه عند:العتيلي .30
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تتسبب العرقلة اإلسرائيلية المستمرة منذ :  ووكاالت األنباء،ل جمال جما، سمير حمتو-فلسطين المحتلة 
 بين الحكومة وبأزمة نالفلسطينيي للمشاريع المائية الفلسطينية بمشكلة حقيقة عند أعوام من عشرة أكثر

 وزير المياه وأكد. اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية التي تتهم الدولة العبرية بسلب الفلسطينيين مياههم
 الن سلطة 1999مشاريع المياه عندنا معطلة منذ عام  "أن سلطة المياه الفلسطينية شداد العتيلي رئيس

  ". عاما12 من أكثر المدنية يعيقان مشاريعنا المقدمة منذ واإلدارةالمياه اإلسرائيلية 
ة في  والسلطة الفلسطيني"إسرائيل"ورفض العتيلي االثنين زيارة الكنيست لبحث موضوع التعاون بين 

 المؤيدين إلسرائيل والذين شاركوا في األوروبيينمجال الموارد المائية بحضور عدد من النواب 
لماذا علي "، مضيفا " هذا اللقاءإلىلم يدعونا بشكل رسمي "وقال العتيلي . مناقشات اللجان داخل الكنيست

 الفلسطينية لالطالع على راضياأل بزيارتنا في األوروبيون الكنيست، لماذا ال يقوم النواب إلىالذهاب 
 1995لقد وقعنا اتفاقية المياه في عام " الوزير  وأضاف".الوضع الحقيقي الزمة المياه على ارض الواقع؟

 مليون متر مكعب من المياه، بينما يسيطرون على مخزون المياه عندنا 118 نحصل على أنناتنص على 
 2300 يسيطرون على أيئية في الضفة الغربية،  الماواألحواض األردنوعلى حصتنا من مياه نهر 
حصة الفلسطيني من المياه في الضفة الغربية نقصت بسبب  "أن وأكد". مليون متر مكعب من المياه

 مليون 96، وبسبب تغيرات المناخ، فصارت حصتنا 1995 منذ عام نالفلسطينييتضاعف عدد السكان 
نحن نشتري مياهنا من شركة المياه اإلسرائيلية  "أوضحو". متر مكعب ولقد زاد السكان ولم تزد الحصة

 شاقل 2,6، سعر المتر  مليون متر مكعب سنويا50ًبتنا زبائنها ونشتري منهم في السنة نحو ) ميكروت(
  ". مليون دوالر36 ما قيمته سنويا أي
التي " ج" في المنطقة أشهر من ستة أكثر تقوم بحملة منهجية مكثفة منذ بأنها "إسرائيل"اتهم العتيلي و

 المنزلية وبرك تجميع مياه اآلبارلتدمير "، "إسرائيل" الضفة وتسيطر عليها أراضيمن % 60تشكل 
  ".أراضيهم الجارية والمعروفة منذ زمن الرومان بهدف ترحيل هذه التجمعات عن األمطار

  10/2/2011الدستور، عّمان، 
  

   إلى قطاع غزةإلدخال بضائع م والمنطارسال فتح معبري كرم أبوتقرر سلطات االحتالل  .31
 .سالم والمنطار جنوب قطاع غزة إلدخال بضائع  قررت سلطات االحتالل فتح معبري كرم أبو:غزة

وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى غزة رائد فتوح في تصريحات إن السلطات اإلسرائيلية 
 شاحنة محملة 180 إلى 170دخال سالم جنوب شرق قطاع غزة إل قررت فتح معبر كرم أبو"

بالمساعدات وللقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصالت من ضمنهم عشر شاحنات لوكالة الغوث 
محملة باألسمنت وأربع شاحنات محملة بحديد البناء وسبع شاحنات محملة بمواسير بالستيكية ومحول 

 شاحنة محملة بالقمح 137 فتح معبر المنطار لدخول كما تم": وتابع. "لصالح مشاريع بنك التنمية األلماني
  ."واألعالف

  10/2/2011، البيان، دبي
  

  السلطات المصرية تسمح بمغادرة معظم العالقين الفلسطينيين في مطار القاهرة .32
، لمعظم العالقين الفلسطينيين في مطار القاهرة 9/2 سمحت السلطات المصرية يوم األربعاء :غزة

لمطار إلى مدينة القاهرة، وذلك بعد احتجاز دام لمدة أسبوعين كاملين، في حين أبقت الدولي، بمغادر ا
  .على عدد منهم محتجزين في المطار

أن السلطات ": "قدس برس"وقال عمر صيام المتحدث باسم العالقين الفلسطينيين في مطار القاهرة لوكالة 
حت لثالثين منهم بدخول القاهرة بشكل رسمي، المصرية، وبعد تدخل السفارة الفلسطينية في القاهرة، سم
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أن السفارة الفلسطينية في القاهرة حجزت  "مضيفاً".  كامالًومنحتهم تأشيرات بقاء في مصر لمدة شهراً
للعالقين الثالثين في فندق مشفى فلسطين بالقاهرة على حسابها الخاصة، وطلبت منهم بعدم مغادرة الفندق 

  ". األحداث التي تشهدها مصرخشية تعرضهم ألي خطر في ظل
وأشار إلى أنه وثالثة آخرين، وطفلتين، بقوا محتجزين في المطار، ولم تسمح لهم السلطات المصرية 

واعتبر أن هذا الحل هو جزئي ألنه لم يسمح لهم  .مغادرته ألسباب أمنية، بحسب السلطات المصرية
الخروج من الغرفة الحقيرة التي يعيشون بها منذ  طلبه بالسماح لهم بالمغادرة وبمغادرة المطار، مجدداً

لم يكن طلبنا دخول القاهرة، نحن نريد أن يتم السماح لنا بمغادرة المطار إلى مدينة "وقال  .أسبوعين
  ".العريش، للوصول إلى قطاع غزة، حال فتح معبر رفح، وأن ال نبقى محتجزين هكذا في هذا المكان

  9/2/2011قدس برس، 
  

  بسبب االضطرابات  منع الفلسطينيين من حملة اإلقامات في مصر من الدخولينفيني مصدر فلسطي .33
نفى مصدر فلسطيني مسؤول ما تردد في بعض وسائل اإلعالم عن منع :  أشرف الهور- غزة

الفلسطينيين من حملة اإلقامات في مصر من الدخول لهذا البلد بسبب االضطرابات والمظاهرات التي 
 أي فلسطيني يحمل اإلقامة بمصر بإمكانه الدخول إليها بسهولة، وقال في إنوقال  .ئيستطالب بتنحية الر
ال صحة لهذه المعلومات وأجرينا االتصاالت مع الجهات المختصة في مصر، وأبلغونا "تصريح صحافي 

الطلبة وطمأن المصدر  ."بأنه بإمكان إي فلسطيني يحمل اإلقامة من الدخول عبر المعابر المفتوحة حالياً
  .والفلسطينيين بان الدخول إلى مصر مستمر وأنه يتم وفقاً لآلليات المعتادة للدخول

  10/2/2011القدس العربي، لندن، 
  

  وقفة تضامنية مع ثورة الشعب المصري: غزة .34
" وقفة تضامنية"، في 9/2 شارك عشرات النقابيين، والطالب الفلسطينيين بعد ظهر يوم األربعاء :غزة

تجمع النقابات "جاء ذلك بدعوة من  .شعب المصري، في ميدان فلسطين وسط مدينة غزةمع ثورة ال
 لما والكتل والمجالس الطالبية، تأييدا لثورة الشباب المصري، ضد النظام الحاكم، واستنكاراً" المهنية

ركون ورفع المشا .حدث من قمع للحريات ومهاجمة المتظاهرين في ميدان التحرير، وسط مدينة القاهرة
 محمد حسني مبارك بالتنحي  المصريفي الوقفة التضامنية اإلعالم المصرية، والفتات طالبت الرئيس

  .، وحقن دماء الشعب المصري، مؤكدين أن استقرار فلسطين من استقرار مصرعن السلطة فوراً
لشعب المصري ودعا محمد صيام، رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام في كلمة له أمام المعتصمين، ا

  .مواصلة احتجاجاته حتى تتحقق مطالبهم المشروعة في تغيير النظام المصري
  9/2/2011قدس برس، 

  
   على حافة االنهيار بسبب الفقرالقطاعمجتمع و% 45نسبة البطالة في غزة تجاوزت : ونروااأل .35

 إلى أكثر من ونروا، أمس، إن نسبة البطالة لدى سكان قطاع غزة وصلتاألقالت وكالة : )أ.ب.د(
واعتبر المتحدث الرسمي باسم الوكالة كريس غينيس، في مؤتمر . من حجم القوى العاملة% 45.4

 على تدهور األوضاع في القطاع "مؤشراً خطيراً"صحفي عقده في غزة، أن هذه األرقام تعكس 
 على تدهور اقتصادي تدل"ونروا األوقال إن األرقام التي تعلنها . المحاصر منذ ثالثة أعوام ونصف العام

في خضم أحداث جدية تعصف بالمنطقة، يجب علينا أال ندع الحصار ونتائجه "وأشار إلى أنه . "حاد
وأوضح . ، مضيفاً أن الحل الوحيد هو الضغط لرفع الحصار"المدمرة أن يستمر لخلق أجواء من االستياء

في % 45.4 5إلى  % 44.3الماضي من أن نسبة البطالة ارتفعت في القطاع في الربع الثاني من العام 
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حافة "يقف على % 50الربع الثالث من نفس العام، مؤكداً أن مجتمعاً تصل فيه نسبة البطالة إلى حوالي 
  ."االنهيار

  10/2/2011الخليج، الشارقة، 
  

   غزةإلى أدوية ن بال حدود ترسالأطباءومنظمة في رام اهللا وزارة الصحة  .36
 شاحنة محملة 15، أمسفي رام اهللا،   أرسلت وزارة الصحة:وفاووكالة  ،ة الحياة الجديد-رام اهللا 

وذكرت الوزارة في بيان أنها أرسلت هذه المواد بناء . بالمستهلكات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة
 فتحي أبو مغلي، بعد أن أنهت اإلجراءات التنسيقية إلرسال المستهلكات .على تعليمات وزير الصحة د

  .ستلزمات الطبية من مستودعاتها في مدينة نابلس إلى المستودعات المركزية في قطاع غزةوالم
وعلى نفس الصعيد، تبرعت منظمة أطباء بال حدود بأدوية أساسية إلى قسم أمراض القلب في مستشفى 

  .الشفاء في غزة، حيث يعوق النقص في فرص الحصول على الرعاية الطبية
  10/2/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  افتتاح الملتقى اإلعالمي الرياضي العربي األول في فلسطين .37

 واسعة افتتحت إعالميةبحضور رسمي الفت ومشاركة :  االتحاد العربي للصحافة الرياضية-رام اهللا 
في مدينة رام اهللا يوم أمس فعاليات ملتقى اإلعالميين الرياضيين العرب األول برعاية الرئيس الفلسطيني 

حمود عباس وحضور اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة االولمبية الفلسطينية ورئيس اللجنة اإلعالمية م
في االتحاد العربي لكرة القدم ورئيس االتحاد العربي للصحافة الرياضية الزميل محمد جميل عبد القادر 

  . دولة عربية12وكوكبة من اإلعالميين الرياضيين العرب اللذين يمثلون 
  10/2/2011ستور، عّمان، الد

 
  مصر تتجه نحو إحداث انقالب عسكري: سرائيلياإل" تيك دبكا" موقع .38

المقرب مـن االسـتخبارات العـسكرية       " تيك دبكا "أفاد الموقع اإلخباري    :  محمد محسن وتد   - أم الفحم 
ضـع  اإلسرائيلية أن مصر تتجه نحو إحداث انقالب عسكري، وعليه فقد قامـت اإلدارة األميركيـة بو               

  .بوارجها الحربية قبالة اإلسماعيلية
ورجح الموقع أن هذا السيناريو قد يتعزز لتعثر الحوار بين أقطاب المعارضة ونائـب الـرئيس عمـر                  
سليمان، وفشل النظام في إخماد الثورة، واتساع دائرة االحتجاجات الشعبية التي تطالب برحيل الـرئيس               

  .حسني مبارك
وقع، فإن اإلدارة األميركية قامت قبل أيام بوضع عدة بوارج من أسطولها            وبحسب المصادر العسكرية للم   

الحربي بإحدى البحيرات ببلدة اإلسماعيلية التي ترتبط بقنـاة الـسويس وتعتبـر مركـزا لالتـصاالت                 
  .اإلستراتيجية بين شمال وجنوب القناة

قتالية، ووحدة مـارينز،  ويتألف األسطول األميركي من ست بوارج تضم طائرات عمودية وقوة هجومية      
  . جندي ومظليين2200 للعمليات الخاصة ويضم 26ووحدة من سالح الجو، وفيلق وحدة المارينز رقم 

وتساند البوارج غواصة للهجوم السريع، ستكون مهمتها توفير الدعم العسكري ومساندة الوحدات الخاصة             
  .خالل عملياتها

رئيس المصري عمر سليمان خالل لقاء جمعه برؤسـاء         وتنسجم هذه المعلومات، مع تصريحات نائب ال      
، الفتا إلى   "ال نستطيع التحمل طويال، وال بد من إنهاء األزمة بالحوار         "تحرير الصحف بمصر، حيث قال      

  . أن المسار البديل هو االنقالب
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ويس، وقبالـة   ويرى موقع تيك دبكا، أن منظومة القوة األميركية التي ترابط قبالة الضفة الغربية لقناة الس              
الضفة الشرقية لشبه جزيرة سيناء، تشير إلى أن  واشنطن استدعت واستنفرت للمنطقة قـوات متعـددة                 

  .تحسبا ألي تطورات
وبحسب المصادر العسكرية للموقع اإلسرائيلي، ستكون مهمة هذه القوات الحفاظ على انتظام المالحة في              

 التشويش عليها، خصوصا أنه يمر يوميا عبر القنـاة           قناة السويس، والتدخل العسكري في حال تعطلها أو       
  .من التجارة العالمية% 40قرابة 

والمهمة الثانية للقوات األميركية، ستكون التدخل العسكري إذا ما اقتضت الحاجة وفي حال حـدوث أي                
  .  تطورات داخل مصر

  10/2/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
 

   تعليمات بمنع دخول الفلسطينيين إلى مصر هناك:مسؤول في الجوازات المصرية .39
:  حسام ابوطالـب   عن مراسلها ) مصر( ميدان التحرير     من   10/20/2011،  القدس العربي، لندن  ذكرت  

امس قرارا بمنع دخول الفلسطينيين لالراضي المصرية دون تفـسير او             الحكومة المصرية اصدرت   أن
  .ايضاح

دخـول    مصر منعت  أن ):أ ف ب  (  عن القاهرةمن   10/2/2011،  الوطن اون الين، السعودية   ونشرت  
وأكد مسؤول في الجوازات المصرية ـ طلب عدم ذكر اسـمه ـ أمـس أن     . الفلسطينيين إلى أراضيها

  ".تعليمات بمنع دخول الفلسطينيين إلى مصر"هناك 
  ".ليمات فلسطينيا تم ترحيلهم إلى الجهات التي قدموا منها تنفيذا لهذه التع12"وأكد المسؤول أن 

إنه تم إبالغ عدد من شركات الطيـران        : من جهة أخرى، قال مصدر مالحي مسؤول في مطار القاهرة         
  ".بمنع نقل الفلسطينيين إلى مصر

وأكد مصدر في السفارة الفلسطينية في القاهرة ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ أنـه بالفعـل ال يـتمكن أي      
 من يحمل تأشيرة إقامة في مصر أو الفلـسطينيات          باستثناء"فلسطيني من دخول مصر في الوقت الراهن        

. أن هذا اإلجـراء موقـت     : وأضاف". المتزوجات من مصريين أو من يحملون جوازات سفر دبلوماسية        
وفي شمال سيناء، أفادت مصادر أمنية بأن تحقيقات بدأت مع فلسطينيين يقيمون في مدن العريش ورفح                

خط أنابيب الغاز الذي يستخدم لتـصدير الغـاز إلـى األردن            والشيخ زويد لالشتباه بتورطهم في تفجير       
  .وإسرائيل مطلع األسبوع الجاري

 
  في مطالبة واشنطن بدعم مبارك " إسرائيل"األردن والسعودية واإلمارات شاركت  .40

حثت الدول العربية في المنطقة مع اسرائيل الواليات المتحدة على عـدم التخلـي عـن الـرئيس                  : لندن
بارك الذي يواجه موجة من الغضب الشعبي تطالب برحيله ودخلت يومهـا الـسادس              المصري حسني م  

فقد دعت كل من االردن والسعودية واالمارات العربية واسرائيل ادارة الرئيس االمريكي بـاراك              . عشر
لـى  اوباما لعدم التعجل والقاء ثقلها وراء الجماعات المطالبة بالتغيير الديمقراطي في البالد مما سيؤدي ا              

االمريكية عن دبلوماسـي مـن      ' نيويورك تايمز 'ونقلت صحيفة   . زعزعة االستقرار في المنطقة العربية    
  . ساعة من يوم وهو يهاتف االدارة االمريكية ويتحدث مع مسؤوليها12المنطقة قال انه قضى 

بـر ثـورة   وجاء قلق دول ما يعرف بمحور االعتدال العربي اضافة الى اسرائيل ان اي تغيير للسلطة ع               
شعبية قد يؤدي الى ادخال المنطقة في مرحلة من الفوضى واالضطراب مع ان كل بلد له خـصوصيته                  

ويخشى ان تؤدي الثورة الى التأثير على وضعية الحكام في هذه البالد وكلهم من حلفاء امريكا                . ومشاكله
الحسبان اال ان ليس مهمـا      ومع ان جيران مصر هم قطاع على امريكا ان تأخذ مواقفه بعين             . التقليديين

  .اهمية القرار تجاه الحكومة المصرية او المتظاهرين الذين يملكون مصير مصر
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  10/2/2011، القدس العربي، لندن
  
 

  الجيش المصري سلّم المهندس اإلسرائيلي إلى أجهزة األمن .41
يم المهنـدس   أكدت مصادر مصرية رسمية، ان قوات الجيش قامت بتسل        :  من أحمد عبدالعظيم   -القاهرة  

االسرائيلي الى احدى االجهزة االمنية، لبدء التحقيق معه حول أسباب وجوده في منطقة حي األربعين في                
  .السويس، في فترة اشتعال التظاهرات في المدينة المصرية

وكانت وحدة من الجيش ألقت القبض على المهندس في الثاني من فبراير الجاري، بعدما شـاهدته وهـو        
  .رع، ويقوم بتصوير التظاهرات والمباني العامةيجوب الشوا

 10/2/2011، الراي، الكويت
  

  " الحربية"تخفيف لهجتها وتصريحاتها إلى " إسرائيل" وزير الخارجية البريطاني يدعو .42
حذر وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، من أن عملية السالم قد تصبح ضحية لالضـطرابات               : لندن

البريطانيـة خـالل جولتـه      " تايمز"ودعا هيغ في مقابلة مع صحيفة        .شرق األوسط التي تجتاح منطقة ال   
المتـشددة، فـي أعقـاب      " الحربيـة "الشرق أوسطية المفاجئة، إسرائيل إلى تخفيف لهجتها وتصريحاتها         

وقال إن هذا الموقف والتعنت يعني أن جهود السالم ستضيع وتكون           . األحداث في مصر والدول المحيطة    
إن ما يحدث في مصر وتونس يعتبر       : "وأضاف هيغ قائال  .  االستقرار والوضوح في المنطقة    ضحية عدم 

فرصة لشعبيهما لكي ينعموا بالديمقراطية، ولكن أيضا قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على عملية السالم في                
على إسرائيل  المنطقة وذلك نتيجة فقدان بعض األنظمة الداعمة للسالم في الشرق األوسط، وهذا ما يحتم               

 ".فتح المفاوضات اآلن بدال من الحديث عن أجواء الحروب التي قد تصيب المنطقة واسـتعدادها لـذلك                
وأوضح هيغ في المقابلة أن الوضع السياسي المتدهور هد في الشرق األوسط، سيكوم محـورا أساسـيا                 

  .لجولته في المنطقة
وسط األحداث في تونس ومـصر، هنـاك        "وقال في تصريحات تختلف عما يصدر عن البيت األبيض،          

مخاوف مشروعة من أن عملية السالم في الشرق األوسط، قد تفقد قوة الدفع، وتوضع جانبـا وتـصبح                  
، داعيا إدارة الرئيس باراك أوباما إلى وضع جدول زمني، السـتئناف            "ضحية عدم الوضوح في المنطقة    

  .1967عملية السالم والتوصل إلى اتفاق في إطار حدود عام 
  10/2/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   من ايران رغم اضطرابات مصر"سرائيلإ" في مواقف العرب وأمريكا ترى اتحاداً .43

 قال ألكسندر فيرشبو مساعد وزيرة الخارجيـة االمريكيـة          : )رويترز) (اسرائيل(هرتزليا  : دان ويليامز 
" دى سنوي اسرائيلي بخصوص االمن      لشؤون االمن الدولي يوم االربعاء خالل مؤتمر هرتزليا وهو منت         

للمرة االولى منذ تأسيس دولة اسـرائيل اتحـدت المـصالح           . التهديد من جانب ايران هيأ فرصة فريدة      
االسرائيلية والعربية الى درجة غير مسبوقة على أساس اقتناع مشترك بضرورة مواجهة النفوذ االيراني              

كمـا ذكـر أن      ."لواقع االساسي للجعرافيا السياسية   لم يغير الوضع في مصر هذا ا      "وأضاف   ."واحتوائه
  .الواليات المتحدة ستعمل لضمان أن تحترم مصر السالم مع اسرائيل خالل فترتها االنتقالية

يستطيع جيش مصري قوي تسانده عالقات قوية مع الواليات المتحدة في مجال الدفاع أن يكـون                "وقال  
معاهدة السالم مع اسرائيل في الوقت الذي تمر فيه مصر بمرحلة           قوة دافعة لالعتدال واستمرار المساندة ل     

  ."تحول
  9/2/2011، وكالة رويترز لألنباء
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  "إسرائيل"الواليات المتحدة تؤكد على عالقتها االستراتيجية مع  .44
على خلفية الثورة المصرية، قال الناطق بلسان البيت األبيض، روبرت غيبس، مساء أمس الثالثاء، إنـه                

  .صل تغيير في صداقة الواليات المتحدة وشراكتها وتحالفها مع إسرائيللن يح
جاءت أقوال غيبس هذه للمراسلين لدى تطرقه إلى الوضع في الشرق األوسط عامـة، ومـصر بوجـه                  
خاص، وعلى خلفية االنتقادات التي وجهت في األسابيع األخيرة إلى الواليات المتحدة بشأن تخليها عـن                

في الشرق األوسط، حسني مبارك، األمر الذي دعا غيبس إلى إعادة التأكيد على العالقة              أحد أهم حلفائها    
  .االستراتيجية بين إسرائيل والواليات المتحدة

  9/2/2011، 48 موقع عرب
  

  وباما الى الحفاظ على معاهدة كامب ديفيدأدارة إيدعو " اللوبي اإلسرائيلي في واشنطن" .45
 40ة اللوبي اإلسرائيلي أن الواليات المتحدة بالرغم من تقديمها نحو           تزعم جماع :  محمد سعيد  -واشنطن  

 عاما فإنها ال تعلم سوى القليـل        30مليار دوالر مساعدات عسكرية للقوات المسلحة المصرية على مدى          
واعتبرت ان هذا االمر يتعـارض مـع حجـم التعـاون     . جدا عن قطاعات واسعة من الجيش المصري  

المصرية المـشتركة وآالف     - مصري من خالل المناورات العسكرية األميركية     ال -العسكري األميركي 
التبادالت العسكرية، ووجود مئات المستشارين العسكريين األميركيين الذين يتغلغلون في قطاعات القوات            

  ".المتغير األساسي في المعادلة"المسلحة المصرية التي يصفها جماعة إسرائيل في أميركا بأنها 
وبرت ساتلوف، مدير معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى، والذي يمثل المؤسسة الفكرية للوبي             وقال ر 
) المصري(حتى وصول األنباء عن قيام أعمال عنف، كان الجيش          "اإلسرائيلي في واشنطن إنه     -اليهودي

ولذا فإنـه   . نظاميعتبر المؤسسة األكثر احتراماً في البالد، وأنه ليس متواطئاً بالضرورة في تجاوزات ال            
  ".هو المؤسسة األكثر احتماالً إلحداث تغيير

الجاري، شارك فيها عدد مـن بـاحثي        ) فبراير(واضاف في ندوة حوار في المعهد يوم الثاني من شباط           
فمن ناحية، عين مبارك قيـادة ثالثيـة مـن     . المعهد إن الجيش المصري يمر بصراع عنيف على والئه        

 لتقريب أولئـك القـادة إليـه    -- االستخبارات والجيش والقوات الجوية      -- مختلف القطاعات العسكرية  
ومن ناحية أخرى،   . وكذلك القوات المسلحة، وجعلهم شركاء كاملين في جهوده الرامية لتمديد فترة حكمه           

إطالق النار على المواطنين، وهي الحقيقـة التـي         ) على األقل حتى اندالع أعمال العنف     (رفض الجيش   
ي تصريحات الرئيس األميركي باراك أوباما في األول مـن الـشهر الجـاري إلـى جـاءت                انعكست ف 

تصريحات أخرى في ما بعد تشير إلى دعوة مبطنة الستقالة مبارك، التي يقول ساتلوف أنها جاءت بناء                 
 على على معلومات استخبارية بأن كبار القادة العسكريين المصريين سيتعاونون مع واشنطن لكنه قال إن              

  .الجيش المصري يبدو منقسما حول مستقبل مبارك
ودعا ساتلوف المجتمع الدولي إلى إلزام أي حكومة مصرية تخلف مبارك بالحفاظ على معاهدة الـسالم                

 اإلسرائيلية المعروفة باسم معاهدة كامب ديفيد والتي أبرمها أنور السادات مع مناحيم بـيغن               -المصرية  
  ".ها مبارك نصا وروحا حتى اآلن والتزم ب1979) مارس(في آذار 

  10/2/2011، القدس، فلسطين
  

  جعله سفيراترفع مستوى الممثل الفلسطيني في أثينا وتاليونان : "يديعوت" .46
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صحيح أن هذه خطوة رمزية فقـط       . قررت اليونان رفع مستوى الممثل الفلسطيني في أثينا وجعله سفيرا         
 في االشهر االخيرة، فان رفع المـستوى يتلقـى معنـى            اال انه في ضوء التقارب بين اسرائيل واليونان       

في السنة االخيرة، على خلفية التوتر بين اسرائيل وتركيا، أصـبحت اليونـان الحليـف االهـم                 . خاصا
 وال سيما التعـاون     –في هذا االطار توثق التعاون بين الدولتين في كل المجاالت           . السرائيل في المنطقة  

  . مشتركة لسالحي الجو االسرائيلي واليونانياالمني، الذي تضمن تدريبات 
ان اليونـانيين قـرروا رفـع مـستوى الممثـل      " يديعوت احرونوت "ولكن رغم تعزز العالقات، علمت      

ومع ذلك، فقد قرروا عدم رفع مستوى مكانة البعثة الفلسطينية الى مكانة            . الفلسطيني في الدولة الى سفير    
  . ا بما فيها اسبانيا، فرنسا، ايرلندا والبرتغالسفارة مثلما فعلت دول اخرى في اوروب

في أعقاب رفع المستوى طلب السفير االسرائيلي في اليونان آريه مكيل، ايضاحات من المسؤولين فـي                
وافاد المسؤولون بان الفلسطينيين مارسوا ضـغوطا كبيـرة علـى اليونـان             . وزارة الخارجية في اثينا   

حلف االستراتيجي مع اسرائيل أهملت اليونان دعمها التقليدي للشعب         لالعتراف بهم وادعوا بانه بسبب ال     
ومع ذلك، فقد أعلن اليونانيون للفلسطينيين بانهم لن يؤيدوا اعترافا بدولة فلسطينية مـستقلة،              . الفلسطيني

  . طالما أن مثل هذه الدولة غير موجودة، وان في نيتهم االنتظار لنتائج المفاوضات مع اسرائيل
  9/2/2011، ما اإلخباريةوكالة س

  
   أحادية الجانباإلسرائيلية اإلجراءات تنتقد األمريكيةالخارجية  .47

انتقدت وزارة الخارجية األمريكية ما وصفته       :  رام اهللا خالد االصمعي     -  وكاالت االنباء   -  غزة  - واشنطن
   . باألعمال األحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل في القدس الشرقية المحتلة

وقال مسئول بارز في وزارة الخارجية إن موافقة إسرائيل علي بناء وحدات سكنية جديـدة لمـستوطنين                 
يهود في حي الشيخ جراح وبيت أوروت في القدس الشرقية يقوض المساعي التـي تهـدف السـتئناف                  

ـ       , المفاوضات المباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين     نطن مـن أجـل      وتناقض الجهود التي تبذلها واش
   . التوصل إلي اتفاق بين الطرفين حول مستقبل القدس

وأضاف المسئول أن الحكومة األمريكية تعتقد أنه من خالل مفاوضات مباشـرة وحـسنة النيـة يمكـن                  
   . للطرفين التوصل إلي اتفاق مشترك علي نتيجة تحقق تطلعات كل منهما حيال القدس

  10/2/2011األهرام، القاهرة، 
  

  التطور السريع في عملية السالم أمر حيوي أكثر من أي وقت مضى :  أشتونكاثرين .48
 أبلغت الممثلة العليا للسياسة الخارجية لالتحاد األوروبي كاثرين أشتون مجلس           : خالد االصمعي  - رام اهللا 

لكننـا   و  ,  إننا نشهد تغيرا كبيرا في الشرق األوسط وما سيحدث عنه غير واضح المالمح              "  :األمن الدولي 
  , ندرك أن التطور السريع في عملية السالم بالشرق األوسط هو أمر حيوي أكثر من أي وقـت مـضي                  

مشيرة إلي أنها ترأست يوم السبت الماضي اجتماعا مهما للرباعية الدولية في ميونيخ يهدف إلي مراجعة                
   . الوضع الحالي وإعداد خطة عمل مشتركة

  10/2/2011األهرام، القاهرة، 
  

  العدوان اإلسرائيلي على غزة بعدسة غربية: ض لمصور األلماني في لندنمعر .49
كتـاب  "افتتح المصور األلماني كاي فايدنهوفر معرضاً فوتوغرافياً في لندن بعنوان : لندن ـ ريما شري 

وتتمحور مواضيع الصور حول حجم الدمار الذي خلفه العدوان         . وهو أيضاً عنوان آخر كتاب له     " الدمار
  .2009يلي في غزة عام اإلسرائ
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لفايدنهوفر بالعمل لمدة ثالثـة     " كارمينياك جيستشن "سمحت جائزة التصوير الصحافي التي منحتها شركة        
أشهر في غزة لتوثيق مآسي الضحايا األحياء، فاستطاع بذلك أن يغوص في تفاصيل الدمار الذي سـببه                 

 االحتالل بغية التقرب منهم وتفعيل مآسيهم       العدوان اإلسرائيلي وتمكن من التعرف على الكثير من ضحايا        
وهكذا يالحظ أن فايدنهوفر اعتمد في صوره على التركيز في ابراز التـشوهات الجـسدية               . في الصور 

لضحايا االعتداء بشكل فني وخالق كما تظهر الكثير من الصور مشاهد الدمار الهائل الذي سببه العدوان                
  .في منازل القطاع وبناه التحتية

حظ في صور فايدنهوفر تركيزه على المباني المهدمة وتصويرها مع الدقة المعمارية حيث تـضيف               ويال
األضواء الحزينة التي استعملها شيء من بقايا أهلها، كأنها تحكي قصصهم أو تنوح عنهم بالـصراخ أو                 

  .ربما بالصمت
ة والرصـاص الـذي أصـابها      كما أن الدقة في تصوير هذه المباني المدمرة تظهر نتائج القوات المتفجر           

  .كالمنازل التي انهارت اثر األلغام والحرائق والقذائف
  10/2/2011، القدس العربي، لندن

  
  حرب فيسبوك بين فتح وحماس .50

فعالً، وأنها دولة محورية ذات ثقل في المنطقة        ” أم الدنيا “أثبتت مصر مرة أخرى أنها      :  رائد الفي  -غزة  
ا موطن واحدة من أقدم الحضارات اإلنسانية على وجه األرض، ولكن ألن            العربية والعالم، ليس فقط ألنه    

  .تأثير أوضاعها الداخلية يتجاوز حدودها، وتشكل مركز حدث عالمياً، وليس مصرياً أو عربياً وحسب 
الشبابية التي قادها شبان مصريون من مستخدمي موقع التواصل االجتماعي علـى االنترنـت              ” الثورة“
عين شعارات لإلصالح السياسي واالقتصادي والعدالة االجتماعية، ستكون ملهمة للكثيـر           ، راف ”فيسبوك“

  .من شعوب المنطقة العربية، الذين يعانون ما يعانون منه
إن أنظمة الحكم في الدول العربية تتشابه من حيث غياب الديمقراطية وكبت الحريـات العامـة وحتـى                  

 النظم قد تتشابه أيضاً، ولذلك على هذه األنظمة أن تدرك قبـل             على هذه ” الثورة“الخاصة، وبالتالي فإن    
  .فوات األوان أن ما حدث ، لن يكون صعباً تكراره في دول أخرى

ويجب على األنظمة العربية أن تدرس النموذجين التونسي والمصري بجدية، وتدرك سريعاً أنه ال يمكن               
دور الجمـاهير الـشعبية، وتتجاهـل احتياجاتهـا         مواصلة الحكم بالوسائل واآلليات الجارية التي تهمل        

ومطالبها وفي مقدمها الحريات العامة والفردية، ومتطلبات تعزيز المواطنة والكرامة الوطنيـة، وتـوفير      
  .فرص العمل، والتوزيع العادل للثروات الوطنية والقومية

 ومنظمـات المجتمـع     وفي هذا اإلطار أيضاً من غير الممكن مواصلة تجاهل دور األحزاب الـسياسية            
  .المدني، والنقابات، ومختلف التعبيرات المنظمة التي تعبر عن فئات شعبية مختلفة

إن الكثير من أنظمة الحكم فقدت احترام وثقة جماهيرهـا، وإن االسـتفتاءات واالنتخابـات المتباعـدة                 
 تزييـف وتالعـب     والشكلية، وفي األغلب المزورة، إنما تنطوي على تزييف للوعي الشعبي، وقبل ذلك           

  .بالحقائق بما يزين للحكام ما ال يمكن تزيينه، ومواصلة التستر عليه
تصرف بعض أنظمة الحكم في العالم العربي، مبالغ وموازنات طائلة، على بند األمن الداخلي، وتقويـة                

 التحتيـة،   األجهزة المكلفة بحماية النظام، على حساب موازنات التعليم والصحة، والدفاع القومي، والبنى           
وفي األخير فإن هذه الموازنات تذهب هدراً، ألنها قد تخدم النظام لبعض الوقت ولكنها تنقلب عليـه، أو                  

  .تتخلى عنه، حين ساعة التغيير
إن الديمقراطية الحقيقية، وبناء الشراكات الوطنية، واعتماد مبدأ تداول السلطات سـلمياً، مـن شـأنه أن          

محاوالت التي ال تتوقف عن إثارة الفتن الداخلية بكـل عناوينهـا المعروفـة              يشكل الدرع الواقية، أمام ال    
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وغير المعروفة، والديمقراطية هي السبيل لتحويل التنوع الطبقي والطائفي والعرقي والعقائـدي فـي أي               
  .مجتمع إلى حالة إبداع، وخلق، وإثراء للمنتوج االجتماعي والثقافي والسياسي

ول الكاتب والمحلل والسياسي طالل عوكل إنـه ال يمكـن الوثـوق إطالقـاً،               وفي هذا السياق أيضاً، يق    
بالعالقات والتحالفات مع الواليات المتحدة ومثيالتها، فهذه سرعان ما تتخلى عن قيمها ومبادئها وتتخلـى               

  .عن رجاالتها، وبسهولة، وتنقل بنادقها من كتف إلى أخرى، طالما اقتضت مصالحها ذلك 
ائماً، وهكذا يحصل اليوم، وسيحصل غداً أيضاً، فلقـد أقامـت الكثيـر مـن الـدول           هكذا كان يحصل د   

الرأسمالية الكبرى غرف عمليات، وتابعت باهتمام شديد مجريات الوضع في مصر، وبدا الفتاً للجميـع               
  . مستوى ونوع التدخالت الخارجية، إزاء مستقبل ومصير األحداث الحالية 

وفي مقدمها طبعاً الواليات المتحدة األمريكية ودول االتحاد األوروبي،         ومن خالل تصريحات هذه الدول،      
ومواقفها المتغيرة والمتقلبة باستمرار إزاء ما تشهده مصر، يتبين أن ما يحكم هذه المواقف هو مصالحها                

بـه،  ” تضحي“الخاصة، وليس أي شيء آخر، ومهما كانت الصداقة والتحالف مع النظام الحاكم، فإنها قد          
  .ا وجدت أن مصالحها تقتضي ذلكإذ

إن الموقف األمريكي تحديداً من مجريات األحداث في مصر، يدعو األنظمة العربيـة خـصوصاً تلـك                 
الحليفة والصديقة للواليات المتحدة إلى إعادة النظر في هذه العالقة التي ال تقوم على التوازن، وإنما على                 

 قوتها وشرعيتها ال تستمد من قوة أجهزتها األمنية وعالقاتها        وعلى األنظمة العربية أن تدرك أن     . التبعية  
  .مع دول االستكبار في العالم، وإنما من ارتباطها وتالحمها مع شعوبها 

إن عنصر الوقت مهم جداً، فالقرار السليم في الوقت غير المناسب هو قرار خاطئ ونتائجه ال تتجـاوز                  
ضرورة أن تبادر األنظمة العربية وحكامها إلـى اإلقـدام          يتصل األمر ب  . حدود البحث عن براءة الذمة      

بجرأة وبسرعة على استيعاب الدرس، وتحقيق إصالحات سياسية شاملة وجذرية، وإال فإن التغيير قـادم               
  .ال محالة 

يعرف بعض الحكام، اإلرهاصات التي تعتمل داخل مجتمعاتهم وأنظمتهم الـسياسية، ولكـن علـيهم أن                
 أزف، وأن األفضل لهم أن يبادروا إلى التغيير من أن يضطروا إلى فعل ذلك تحـت   يعرفوا أن الوقت قد   

   .ضغط وتأثير القوى الشعبية، األقوى حين تنفجر من كل أدوات البطش والقمع
الفلسطينيون ليسوا بعيدين عن تأثيرات رياح التغيير، وهي تـأثيرات شـديدة األهميـة، ومـن طبيعـة                  

تداء عليهم أن يبادروا إلى إغالق ملف االنقسام البغيض، ذلك أن وحـدتهم             استراتيجية ولحظية، ولكن اب   
.  صاحبة تجربة طويلة في تفجير االنتفاضـات         -إن الجماهير الفلسطينية    . تشكل للجميع حصناً وحماية     

الشعب الفلسطيني ال يتسامح مع استمرار االنقسام، ولم يعد يقبل الذرائع، وال يمكنه أن يقبل باالحتكـار                 
السياسي، والتفرد بالسلطة، هذه هي الرسالة التي ينبغي على المسؤول الفلسطيني أن يقرأها بإمعان، وأن               

  .يتبصر أبعادها قبل فوات األوان
، لكن ما يضعف هذه التجربة      ”فيسبوك“بواسطة  ” الثورة“وقد بدأ شبان فلسطينيون بالفعل استنساخ تجربة        

الذين يعانون  ” الغالبة“االنقسام في الساحة الفلسطينية، وليسوا      أن من يقف وراءها هم عناصر من فريقي         
  .من ممارسات الطرفين، وسياستهما الحزبية المقيتة 

، حيـث دشـن نـشطاء     ”حمـاس ”و” فتح“بين أنصار حركتي    ” حرب فيسبوكية “وتستعر في هذه األثناء     
، ”رة الكرامـة فـي غـزة      ثو“، أطلقوا عليها مسميات من قبيل       ”فيسبوك“فتحاويون صفحات على موقع     

في غـزة، ودعـوا إلـى       ” حماس“، حرضوا من خاللها ضد حكم حركة        ”ثورة ضد االنقالب في غزة    ”و
على قطاع غزة   ” حماس“في إشارة إلى سيطرة حركة      ” االنقالب“تحرك شعبي من أجل إنهاء ما وصفوه        

  .2007حزيران / منذ منتصف يونيو
، دشن نشطاء الحركة اإلسالمية صـفحات مـضادة         ”ماسح“وفي مقابل الصفحات الفتحاوية ضد حركة       

، دعوا من خاللها إلى الثورة ضد السلطة        ”عباس) الرئيس محمود (الثورة الفلسطينية إلسقاط سلطة     “منها  
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عن حركـة   ” مقاومة وعزة . . .هنا غزة   “الفلسطينية في رام اهللا، ودافعوا في صفحة ثانية أطلقوا عليها           
  .ي تتبعها في غزةوطريقة الحكم الت” حماس“

ووظف أنصار الحركتين على هذه الصفحات شهادات وتجارب عن االنتهاكات التي يمارسها كل طرف،              
ومنها القتل واالعتقال السياسي، وقمع الحريات، ومنع الناس من الحق في التظاهر والتجمـع الـسلمي،                

  .وذلك بهدف كسب تعاطف وتأييد الجماهير مع دعوتهم للثورة
اكات التي تقوم بها سلطتا الحركتين في الضفة الغربية وقطاع غزة ال تختلف عـن أي نظـام                  إن االنته 

عربي آخر مماثل، وإن كانت بنسب متفاوتة، فضالً عن تداعيات االنقسام والحصار والعـدوان، علـى                
مختلف مناحي الحياة الفلسطينية، فكل حركة تمارس ضد األخرى انتهاكات وممارسات قمعية وعمليـات              
اجتثاث في المنطقة التي تسيطر عليها، األمر الذي يعمق من االنقسام القائم، ويزيد من معانـاة الجميـع                  

  .وليس فقط أنصار الحركتين
ربما لن تنجح دعوات أنصار الحركتين للثورة ضد بعضهما بعضاً، رغم خطورة ما يحدث في الـضفة                 

لكن هذه الدعوات تقرع ناقوس الخطر، بأن       الغربية وقطاع غزة، نظراً لخصوصية الوضع الفلسطيني، و       
لقد فقد الفلسطينيون الثقة في فصائلهم      . ما يحدث نتيجة االنقسام ال يمكن أن يستمر الصمت الشعبي عنه            

المسؤولية األكبر بصفتهما الفـصيلين     ” حماس”و” فتح“وقيادتهم خالل السنوات الماضية، وتتحمل حركتا       
العمل على إعادة الثقة للجماهير، من خالل اتخـاذ قـرارات مـصيرية             األكبر على الساحة الفلسطينية ب    

والتنازل عن األجندات الخاصة، وعدم االستسالم للضغوط اإلقليمية والدولية، وإنهاء االنقسام قبل فـوات             
  .األوان والندم

ائمـه  االحتالل ما زال جاثماً على صدور الفلسطينيين ويمارس أبشع االنتهاكات بحقهم ومستمر فـي جر             
وعدوانه، من االستيطان والقتل واالعتقاالت، وتهويد القدس والضفة الغربية، وحصار غزة، والخطير أن             
كل هذا يحدث في ظل االنقسام، وتمترس الحركتين خلف قضايا هامـشية، انحرفـت معهـا البوصـلة                  

ا لمحاربة األخرى،   الوطنية، ولم يعد االحتالل هو العدو األول لكل منهما، بعدما جندت كل حركة طاقته             
  .فيما االحتالل تفرغ لتعميق االنقسام واالستفراد باستكمال مشروعه لتصفية القضية الفلسطينية

ويقول الناشط الحقوقي مصطفى إبراهيم إن من حق الشباب الفلسطيني التحـريض علـى االنتهاكـات                
عبير عـن أرائهـم بحريـة       المرتكبة من الحركتين وفضحها، والضغط من أجل وقفها، والسماح لهم بالت          

ووقف االنتهاكات المتعلقة بالحريات العامة والشخصية والحق في التجمع السلمي والحق فـي التظـاهر،    
لكن ليس من حق المسؤولين في الحركتين استغالل ما يقوم به الشباب وتوجيههم خدمة إلغراض حزبية                

  .وتعميق االنقسام
يجب أن تكون على كل شئ، ضد االنتهاكات واالعتـداء علـى            إن الثورة الشعبية من جميع الفلسطينيين       

حقوق اإلنسان واالعتداء على الحريات العامة والقمع وتكميم األفواه، وضد االنقسام، ويجـب أن تكـون                
الثورة الشعبية ضد االنقسام وإنهائه، وبمشاركة الشباب العاديين من األغلبية الصامتة الذين ال انتمـاءات               

أو النـزول إلـى     ” فيسبوك“ن فقدوا األمل، وهم األقدر على قيادة الثورة سواء كانت على            حزبية لهم الذي  
الشوارع والميادين العامة، والتخلي عن األجندات الحزبية والخاصة، وكسر حـاجز الخـوف والتـردد               

  .والحسابات الخاصة
المـستحكمة بـين فئـات      الثورة تكون على إنهاء الحوار الغائب والبدء بحوار حقيقي، وإنهاء القطيعـة             

المجتمع الفلسطيني، وبين الحركتين وأعضائهما، وإنهاء أزمة الثقة المـستفحلة بـين النـاس والـشعور             
باإلحباط والغضب في طريقة التعامل مع الناس واالستخفاف بمشاعرهم وآالمهم، وطريقة التعامـل مـع        

قسام والبدء في حوار وطني شامل يعيد األمل        القضية الفلسطينية، ال خيار أمام الفلسطينيين غير إنهاء االن        
  .للفلسطينيين والخروج من األزمة وما تعانيه القضية الفلسطينية جراء استمرار االنقسام
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دون استراتيجية فلسطينية جديدة تكون كل الخيارات مفتوحة أمام الفلسطينيين، لن نستطيع تحقيق شـيء               
ر وإمالءاته وشروطه، فالثورة الشعبية يجـب أن تكـون          ولن نستطيع مواجهة االحتالل وعدوانه المستم     

  .إلنهاء االنقسام وإعادة االعتبار للقضية الفلسطينية، وإنهاء إدمان السلطة من الطرفين
  10/2/2011، الخليج، الشارقة

  
  

  مؤتمر هرتزليا اإلسرائيلي ورصد خسائر تل أبيب مما يجري في مصر .51
  تحسين الحلبي

المختصين اإلسرائيليين بالدراسات االستراتيجية والعسكرية في مؤتمر هرتزليا        أحد  ) شموئيل بار (يتوقع  
الدولي لألبحاث الذي أنهى أعماله في التاسع من شباط الجاري أن تشهد القيادة اإلسرائيلية اآلن مرحلـة                 

 لمثل هـذا    انحسار في القدرة األميركية على التحكم في عدد من الدول المنطقة فتدفع إسرائيل ثمناً باهظاً              
  .االنحسار

وهو يعزو أحد أسباب هذا االنحسار بالضعف الذي بدأ يعتري إرادة اإلدارة األميركية في أعقاب عجزها                
عن تحقيق أهدافها المطلوبة في كل من أفغانستان والعراق حتى اآلن وفي عجزها عن إيقاف عجلة تزايد                 

رية عن دعم المقاومة وتزايد قدرتها على حمايـة         قوة إيران وامتدادها في المنطقة والعالم وعن إبعاد سو        
ويرى بار أن قادة تل أبيب ينظرون بعين الخطورة البالغة إلـى            .. المصالح الوطنية والقومية في المنطقة    

احتماالت تسليم واشنطن بمحدودية قدرتها على تثبيت النظام المصري بعد التطـورات المتالحقـة فـي                
إلى حد جعل نتنيـاهو يـشير إلـى أن نتـائج            ) مبارك( نظام الرئيس    االنتفاضة الشعبية المصرية على   

التطورات في مصر ربما تفضي إلى ما ال يرضي إسرائيل وفي األبحاث التي عرضها مسؤولون وقادة                
 9 إلـى    6عسكريون إسرائيليون في ورشات العمل في مؤتمر هرتزليا الذي عقد خالل أربعة أيام مـن                

لى االستعدادات التي يتعين على تل أبيب تحديـدها أمـام الـسيناريوهات             شباط الجاري جرت اإلشارة إ    
  .المقبلة على الوضع المصري ودور مصر والمضاعفات على المنطقة كلها

واستعرضت أبحاث إسرائيلية التطورات التي طرأت في المنطقة منذ خروج مصر عن الصف العربـي               
ها بعد اتفاق كامب ديفيد بإجماع عربي ثم كيف          ومحاوالت عزل قيادت   1979والصراع مع إسرائيل عام     

جرى استغالل حروب كثيرة وقعت في المنطقة ودفعت الرئيس مبارك إلـى إنهـاء العزلـة واسـتعادة                  
  .الجامعة العربية إلى القاهرة وكذلك مركز التأثير المصري في المنطقة

ري والجـيش اإلسـرائيلي     فقد اجتيح لبنان ووقعت مجابهة بل حرب مباشرة واسعة بين الجـيش الـسو             
 وانهارت الكتلة السوفييتية ما وفـر       1991وتفجرت المقاومة اللبنانية، واندلعت حرب الخليج األولى عام         

ظروفاً إقليمية ودولية أميركية وإسرائيلية فرضت انفراجاً عربياً على الرئيس مبارك ونظامه بعد اتفاقيات              
بين مختلف الحكومـات    ) عسل(رائيل مع مصر سنوات     وشهدت عالقات إس  . أوسلو والعربا مع إسرائيل   

اإلسرائيلية والرئيس مبارك كانت على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته المركزية وحقوقـه الـشرعية              
والكثيرون في مؤتمر هرتزليا اإلسرائيلي الدولي أن أي تغيير مهما كـان قـدره فـي           ) بار(ولذلك يرى   

ويرسم هـؤالء   . بيب بعده من إعادة القاهرة إلى ما كانت عليه        النظام المصري لن تتمكن واشنطن وتل أ      
صورة المنطقة إذا ما تحسنت عالقات مصر الخارجة من رحم االنتفاضة الشعبية مع سـورية وتركيـا                 

  ؟!وإيران حتى لو لم يجر أي مساس باتفاقية كامب ديفيد
عب جديد قد ال يكون عمر سليمان       وفي االتجاه نفسه دعا بعض رجال األبحاث نتنياهو إلى تهيئة نفسه لال           

في ساحة الملف الفلسطيني الذي كان الرئيس مبارك يمسك به على طريقته منذ أجبـر عرفـات علـى                   
والقاهرة مع نتنياهو وبشكل يدشن فيه حي استيطاني في قلب مدينة الخليـل             ) الخليل(التوقيع على اتفاقية    

ه الرئيس مبارك لم تكن نصوص اتفاقية كامب ديفيـد          ؟ ومثل هذا الدور الذي كان يقوم ب       !1997منذ عام   
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التي وقعها السادات تفرض على أي مسؤول مصري القيام بالدور الذي قام به الـرئيس مبـارك تجـاه                   
إسرائيل وعملية التفاوض مع السلطة الفلسطينية وهذا على األقل ما يعترف به مختصون بموجـب مـا                 

  .السنوي) هرتزليا(ذكروه في مؤتمر 
  شك في أن الجماهير المصرية التي تدشن بعرقها ودمائها انتفاضة شعبية تدرك مع قيادتها أن مصر                وال  

  
دون نظام الرئيس مبارك لن تكون مصر األعوام الثالثين التي رأس فيها مبارك تلك الدولـة الكبيـرة،                  

  .تل أبيب وواشنطنفالشرق األوسط كله سيهتز مع كل تغيير يطرأ بعد هذه الثورة وسيهتز بطريقة تقلق 
  10/2/2011، الوطن، سوريا

  
  ديمقراطية برسم األمن الصهيوني .52

  مأمون كيوان 
يعتقد قادة الكيان الصهيوني أن أمنهم االستراتيجي يمر بما يحدث في العواصم العربية وعلى نحو خاص                

ـ ” األمن الجاري ”بينما يقتصر ما يسمى ب    . ” دول الطوق ”ما يجري في عواصم ما يسمى ب       ى مـا   عل
   .يحدث على نحو حصري داخل الكيان وفي الضفة الغربية وقطاع غزة

ونظراً الرتباط األمن االستراتيجي للكيان الصهيوني بمبرر ووظيفة هذا الكيـان فـي المنطقـة، وهـي           
لطموحات ” الثورة المضادة “الوظيفة التي تتجاوز حدود تهويد فلسطين أرضاً وشعباً وسوقاً إلى لعب دور             

ي التحرر والتقدم، فقد برز مبكراً اهتمام األوساط الصهيونية بما يجري في المحـيط اإلقليمـي                العرب ف 
التـي  ” شد األطراف نحو المركز   “نظرية  : للكيان الصهيوني، واعتمدوا ونفذوا استراتيجيات مختلفة منها      

ابقاً وتركيـا قبـل     تمثلت بتحالف الكيان الصهيوني مع قوى إقليمية معادية للعرب تمثلت بإيران الشاه س            
  .العهد األردوغاني

 شـكالً آخـر     2006 و 1982 و 1967 و 1956: كان استخدام القوة العسكرية وشن الحروب في األعوام       
لمواجهة التحديات التي واجهها األمن االستراتيجي الصهيوني وتمثلت بظاهرة المـد القـومي العربـي،               

ماعات محلية بهدف إشاعة القالقل والفتن داخـل  ناهيك عن إقامة عالقات سرية استخباراتية مع قوى وج        
وفي هذا السياق كان المخطط الصهيوني لتفتيت الدول العربية الذي صاغه عوديـد             . المجتمعات العربية   

تضمن االعتقاد أن مـصر هـي       . في الثمانينات   ” إسرائيل”يينون على شكل بحث بعنوان استراتيجية ل      
فة سكانية، والماليين على عتبة الجوع ونصفهم من العـاطلين عـن            الحالة األشد خطورة ففيها أكثر كثا     “

العمل ومن دون أي سكن، وال يوجد أي قطاع يؤدي وظيفته بصورة فعالة سـوى الجـيش، إن مـصر                    
بطابعها وصورتها السياسية الداخلية القائمة تُعتبر جثة هامدة في أعقاب انهيارها، وفي أعقاب االنقـسام               

ذي سيزداد شدة وتأزماً في المستقبل، لذلك فإن تجزئة مصر إقليمياً إلى وحـدات              اإلسالمي المسيحي، ال  
السياسي في الثمانينات، وإن مصر، مفككة منقـسمة إلـى          ” إسرائيل“فرعية جغرافية منفصلة هي هدف      

عناصر سلطوية كثيرة، ال تُشكّل أي تهديد إلسرائيل، وإنما ضمانة لألمن والسالم لوقـت طويـل، وإن                 
ولة قبطية مسيحية في صعيد مصر إلى جانب عدد من الدول الـضعيفة ذات سـلطة إقليميـة ال                   رؤية د 

  . ”مركزية هي مفتاح هذا التطور الذي ال يبدو مستبعداً في المدى الطويل
التي سوقها الرئيس الحالي للكيان الصهيوني شمعون بيريز فـي          ” الشرق األوسط الجديد  “وكانت نظرية   

اضي، إثر انتهاء مرحلة الحرب الباردة وانهيار االتحاد السوفييتي السابق، كانت رافعة            تسعينات القرن الم  
لتصاعد االهتمام الصهيوني بوتائر متسارعة بما يجري في العواصم العربية القريبة والبعيدة عن الكيان              

   .الصهيوني، والملكية والجمهورية، والمعادية والصديقة على حد سواء
التغييرات الكاسحة التي   “: روحات التي قدمها شمعون بيريز لتسويق مشروعه في التالي        وتتمثل أهم اُألط  

  :وهي” شهدها العالم والتي تجبرنا على تغيير مفاهيمنا القديمة لتتالءم مع الحقائق الجديدة
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وجيـة   المدرسة الدفاعية التقليدية ال تُقدم حلوالً للحقـائق الجغرافيـة الحاليـة أو التهديـدات التكنول                -أ
  .” كالصواريخ البعيدة والمتوسطة المدى، مما أدى إلى تقليل أهمية العمق االستراتيجي

 ليس هنالك إطالقاً أي حل لمشكلة األسلحة غير التقليدية التي تُعطي معنى مخيفاً للحرب الشاملة إال                 -ب
) أن يحـدد هـذه المنـاطق      من دون   (بالمعاهدات واالتفاقيات الثنائية والمتعددة التي تغطي كافة المناطق         

  .والقوة الحقيقية بما فيها القوة العسكرية ال تكمن في المعسكرات فقط بل في الجامعات 
  . سباق التسلح والحروب استنزفت موارد المنطقة وأعاقت التقدم االقتصادي -ج
د متنفس في    استنزاف الموارد بالحروب وسباق التسلح تُسبب فقر وبؤس ماليين الناس وتدفعهم إليجا            -د

الغيبيات، رافضين الدولة العصرية، مغرقين أنفسهم في أصولية تسعى إلقامة جمهورية إسـالمية علـى               
  .النمط اإليراني

 الخلط القاتل بين اإليديولوجيا الدينية والصواريخ واألسلحة غير التقليدية يهدد السالم العالمي والنزاع              -ه
  .هذا الخطرفي الشرق األوسط يضيف أبعاداً جديدة ل

 الحل الذي يقود إلى كسر دائرة الشر المتمثلة بالفقر والكره واألصولية هو رفع شعار ال حرب بعـد                   -و
  .اليوم وال سفك دماء

إن التنظيم اإلقليمـي    “واعتبر بيريز   . ”  إن الرغبة في حكم أمة أخرى والسيطرة عليها لم تعد ممكنة           -ز
      والتنميـة  ) فكـرة جذابـة مخادعـة     (عزز إشاعة الديمقراطية    هو المفتاح إلى السالم واألمن، ولسوف ي

االقتصادية والنمو القومي واالزدهار الفردي، إال أن هذا التحول لن يتم بـسحر سـاحر أو بلمـسة يـد                    
دبلوماسية، فتوطيد السالم واألمن يقتضي ثورة في المفاهيم وهذه مهمة ليست سهلة، وهدفنا النهائي هـو                

. ألمم ذات سوق مشتركة وهيئات مركزية مختارة على غرار الجماعة األوروبية            خلق أسرة إقليمية من ا    
  .”إن الحاجة إلى هذا اإلطار اإلقليمي تقوم على أربعة عوامل جوهرية أهمها االستقرار السياسي

وخاطب بيريز كل أنصار الديمقراطية في الدول العربية وكل الذين تخيفهم دعـوات بعـض الحركـات                 
إن معركـة الديمقراطيـة     “:  اُألفق والمشبوهة التكوين والقيادة والهدف، يخاطبهم قـائالً        األصولية ضيقة 

معركة قادمة ال بد من أن تستعدوا لخوضها، وهي معركة حقيقية، وتحقيق النصر فـي هـذه المعركـة                   
التجديد، الديمقراطية هو خير ضمانة لسالم دائم، وإشاعة الديمقراطية تنطوي في ذاتها ولذاتها على طاقة               

والحاجة إلى التجديد الحكومي بارزة على نحو خاص في الشرق األوسط الذي يضم حكاماً أتـوقراطيين                
أكثر من أي منطقة أخرى في العالم، ولسوء الحظ فإن هذه الحقيقة عينها تقلل من فرص ترسخ مواقـع                   

  .”الديمقراطية هنا
تفجيرات نيويـورك   : يرات عالمية وإقليمية، منها   ومنذ بدايات القرن الجديد وما شهده عقده األول من متغ         

 وحرباً أفغانستان والعراق وإلسقاط النظام العراقي، رصدت مراكز األبحاث          11/9/2001وواشنطن في   
  . في الكيان الصهيوني تبعات ظاهرة تعاقب األجيال في النظم العربية والجمهورية

ط وإفريقيا في جامعة تل أبيب قبـل أسـابيع          ومؤخرا، أصدر مركز موشيه ديان لدراسات الشرق األوس       
والكتاب عبارة عن مجموعة محاضرات ألقيـت  . ” الحكم والمعارضة في الشرق األوسط    “دراسة بعنوان   

ويتضمن الكتاب مقدمة وسبع محاضرات لعدد      . في ندوة بهذا الخصوص في الجامعة قبل بضعة شهور          
ضرة المنشورة هنا للبروفيسور شمعون شـامير الـذي         من أبرز الباحثين في هذه المواضيع وبينها المحا       

وهناك محاضرة لرئيس المركز البروفيـسور      . ” إسرائيل“يعتبر أحد أهم المراجع في الشأن العربي في         
وثالث هذه المحاضـرات للباحثـة      . إيال زيسر حول قلعة العروبة الواقفة على حدي الحكم والمعارضة           

وتتناول المحاضرة الرابعة بقلم    . بناء قومية في دولة قومية فاشلة       : عوفرا بنجو حول األكراد في العراق     
ولكن المحاضرة الخامسة بقلم بروس مـادي       . ” المواجهة مع المعارضة في الدول الخليجية     “ناحوم شيال   

وتتعامل المحاضرة الـسادسة دانييـل      . ” تغيير مدروس “فايتسمان تتناول ما يجري في المغرب بعنوان        
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أما المحاضرة األخيرة فهي    . ” عشرون عاماً على حكم بن علي     “ الوضع في تونس بعنوان      زيسنويان مع 
  .”كفار ومؤمنون: النظام اإلسالمي والمعارضة اإلسالمية في ليبيا“بعنوان 

وخلصت مقدمة الكتاب إلى أنه يبدو في نهاية العقد األول للقرن الحادي والعشرين تواصل دول الـشرق                 
قيا البحث عن التوازن بين التغيير واالستقرار، بين النظام والمعارضة بين االستبداد            األوسط وشمالي إفري  

وكل النماذج المعروضة هنا، عدا مسألة تطور كردستان العراقية، تثبت أنه لم يتم بعد العثور               . واالنفتاح  
 كل األنظمة التي    على صيغة مناسبة لتداول السلطة وإلشاعة الديموقراطية، فالقاسم المشترك األكبر بين          

تم البحث فيها هو مساعي البقاء في الحكم عبر صراع ضد كل مظاهر المعارضة وتقييد حريـة الفـرد                   
  . ”والمواطن

وتعقيباً وتحليالً لما جرى في تونس ويجري في القاهرة واليمن أشار المحلل السياسي الصهيوني رون بن                
ابات في العالم العربي ينبغي لنـا اتخـاذ جانـب           عندما يتعلق األمر بتظاهرات واضطر    “يشاي إلى أنه    

فالجماهير الغاضبة هي بالزما تغلي يمكن أن تتجه في اتجاهـات غيـر             . الحيطة في تقديراتنا وتكهناتنا     
هو صراع سياسي داخلي تحاول المعارضة إحـداث        “واعتبر بن يشاي إن الوضع في مصر        . ” متوقعة

رضة عشية انتخابات الرئاسة التي ستجري فـي نهايـة العـام،            وتحاول المعا . تغيير على المدى البعيد     
والهدف الفوري للضغط من    . في تونس   ” ثورة الياسمين والتويتر  “ركوب الموجة التي انطلقت في أعقاب       

وتأمل المعارضة من تغييـر القواعـد       . التي تجري االنتخابات وفقها     ” القبول بتغيير قواعد اللعبة   “أجل  
والحظ قادة المعارضة أوجه شبه     . لنجاح مرشحين للرئاسة من غير الحزب الحاكم        توفير فرصة واقعية    

بين الغضب الشعبي على الغالء والبطالة والفساد وسلوك الحزب الحاكم في مصر، وبين الجهات التـي                
  .”قادت إلى نجاح االنتفاضة العفوية في تونس وهم يحاولون استغاللها

ناحوم برنياع أن الجماهير المصرية التـي نزلـت   ” يعوت أحرونوتيد“وكتب كبير المعلقين في صحيفة    
بالخبز والعمل ونظافة اليد والديمقراطية، ومن أجل هذه الحقـوق          “إلى الشارع في األيام الماضية طالبت       

والمشكلة هـي   . ” األساسية هم مستعدون للوقوف أمام الدبابات وخراطيم المياه وفي وجه دروع الشرطة           
  .”األوسط توصف النوايا الحسنة في أحيان متقاربة الطريق إلى جهنمأنه في الشرق 

سيكون هناك انعطاف فـي اتفـاق       “دان مرغليت أنه    ” إسرائيل اليوم “ورأى المحلل السياسي في صحيفة      
السالم، وفي أفضل األحوال فإن التغييرات ستكون هامشية لكنها لن تتوقف عند هذا الحد، وما سيبدأ على                 

 يقودها األخوان المسلمون قد يتدهور خالل بضع سنوات إلى تبني موقف متطـرف تجـاه                أن الثورة ال  
، ولن يكون هذا بإلغاء اتفاق السالم وإنما المس بمستوى العالقات الدبلوماسية ومنع اإلرهـاب               ”إسرائيل“

  . ” من قطاع غزة
” إسـرائيل “الحالية تدخل   في المرحلة   “ألكس فيشمان أنه    ” يديعوت أحرونوت “وقال المحلل العسكري في     

وفي . في حالة تأهب على ضوء احتمال انتقال النيران من مصر إلى األردن وتشعل معها الضفة أيضاً                 
بأننا نلج فترة مرحلية سيتم خاللها الحفاظ على الـسالم          ” إسرائيل“ما يتعلق بمصر فإنه يوجد شعور في        

 تؤدي إلى صعود مجموعة المعارضة األكثر تنظيماً        والعالقات بين الدولتين، لكن انتخابات ديمقراطية قد      
  .”في مصر اليوم إلى الحكم وهي األخوان المسلمون

وخلص المحلل يعقوب عميدرور إلى أنه تبين مرة أخرى بـأن الخطـب الرنانـة ال تغيـر التـاريخ،                    
عيف ويخـسر   فضالً عن ذلك، ينظر للمتنازل على أنه ض       . والتنازالت للمتطرفين ال تجعلهم أقل تطرفاً       

   .على هذه الخلفية ينبغي أن نفهم سلسلة األحداث األخيرة في الشرق االوسط. قدرة التأثير 
والعرب محجوزون منذ مئـات     . ان الديمقراطية ليست من أجل العرب       “أما الصحفي عوفر شيلح فيعتقد      

ال يمكن تغييـره فـي      بسبب الثقافة والتراث القبلي، وربما حتى لشيء        ” إسرائيل”السنين وراء الغرب و   
فمن الجيد لهم وللعالم ان يحكمهم طُغاة يعتمدون على قـوة عـسكرية، ويورثـون               . صورتهم الجماعية   
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الحرية ليست خيراً لهم، ألن صبغتهم الظالمية ستندفع خارجاً في          . أبناءهم الحكم مع االيهام باالنتخابات      
  . ”موجة عنف موجهة الى المحيط

وأعلم انه اذا كانـت     . سوية مع سلطة مستبدة تقوم بالضرورة على دعامة هشة          كما يعتقد شيلح ان كل ت     
  . الديمقراطية خيراً لنا فإنها خير للعرب ايضاً ومن الخير لنا ان تكون لهم أيضاً

وتعكس آراء نخبة المثقفين والصحافيين في الكيان الصهيوني رغبة صهيونية دائمة في قلـب المفـاهيم                
  .الديمقراطية المنشودة عربياً، ديمقراطية أثنية في خدمة الديكتاتورية الصهيونيةرأساً على عقب وجعل 

  10/2/2011، الخليج، الشارقة
  

   على الفلسطينيينوأحقادهمبارك  .53
   العربيرأي القدس

يصر نظام الرئيس المصري حسني مبارك على اظهار اكبر قدر ممكن من الكراهيـة البنـاء الـشعب                  
  .رنح قبل سقوطه الكبير، بسبب الثورة الشعبية المباركة التي تطالب برحيلهالفلسطيني وحتى وهو يت

باألمس اصدر هذا النظام قراراً بمنع دخول الفلسطينيين الى مصر، وعدم الـسماح لهـم بـوطء ارض                  
مطاراتها ومنافذها الحدودية تحت اي ظرف من الظروف، ولم تبد السلطات المصرية اي تفسير لمثـل                

  .هذا القرار
لقرار عنصري الطابع، ويكشف عن سياسة تمييزية لم تطبقها انظمة الفصل العنصري، حتى وهي فـي                ا

  .ذروة قوتها، عالوة على كونه يتعارض مع كل القوانين الدولية
ان يمنع اشخاص السباب لها عالقة باألمن، او بسبب ملفات جنائية، ربما من االمور التي يمكن تفهمها،                 

بالكامل من الدخول، بصالحه وطالحه، ودون تقديم اي اسباب مقنعـة، وفـي ظـل             ولكن ان يمنع شعب     
مرحلة تحول تجتازها مصر يمارس فيها رجال االمن ابشع انواع البلطجة، ويعيثون فـي الـبالد قـتالً                  

  .وترويعاً، فهذا امر ال ينسجم مع العقل او المنطق
هم، ويتفنن في اذاللهم، خاصة اذا كانوا من        النظام المصري يستضعف الفلسطينيين، ويتعجرف في معاملت      

فقد تطـرف فـي تـشديد    .  خاضعا لالدارة المصرية1967ابناء قطاع غزة الذي كان حتى احتالله عام  
الحصار المفروض عليهم، وهددهم السيد احمد ابو الغيط بتكسير عظـامهم، ومـارس رجـال االمـن                 

  .معبر رفح في المرات النادرة التي كان يفتح فيهاالمصريون ابشع انواع االذالل لهم عند مرورهم عبر 
االخطر من ذلك ان اللواء الحبيب العادلي وزير الداخلية المصري السابق اتهم الفلـسطينيين بـالوقوف                
خلف تفجير كنيسة القديسين في االسكندرية ليلة رأس السنة التي راح ضحيتها اكثر مـن ثالثـين مـن                   

 هو نفسه الذي دبر ونفذ هذه الجريمة، وان قرارا من النائب المـصري              االشقاء المسيحيين، لنكتشف انه   
العام صدر باعتقاله وتقديمه الى المحاكمة الرتكابه جرائم اخرى ال تقل خطـورة فـي حـق الـشعب                   

  .المصري
ماذا فعل الفلسطينيون لهذا النظام الجائر الظالم الفاسد القمعي حتى يستهدفهم دون غيرهم من الشعوب؟ ال             

  .رف االجابة، والشيء الوحيد الذي نتكهن به هو العنصرية والحقد الشخصينع
ال نستغرب هذه العنصرية، وهذا الحقد، من نظام يثور ضده شعبه، ويطالب باسقاطه بسبب فساده ونهبه                

  .لثرواته، وتحويل مصر الى مزرعة له ولنسله ومافيا رجال االعمال التي تحيط به
ى بالسلطة الوطنية في رام اهللا صديقة النظام المصري وحليفته، على هـذا  ما نستغربه هو صمت ما يسم     

  .االجراء، وعدم نطق المتحدثين باسمها بكلمة ادانة واحدة، ولو مخففة لهذا االجراء الظالم
هؤالء انتدبوا انفسهم لتمثيل الشعب الفلسطيني في المفاوضات وبيع القدس المحتلة، والتنازل عـن حـق                

هم عندما يتعرض الشعب الفلسطيني الي مضايقات او اعمال عنصرية يـصمتون صـمت              العودة، ولكن 
  .القبور، بل ويتعاطفون مع النظام الذي يضطهد شعبهم ويحرمهم من ابسط حقوقهم االنسانية
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عزاؤنا ان هذا النظام بات يعيش آخر ايامه، ويقبع في العناية المركزة، وبات رحيله مسألة ايـام ان لـم                    
  . بفضل سواعد شباب مصر االبيةيكن ساعات

  10/2/2011، القدس العربي، لندن
  
  
  
  

  :كاريكاتير .54
  

  
  9/2/2011االتحاد، أبو ظبي،   

  
  


