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والفصائل الفلسطينية  ..  غزة لحصارصرية كتابة لتاريخ جديد وترنحاً      حكومة هنية تعّد نجاح الثورة الم      .1

  ترحب
 أن محمد مصطفى أبو شامةنقال عن مراسلها من القاهرة  12/2/2011الشرق األوسط، لندن، قالت 
 يوما من ثورة شبابية صاخبة اجتاحت 18عن سدة الحكم، بعد تنحى  حسني مبارك ي المصرالرئيس

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

 .بارك إلى منتجع شرم الشيخم
في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البالد، «وأعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان مقتضب، انه 

قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس األعلى للقوات 
لن يكون بديال عن الشرعية التي « انه ووجه الجيش رسالة تطمين مؤكدا, » شؤون لبالدإدارةالمسلحة 

 الشعب المصري، مشيرا إليهاوأكد في بيان التزامه إحداث تغييرات جذرية يتطلع . »يرتضيها الشعب
 المجلس األعلى للقوات المسلحة، يتدارس هذا األمر وسيصدر الحقا بيانات تحدد الخطوات أن إلى

   . والتدابير التي ستتبعواإلجراءات



  

  

 
 

  

            4 ص                                     2054:         العدد       12/2/2011 السبت :التاريخ

**  
 نقالً عن غزةمن  12/2/2011فلسطين اون الين، نشر موقع  الرسميةد الفعل الفلسطينيةوفي ردو
إن مصر تكتب تاريخًا جديدا : "الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية قالت، أن  أدهم الشريفمراسله

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

  . المجلس األعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البالد
تحيي الشعب المصري بكل "إن حكومته : وقال المتحدث باسم الحكومة طاهر النونو في بيان مكتوب

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

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

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

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

على أرواح الضحايا الذين  نسخة منه،" قدس برس"وترحمت الحكومة، في بيان للناطق باسمها وصل 
  .قضوا في الثورة المصرية، معربة عن أملها الشفاء العاجل للجرحى

كومة الفلسطينية تابعت الثورة المصرية منذ بداياتها، وعاشت بمشاعرها، ووجدانها مع إن الح: "وقال
  ".جماهير مصر لحظة بلحظة، عشنا آالمه وآماله وصوال إلى لحظة فارقة من تاريخ األمة

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

  .، على حد تعبيرها"فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوأمريكي في المنطقة
 هنية أجرى اتصاال هاتفيـا بمرشـد        ، أن إسماعيل  غزة   من 12/2/2011،  وكالة رويترز لألنباء  وقالت  

  ".على نجاح الثورة"ين في مصر وهنأه جماعة االخوان المسلم
**  

حماس  أن حركة 12/2/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، وفي ردة فعل الفصائل الفلسطينية جاء في 
نيابة عن الشعب الفلسطيني بالتهنئة للشعب المصري العظيم، بنجاح ثورته الشعبية المباركة تقدمت 

 الشقيق بكل الخير، واألمن، واألمان، والتقدم واالزدهار وتحقيق أهدافه المنشودة، داعية لمصر وشعبها
وقالت الحركة في بيان صادر  .من أجل مصلحة ومستقبل الشعب المصري واألمة العربية واإلسالمية

إننا نترحم على شهداء الثورة المصرية، الذين رووا بدمائهم الزكية هذا االنتصار ": عن مكتبها اإلعالمي
  ".الشفاء العاجل لكافة الجرحى األبطالالعظيم، كما نتمنى 

أن تستعيد مصر الشقيقة دورها الرائد والقيادي على الصعيد العربي "وعبرت حماس عن أملها في 
واإلسالمي والدولي، وأن تكون مصر الشعبية والرسمية سنداً لقضايا األمة العربية واإلسالمية، وفي 

  "."هيونيمقدمتها قضية فلسطين، والصراع مع العدو الص
 نقال عن مراسله من غزة ادهم الشريف، أن القيادي في 11/2/2011موقع فلسطين أون الين، وذكر 

إن الشعب يستطيع أن يختار قيادته ": "فلسطين" في تصريح لـ قال صالح البردويلحركة حماس د
نتمنى أن تستعيد  ":وقال, ، متمنيا أن تكتمل ثورته هذه لتحقيق مطالبه في التغير"بحرية ورضا كاملين

  ". مصر دورها بقيادة حكيمة يختارها الشعب ويرضى عنها
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، "بداية انتصار الثورة المصرية" سامي أبو زهري، فاعتبر تنحي مبارك .دأما الناطق باسم الحركة 
مؤكدا على وقوف حركته إلى جانب هذه الثورة، داعيا في ذات الوقت القيادة المصرية الجديدة إلى رفع 

انتصار إلرادة وتضحيات الشعب ) "خلع مبارك(وعد أبو زهري هذه النتائج  . حصار عن قطاع غزةال
. ، داعيا الجيش المصري إلى أن يكون ضامنًا لمطالب الشعب وأن ال يسمح بااللتفاف عليه"المصري

المصري إلى ودعا القيادة المصرية الجديدة إلى اتخاذ قرار فوري برفع الحصار عن غزة وفتح المعبر 
  . األبد وتمكين سكان القطاع من البدء باإلعمار وحرية التنقل والحصول على االحتياجات

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

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

  . العبرية الذي استهدفت المقاومة ومشروعها في المنطقة
**  

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

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

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

  . ومصر، سنعكس على القضية الفلسطينية، وعلى مجمل القضايا العربية
**  

تجلي حقيقي لما يمكن أن " رأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في تنحي الرئيس المصري، من جهتها
لجميع، تفعله إرادة الشعوب عندما تحسم أمرها وتمسك بيدها مصائرها ومقدراتها وتفرض قرارها على ا

  . على ما جاء على لسان مسؤول بارز في الجبهة
هذه إرادة : "وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية النائب في المجلس التشريعي جميل المجدالوي

الشعب التي ستفتح باب التغير واسعا في كل منطقتنا العربية بما لهذا التغير من آفاق تتجاوز منطقتنا 
، أن "فلسطين"ورجح المجدالوي في تصريح لـ ". إستراتيجية لما لهذه المنطقة أهمية لتشمل العالم بأسره

يتبع ما جرى في تونس ومصر تأثيرات ايجابية في حالة الركود المميت الذي كانت تسميه الواليات 
حورية المتحدة األمريكية االستقرار في المنطقة والذي بدوره يرسخ الدولة العبرية باعتبارها الدولة الم

  ). السيطرة والهيمنة(والمقررة في المنطقة، وأيضاً تعزيز مكانة ودور القوى المعادية لإلمبريالية 
**  

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

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

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

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

  الحصار وفتح المعابر والحدود مع قطاع غزة
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اسم حركة المقاومة الشعبية الفلسطينية فبارك لمصر انتصار ثورتها أما خالد االزبط، الناطق اإلعالمي ب
  ".انتصاراً ضد اليهود في معركة تحرير فلسطين"، واعتبرها 

**  
نبيل شعث .، أن د محمد جمال نقال عن مراسها من القدس12/2/2011الشرق، الدوحة، وأوردت 

 انه خيار الشعب المصري :ة المصرية قال تعقيبا على نجاح الثورعضو اللجنة المركزية لحركة فتح
  . ها ونحترمهايوثورته نحي

 األوضاع في مصر حسم والتوصل الى اتفاق واالستقرار نالحظ ان انتفاضة الشباب أنويرى شعث 
جلبت الكثير تمنينا ان النظام نفذها منذ فترة لكن اعتقد ان مصر على اعتاب مرحلة مهمة سوف تكون 

 ان الجيش بكل قوته رغم اهتزاز النظام المصري لكن ال يوجد انهيار إلىلفت و. انطالقة لمصر العروبة
  .  تشديدوإنما

اما السبب الثاني للخوف كان من . وقال ان الوضع المصري لن يؤثر سلباً على الوضع الفلسطيني
االخوان المسلمين والواضح انهم حجموا تماماً ودون شك سيحصلون على مكاسب بعد الحوار معهم 

 أن وأوضح.  فوز األخوانإلىسيكون لهم نواب في المجلس الجديد لكن لن تؤدي انتفاضة الشباب و
وتوقع شعث ان يخرج الشعب المصري قيادة مصرية . مصر بعافيتها واستقرارها ولكن على اسس جديد

 يستعاد شابة وقال هناك ربيع جديد من الديمقراطية سيولد في مصر وال داعي للقلق كثيراً فاالستقرار
  .واالمن سيستتب ومصر ستستعيد عافيتها ونتمنى لمصر التوفيق ولشعبنها

**  
": قدس برس" إسماعيل رضوان القيادي في حماس تعقيباً على تنحي الرئيس مبارك لوكالة .دوقال 

يبارك للشعب المصري، نجاح ثورته، تحقيق أهدافه بعد انتفاضة المباركة، برحيل " حماس"حركة "
  ".رك ونظامهحسني مبا
نأمل أن يكون مستقبل مصر زاهرا، وداعما للحقوق العربية وللقضية الفلسطينية، وان يتم : "وأضاف

  .كسر الحصار العاجل عن قطاع غزة، وان يحق اهللا وحدة األمة العربية واإلسالمية
 نهنئ": "قدس برس"وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق في تصريحات خاصة لـ 

الشعب المصري بثورته الشعبية ونأمل أن يحقق كل أمانيه، وأن تستعيد مصر دورها الريادي لتكون 
، على حد "سندا لقضايا األمة كما كانت في عهودها الزاهرة وال سييما موقفها من القضية الفلسطينية

  .تعبيره
ا اسماه االنتصار، الدكتور سامي أبو زهري الشعب المصري بم" حماس"وهنأ المتحدث باسم حركة 

  .معتبراً بأنه انتصار للشعب الفلسطيني
نسخة منه، القيادة المصرية الجديدة إلى رفع " قدس برس"ودعا أبو زهري في تصريح مكتوب وصل 

  .الحصار عن قطاع غزة، وفتح معبر رفح بشكل كامل، وضمان حركة التنقل واألعمال
**  

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

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

 ".من جهتها قالت حركة االحرار قالت ان سقوط نظام مبارك بداية انهيار السلطة وكافة االنظمة الفاسدة
  .اما تجمع الشخصيات المستقلة تمنى ازدهار وتقدم واستقرار جمهورية مصر العربية
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يما حيت التاريخي بتنحي مبارك، ف" النصر"وهنأت لجان المقاومة الشعبية الشعب المصري واالمة بهذا 
الجبهة الديمقراطية ثورة الشعب المصري، واعتبرت الجبهة الشعبية تخلي مبارك عن منصبه اعتبارا 

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

مة العربية واالسالمية عاليا واعادوا سطروا اسطورة مصرية وعربية مجيدة رفعوا فيها هامات اال
  .كانتها قلبا نابضا لالمة والعربلمصر م

  
  " حماس على التراجع عن االنقالب وإنهاء االنقسام بأي طريقة كانتنجبريجب علينا أن :"الهباش .2

م دعا وزير األوقاف الدينية محمود الهباش أمس الفلسطينيين إلى إنهاء االنقسا:  كفاح زبون- رام اهللا
جاء ذلك في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد التشريفات في غزة، بوجود الرئيس  .بأي طريقة كانت

إن ما ارتكبته حماس في انقالبها على الشرعية الفلسطينية «: وقال الهباش. الفلسطيني محمود عباس
 عن يجب علينا أن نجبر حماس على التراجع«: وأضاف. »جريمة بحق الدين والوطن والشعب

إن االنقالب فتنة، واالنقسام جريمة يجب «: وأردف. »االنقالب، وإنهاء االنقسام بأي طريقة كانت
  .»إنهاؤها بسرعة

إن شعبنا حر، صاحب إرادة «: وفي إشارة مباشرة إلى تبنيه دعوات الثورة ضد حماس، قال الهباش
ير األوقاف دعوة ألهالي غزة ووجه وز. »قوية، ولن يسكت طويال على الوضع الذي نشهده من انقسام

  .عبر انتخابات حرة» العودة إلى الشرعية«بإنهاء االنقسام، وإجبار حماس على 
إن الرئيس محمود عباس سبق أن طلب من حماس العودة للشرعية الوطنية عبر انتخابات «: وأضاف

احب اإلرادة ديمقراطية حرة، ومن دون مصالحة أو اتفاقات أو أي شيء، بل العودة إلى الشعب ص
إنها تريد إقامة دولة ظالمية في .. الحقيقية في تقرير مصيره، إال أن حماس رفضت إجراء أي انتخابات

  .»غزة، على حساب أبناء شعبنا، لكن لن نسمح بهذا، وشبعنا لن يرضى بهذا نهائيا
حية الفتنه التي إن الفلسطينيين وقعوا ض: واتهم الهباش حماس باالرتهان إلى الموقف األميركي، وقال

من أجل عيون إيران وغيرها، الذين ينادون أبناء األمة العربية إلى الخروج «أرجعت القضية إلى الوراء 
  .»في الشوارع ضد أوطانهم ليحرقوا ما بنته أيديهم

  12/2/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  "لشعب المصري أثبت بشكل بطولي قوة اإلرادة الشعبيةا": مصطفى البرغوثي .3
اعتبر أمين عام المبادرة الوطنية الدكتور مصطفى البرغوثي أن ما أنجزه الشعب المصري هو : رام اهللا

، وأعرب عن أمله في "انتصار للقضية الفلسطينية، وسيقود إلى تغيير ميزان القوى المختل في المنطقة"
إن الشعب المصري  "وقال. أن تكتمل الثورة الشعبية في مصر بترسيخ نظام ديمقراطي في هذا البلد

  ".أثبت بشكل بطولي قوة اإلرادة الشعبية
كل الشعوب العربية تنظر باحترام وتقدير لشعب مصر العظيم، الذي أكد الدور "وأضاف البرغوثي أن 

  ".المتميز لمصر في العالم العربي، وأن الشعب المصري يشق طريق الديمقراطية والتقدم في العالم
  11/2/2011قدس برس، 

  
   تستغل احداث مصر لتصعيد االستيطان"إسرائيل": سلطةال .4

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

وقال الرويضي في . لمحتلة بغرض تهويدها وتصعيد االستيطانلتصعيد مخططاتها ضد مدينة القدس ا
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من خططها " بشكل غير مسبوق"تصريحات صحفية امس إن السلطات اإلسرائيلية صعدت أخيرا 
وأشار الرويضي في هذا السياق إلى مصادقة البلدية اإلسرائيلية في .  االستيطانية في المدينة المقدسة

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

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

  
   وفريقه أن يعوا إرادة الشعوب في نيل الحريةعباسعلى : حمدانمة أسا .5

اعتبر مسؤول العالقات الخارجية في حركة حماس أسامة حمدان أن تنحي الرئيس المصري : دمشق
هو تغيير تاريخي ليس "محمد حسني مبارك عن الحكم ونقل السلطات إلى القوات المسلحة المصرية 

لن يكون على القضية الفلسطينية بل على المنطقة أيضا، لما "عكاس ذلك ، وان"لمصر فقط، بل للمنطقة
المركز الفلسطيني "وفي تصريحات لـ ".لمصر من دور تاريخي وسياسي على المستوى العربي والدولي

إن أي تطور ايجابي على مستوى المنطقة سيخدم القضية الفلسطينية، والعكس  قال حمدان" لإلعالم
  ".ون الوضع في األيام القادمة أفضل مما هو عليه اآلنصحيح، ونأمل أن يك

أعتقد أن الوضع الطبيعي : "وحيال العالقة المباشرة بين مصر والقضية الفلسطينية ومستقبلها، قال حمدان
في مصر يجب أن يكون إلى جانب خيارات الشعب الفلسطيني المتمثلة في المقاومة والتحرير وحق 

  ".العودة
بحكم العالقة الوثيقة –تنحي مبارك عن الحكم على مستقل سلطة عباس غير الشرعية وبشأن انعكاسات 
على عباس وفريقه المفاوض لالحتالل أن يعوا درس إرادة الشعوب : " ، قال حمدان-بين عباس ومبارك

اء مع في نيل الحرية وأن يوقفوا مهزلة التنازالت والتفريط في الحقوق الوطنية الفلسطينية، واستجداء اللق
  "."نتنياهو

  11/2/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   الشعب المصري وال تخشى اإلخوان خياراتفتح تحترم : األحمد .6
أكد عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عزام األحمد احترامه لخيارات الشعب المصري في : رام اهللا

فاً واحداً لترتيب أوضاع مصر إدارته شؤونه العامة، وأعرب عن أمله أن يقف الشعب المصري ص
  .وإعادة الهدوء واالستقرار لبناء مؤسساتها دون أي تدخل خارجي

على أن استقرار مصر وقوتها هو من قوة " قدس برس"وشدد األحمد في تصريحات خاصة لـ 
نحن نحترم خيارات الشعب المصري، وكل ما نتمناه اآلن أن تقف القوى الوطنية : "الفلسطينيين، وقال

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

  ".المنطقة ولتبقى السند الوفي للشعب الفلسطيني وللدفاع قضيته وقضية العرب جميعا
أي تخوف من احتالل اإلخوان لموقع مهم داخل الساحة السياسية " فتح"حمد أن يكون لدى حركة ونفى األ

نحن نعتقد أن مصر أكبر من اإلخوان ومن أي تنظيم سياسي مهما كان حجمه، : "المصرية الجديدة، وقال
ن اإلخوان، نحن مصر تحتضن كل التيارات الفكرية، فهي منبع العلم والثقافة، وبالتالي ال نخشى إطالقا م
  ".نفكر في مصلحة مصر، ونريد أن مصر قوية ومستقرة هي قوة لكل القوى الفلسطينية
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نحن لنا عالقات مع كافة القوى الوطنية في مصر، بما في ذلك اإلخوان المسلمون التي : "وأضاف
ذه الطريقة السطحية، تربطنا بها عالقات قديمة ومتقطعة وإن كانت في الفترة األخيرة فاترة، وال نفكر به

  .، على حد تعبيره"ألننا نعتقد أن مصر كما قلت أكبر من اإلخوان ومن أي تنظيم سياسي
  11/2/2011قدس برس، 

  
   بات قريباً من الوحدة بعناوين ومفرداٍت جديدةالفلسطينيالشعب  :الهندي .7

حمد الهندي، أن التاريخ أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين الدكتور م: غزة
  .يشهد اليوم تحوالٍت كبيرة على ضوء التغير الذي حدث في مصر

مصر تصنع مجداً ليس لها وحدها بل لكل األمة؛ فيما :" وقال الدكتور الهندي في تصريحٍ مكتوب 
  ".الشعوب العربية واإلسالمية تخرج عن بكرة أبيها ابتهاجاً بما حققه شعبها األبي

ا النصر التاريخي الذي حققه المصريون؛ يبشر بتكون شرق أوسط جديد منضبطاً على واعتبر أن هذ
ونوه الدكتور الهندي إلى أن مصر هي قلب األمة؛  .إيقاع إرادة ثوار مصر وشبابها في كل الميادين

وهي اليوم تستعيد دورها الذي نازعتها عليه مدن وعواصم عديدة في لحظة استالب دورها التاريخي، 
شيراً إلى أنه عندما ينبض قلب األمة بالحرية تتدفق هذه النبضات في عروقها كلها على وقع مسيرات م

  .األحرار في ميدان الشهداء
ولفت القيادي في الجهاد اإلسالمي النظر إلى أن ثورة الشارع المصري سمع صداها قبل انتصارها في 

شدداً على أن صدى الثورة سيكون أكثر عمقاً صنعاء والجزائر وعمان وبغداد وفي عواصم أخرى، م
  .وأكثر وضوحاً بعد ذلك االنتصار

إسرائيل ترتعد اليوم على وقع ما حدث في ميدان التحرير؛ وهي تخسر النظام الذي "إن :" وقال الهندي
اعتبرته ذخراً استراتيجياً على مدى سنواٍت طويلة، كما تخسر كامب ديفيد والغاز الرخيص وحصار 

ومقاومة الشعب الفلسطيني، ولذلك كله هي مرعوبةٌ من أن تعود مصر لتلعب دوراً حقيقياً منسجماً غزة 
انتصار ثورة الشعب المصري :"وقال إن  ".مع تاريخها الذي لم تدر فيه ظهرها يوماً لألمة وقضاياها

ثر من أي جعلت الحصار المفروض على قطاع غزة خلف ظهورنا، وهي تقرب المصالحة الفلسطينية أك
  حسب قوله".وقٍت مضى كما تُذهب تهديدات إسرائيل لشعبنا أدراج الرياح

  12/2/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

   في غزة دليالً على إفالس فتح وانعدام رصيدها"ثورة الفيسبوك "فشلحماس تعد  .8
نس وغزة، شهد قطاع غزة حالة من الهدوء، أمس، باستثناء تجمعين صغيرين في خان يو: )يو بي آي(

عبر مواقع إلكترونية وفضائية فلسطينية لما سمي ” فتح“بعد الدعوة التي وجهها ناشطون موالون لحركة 
وقال شهود إن المصلين انفضوا بهدوء في أغلب مساجد . ” حماس“ضد حكم حركة ” ثورة الكرامة“

 وحث عضو اللجنة القطاع من دون القيام بأية تظاهرات دعا لها الناشطون على مواقع اإلنترنت،
  .توفيق الطيراوي لالشتراك فيها ” فتح”المركزية ل

 شخصاً عقب الصالة في مسجد أهل السنة في خان يونس وحاولوا االنطالق في مسيرة 40وتجمع نحو 
الذين كانوا يرتدون مالبس مدنية اعترضوا طريقهم قبل أن ” حماس“إال أن عدداً كبيراً من أعضاء 

ل دقائق من دون تدخل من قوات الشرطة التي انتشرت بشكل محدود على بعض يتفرق الموجودون خال
  .المفترقات الرئيسية في القطاع 

أيضاً بشكل ” حماس“ شخصاً تم فضه من جانب أنصار 20كما شهدت مدينة غزة تجمعاً مماثالً لنحو 
ي تجمعات، وقامت لمنع أ” سياسة الترهيب“استخدمت ” حماس“وقال مصدر قيادي في حركة إن . سريع 

  .باستدعاء وتحذير مئات الناشطين من الحركة إلفشال المسيرة 
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لم تدع بشكل رسمي للتظاهرة، ولكنها تعاطت معها كتعبير من الجمهور “واعتبر أن حركة فتح 
  .” الفلسطيني الغاضب من ممارسات حماس والساعي إلنهاء االنقسام

”  إلثارة الفوضى والفلتان في غزة لخدمة االحتاللالسعي”حركة فتح ب” حماس“من جانبها، اتهمت 
يعكس انفضاض الجماهير عن حركة فتح وكشف “معتبرة أن عدم اشتراك الجماهير في المسيرات 

  .” أهدافها
على تنظيم أية تجمعات حقيقية ” فتح“، سامي أبو زهري، أن عدم قدرة ”حماس“واعتبر المتحدث باسم 

فالسها وانعدام رصيدها في الشارع الفلسطيني وإدراك الشعب الفلسطيني دليل على إ“ولو محدودة العدد 
  .” ألهدافها الخطيرة في محاولة خلق الفتنة والفوضى

الضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز النظام ”وطالب األجهزة األمنية التابعة للحكومة المقالة ب
  .” ويسعى لبث الفوضى وخدمة مخططات االحتالل

  12/2/2011شارقة، الخليج، ال
  

   من فتح في القدسقياداتاالحتالل يعتقل ثالث  .9
 اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الجمعة،  ثالث قيادات ميدانية لحركة فتح في القدس :القدس

  .المحتلة، بعد مداهمة منازلهم
لسالح، اقتحمت إن قوات مقنّعة ومدججة با: وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني

منازل نضال أبو غربية أمين سر فتح في منطقة الشيخ جراح والصوانة ووادي الجوز، وعبد السالم 
الهدرة أمين سر حركة فتح في منطقة الطور، وخالد الغرابلي أمين سر حركة فتح في بيت حنينا وشعفاط 

  .والعيساوية
ية تحقيق منذ ساعات الصباح الباكر في معتقل وأضاف دلياني، أن الشبان الثالث يخضعون اآلن إلى عمل

  . المسكوبية، حيث نقلوا إليه فور اعتقالهم
وأشار إلى أن قوات االحتالل تصعد من حملتها ضد قيادات وكوادر الحركة الوطنية بشكل عام، وحركة 

مية مع فتح بشكل خاص في القدس المحتلة، في الوقت الذي تشهد فيه المدينة مواجهات واشتباكات يو
االحتالل ومجموعات المستوطنين المستعمرين، على ضوء إمعان دولة االحتالل في سياسة تهويد القدس 

  . والتطهير العرقي للمقدسيين
وأكد دلياني أن حملة االحتالل التي تستهدف قيادات وكوادر حركة فتح هي محاولة فاشلة لزعزعة 

 مداهمة منازل الحركة والتحقيق معهم ال تخرج عن هذا الحركة الوطنية في المدينة المحتلة، وأن عملية
السياق، مبينا أن هذه الحملة تتخذ أشكاال مختلفة، مثل االعتقال كالذي تعرض له أمين سر اإلقليم عمر 
الشلبي، وعضو قيادة اإلقليم مأمون العباسي األسبوع الماضي، واإلبعاد عن القدس كما حصل مع أمين 

ان غيث، واالستدعاءات المتكررة، والمضايقات والتهديدات، وغيرها من سر فتح في سلوان عدن
  .الممارسات اليومية بحق قيادات وكوادر الحركة الوطنية في القدس

  11/2/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية                                            
  

  ابات مدنية ال تتوقف عند مصر ولن يسلم منها أي بلد عربيحدوث اضطرتوقع : مبارك عنبن اليعازر .10
بنيامين بن اليعازر، وهو عضو سابق في ، من القدس، أن 12/2/2011، الشرق األوسط، لندننشرت 

 دقيقة أمس 20الحكومة االسرائيلية، قال للتلفزيون االسرائيلي أمس انه أجرى محادثات هاتفية على مدى 
  . عاما قد أزفت نهاية عهده82ن الزعيم البالغ من العمر وانه خلص إلى الشعور بأ

وأضاف بن اليعازر، وهو عضو في حزب العمل، وأجرى محادثات مع مبارك عدة مرات أثناء عمله 
  .»لقد قال أشياء قاسية جدا بشأن الواليات المتحدة«في حكومات اسرائيلية مختلفة 
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لديمقراطية التي قادتها الواليات المتحدة في ايران ومع أعطاني درسا في الديمقراطية وقال نرى ا«وتابع 
  .»حماس في غزة، وهذا هو مصير الشرق األوسط

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

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

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

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

  .»هنااذا دعت الحاجة فسأقتل . لن أغادر.. الخارج
  بن اليعازر، أنرام اهللا ـ وليد عوض، عن مراسلها من 12/2/2011، القدس العربي، لندنوذكرت 

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

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

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

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

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

مستقبل معاهدة السالم بين مصر «وتساءل بن أليعزر في اتصال مع القناة العاشرة اإلسرائيلية أمس حول 
  .»وإسرائيل ومستقبل المنطقة برمتها

  
   الفلسطينيةباراك يدعو إلى استئناف المفاوضات مع السلطة .11

إيهود باراك، أول أمس، في نيويورك إلى استئناف ” اإلسرائيلي“دعا وزير الحرب : )ب.ف .أ (
وأضاف بعد لقاء مع االمين . ” بالرغم من كل التوترات المحيطة بنا“المفاوضات مع السلطة الفلسطينية 
” أعتقد أن السالم لن يتحقق إال بحوار بين الشركاء، بيننا والفلسطينيين“العام لألمم المتحدة بان كي مون 

نحن في هذه المفاوضات منذ عشرين عاماً واعتقد أننا أقررنا مؤخراً سلسلة إجراءات ثقة “ضح وأو. 
على األرض ان في غزة وإن في الضفة الغربية للتقدم مع بناء مؤسسات ونوع من دولة جنينية بقيادة 

نحن “وقال أيضاً . ” فياض) سالم(ورئيس الوزراء ) محمود عباس(أبو مازن ) الرئيس الفلسطيني(
مستعدون لبدء محادثات فورية حول الطريقة التي يمكن معها إقامة ترتيبات أمنية مع الدولة الفلسطينية 

  .” المستقبلية
ما زلت متفائالً، أعتقد أنه بالرغم من كل التوترات حولنا يجب أن نبحث عن فرص بالرغم من “وأضاف 

  . ” الصعوبات بدل أن نغرق في جو من عدم االستقرار
  12/2/2011، ليج، الشارقةالخ
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    االستقرار في المنطقة أفضل من الديمقراطية: اشكنازي .12
في الشرق االوسط االستقرار افضل من "قال رئيس االركان اإلسرائيلي غابي اشكنازي اشكنازي : القدس

وأجرى امس الفريق .  في تقويم للوضع تناول التطورات االخيرة في العالم العربي-" الديمقراطية
في االونة االخيرة "اشكنازي الذي سينهي واليته االثنين ، تقويما أخيرا للوضع في المنصب موضحاً انه 

نشهد تغييرات كبرى في محيطنا تونس ثم مصر وهناك مخاوف من دولتين في الجوار ، تعظم الضباب 
ة كي ال يمسك بنا من واجبنا الحفاظ على دولة اسرائيل قوية وجاهزة ، كضمان. في سماء الشرق االوسط

فيما حذر محللون استراتيجيون اسرائيليون من تحول مصر بعد حسني مبارك الى دولة ". غير جاهزين
قوية إقليمياً مثل تركيا او ايران وان تعيد التفاوض بخصوص مجموعة من البنود المجحفه في االتفاقيات 

  .المبرمة بين البلدين
  12/2/2011، الدستور، عّمان

  
   أن تقوم القيادة المصرية القادمة بالحفاظ على معاهد السالمنأمل: اإلسرائيليةالحكومة  .13

رفضت الحكومة اإلسرائيلية التعليق على قرار الرئيس المصري حسني مبارك التنحي عن : الناصرة
منصبه وتكليف المجلس األعلى للقوات المسلحة المسؤولية عن إدارة البالد، لكنها أعربت عن أملها في 

  . يتم الحفاظ على معاهدة السالم القائمة بين الجانبين اإلسرائيلي والمصريأن
ونقلت اإلذاعة العبرية عن بيان مقتضب صدر عن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول التغيير 

إن إسرائيل تعرب عن أملها في أن تقوم القيادة المصرية القادمة بالحفاظ على معاهدة السالم : "في مصر
  . ، دعياً األسرة الدولية إلى العمل نحو تحقيق هذه الغاية"لقائمة بين البلدينا

االمتناع عن "وفي السياق ذاته؛ أصدر رئيس الوزراء اإلسرائيلي تعليماته إلى أعضاء الحكومة بـ 
  ".اإلدالء بأي تصريح يخص التطورات الحاصلة في مصر

  11/2/2011قدس برس، 
  

  اليهودي يقول شكرا لمبارك الذي منع قتل االف االسرائيليين الشعب : رئيس ديوان رابين .14
اعلن االعالم االسرائيلي الجمعة، بصورة رسمية عن انتهاء فترة حكم  :الناصرة ـ زهير اندراوس

الرئيس مبارك، وركّز المحللون وكتبة االعمدة على الحقبة التي ستلي حسني مبارك، حيث كتب ايتان 
الوزراء االسرائيلي االسبق، اسحق رابين، في صحيفة ايديعوت احرونوتب هابر، رئيس ديوان رئيس 

مع السالمة لرجل السالم، مؤكدا باسمه وباسم جميع االسرائيليين على ان مبارك وضع سالحه جانبا 
  .واختار طريق السالم

شكرا : لصوتواضاف لو تمكنا نحن في اسرائيل عندما كان يلقي خطابه، ربما االخير، لهتفنا وبأعلى ا
لك، يا سيادة الرئيس مبارك، الفتا الى ان الرئيس المصري يستحق كل الثناء والتقدير واالعجاب والشكر 
من االسرائيليين، وزاد قائال ان االف االسرائيليين لم يقتلوا في السنوات االخيرة بفضل مبارك، على حد 

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

  
   غّزة وحماسخصوصاً قضاياأعلى مستوياته وبعهد مبارك كان بالتنسيق األمني : ليباحث إسرائي .15

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

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

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

فلو استمر النظام السابق، لكان باإلمكان الحفاظ على العالقات الدبلوماسية واألمنية الوطيدة، غير أنه مع 
  .واقع التغيير، سيكون للشارع المصري دور أكبر بكثير

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

  12/2/2011، السفير، بيروت
  

  ضد نتنياهو " كاديما"عنوان حملة يقودها " إسرائيل ال تتركوه يهدم" .16
اسعة ضد قرر حزب كديما المعارض بقيادة تسيبي ليفني إطالق حملة احتجاج و:  نظير مجلي- تل أبيب

وقال رئيس حركة الشبيبة في هذا الحزب، معيان . »ال تتركوه يهدم إسرائيل«نتنياهو شخصيا، عنوانها 
رئيس الحكومة يتصرف «: إن الحكومة فقدت المقود وتدير الدولة كما تقاد سفينة بال قبطان: أموراي

ووزير الدفاع، إيهود . يزورهاباستهتار ووزير الخارجية، ليبرمان، يسيء لعالقات إسرائيل مع كل دولة 
باراك، دمر حزب العمل وزعزع الجيش اإلسرائيلي، فهل هذا صدفة؟ إنهم يعلنون الحرب على الشعب، 

  .»بال رحمة
  12/2/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   تحذر رعاياها من انتقام حزب اهللا بذكرى اغتيال مغنية والموسوي"اسرائيل" .17

طات االحتالل االسرائيلي الجمعة رعاياها في الخارج من انتقام حزب حذرت سل :رام اهللا ـ وليد عوض
اهللا اللبناني وذلك في الذكرى الثالثة الغتيال المسؤول العسكري السابق في الحزب عماد مغنية وذكرى 

  .اغتيال االمين العام االسبق للحزب عباس الموسوي
سرائيليين المقيمين في الخارج باتخاذ في اسرائيل اإل' هيئة مكافحة اإلرهاب'وأوصت ما تسمى بـ

  .إجراءات من الحيطة والحذر مع اقتراب ذكرى اغتيال القياديين في حزب اهللا اللبناني مغنية وموسوي
إنه نظراً لتزايد الخوف من تعرض 'وقالت اللجنة في تحذير نشرته االذاعة االسرائيلية الجمعة، '

ت إرهابية فقد نصحت الهيئة بعدم ارتياد المواقع التي غالباً ما اإلسرائيليين واليهود في الخارج العتداءا
  .'يتجمع فيها اإلسرائيليون واالمتثال لتوجيهات الجهات األمنية المحلية

اإلسرائيلي الرعايا المتواجدين في الخارج والذين يعتزمون السفر من ' هيئة مكافحة اإلرهاب'حذرت 
  . بسبب حلول الذكرى السنوية الغتيال مغنية والموسويتصاعد التهديد بتنفيذ هجمات ضدهم وذلك
على قائمة المواقع األشد خطراً بالنسبة ' هيئة مكافحة اإلرهاب'وأضافت بأن من الدول التي أدرجتها 

  .لإلسرائيليين كل من مصر وتركيا وجورجيا وأرمينيا وساحل العاج ومالي وفنزويال وموريتانيا
  12/2/2011، القدس العربي، لندن

  
  "سرائيلإ"سرائيلي قامت بعملية عسكرية سرية خارج حدود قوة من الكوماندوز اإل: مصادر إسرائيلية .18

كشفت القناة العاشرة في التليفزيون االسرائيلي وفقا لضابط رفيع المستوى بأن  :رام اهللا ـ وليد عوض
ال البحري قامت بعملية المختصة باإلنز) 13شيطت(قوة من الكوماندوز االسرائيلي التي يطلق عليها 

عسكرية سرية خارج حدود اسرائيل، مؤكدة أن جندياً من أفراد الوحدة أصيب بصورة حرجة خالل 
ووفقا للضابط، فالعملية تكللت بالنجاح والقوة عادت بسالم الى قواعدها وحسب الضابط، فإن . العملية
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 قامت 13االسرائيلي، ووحدة شيطت العملية تمت وفقاً لمعلومات استخباراتية حصل عليها الموساد 
  .بانجازها بنجاح

  12/2/2011، القدس العربي، لندن
  

  مصر جديدة على الطراز التركي  و..حقبة مبارك قد انتهت: خبير إسرائيلي .19
انشغل المحللون االستراتيجيون اإلسرائيليون في قراءة المشهد المصري، وفيما اهتمت معظم : وكاالت

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

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

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

إنه : شوارع المدن المصرية، واستخدم بن يشاي عبارات لوصف الحالة، وقال في وصف الرئيس مبارك
  ". ه حتى آخر طلقةالجندي المصري العجوز العنيد والذي يدافع عن كرامت"

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

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

  11/2/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   يطالب نتنياهو بالرحيل"إسرائيل" في "يوم الخبز والغضب" .20
رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين رغم الخطوات االقتصادية التي اتخذها :  نظير مجلي- تل أبيب

نتنياهو، بتخفيض أسعار الوقود والمياه ورفع الحد األدنى من األجور، خرجت مجموعات شبابية يهودية 
وعلى الطريقة المصرية، دعت هذه المجموعة إلى ماهرات ضخمة . للتظاهر ضده وتطالب بإسقاطه

نزاع «فقررت النقابات اإلعالن عن  .»يوم الخبز والغضب«ضده في األسبوع المقبل تحت شعار 
ودعت إلى ملء ميدان رابين في تل أبيب بالمتظاهرين، مثلما يحصل في ميدان التحرير في . »عمل

عندها، أجرى نتنياهو حساباته ووجد أن هذه الدعوة بدأت تلقى تجاوبا كبيرا في الشبكات . القاهرة
تتحول منذ أحداث تونس » ثورة الفيس بوك«ى أن ونبهه بعض مستشاريه إل. االجتماعية في اإلنترنت

ومصر إلى موضة شبابية، وال يستبعد أن تنتقل عدواها إلى إسرائيل، على الرغم من أنها قادمة من دول 
  .عربية

علنان فيه عن سلسلة ي وزير المالية، يوفال شتاينتس، ،  معوأجرى نتنياهو مؤتمر صحافي مشترك
إلغاء الزيادة األخيرة في أسعار الوقود : الب الشباب والنقابات، ومنهاإجراءات تؤكد تجاوبهما مع مط

والمياه، ووضع الئحة جديدة تخفض السعر على من يستهلكون كميات معتدلة من الماء وترفع األسعار 
عمن يستخدمون المياه للحدائق والبرك البيتية والنوافير، ورفع مستوى أجر الحد األدنى إلى ما قيمته 

 دوالر في الشهر، وتخفيض الضرائب بشكل تدريجي وتخفيض أسعار السفر الشعبي 1200 اليوم بأسعار
  . في المائة10بنسبة 

. »حبة دواء مسكن لألوجاع لعالج السرطان«ولكن هذه اإلجراءات لم ترو ظمأ الشباب واعتبروها 
وقد دعا إليها . ع مئاتوردوا عليها بمظاهرة صاخبة أمام بيت وزير المالية قرب القدس، بمشاركة بض

  . وانضم إليها ناشطون آخرون. مجموعة الشباب المكافحة ضد رفع أسعار الوقود
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إن الشوارع اإلسرائيلية ستشهد في األسابيع المقبلة سلسلة : وقال زئيف جراوار، أحد منظمي المظاهرة
ات ضخمة كما في لن تكون تلك مظاهر«: وأضاف. مظاهرات احتجاج على سياسة الحكومة االقتصادية

ودعا إلى مظاهرة ضخمة يوم . »ولكنها ستكون كبيرة جدا ومتواصلة. مصر، فنحن أصبحنا شعبا مدلال
  .الثالثاء المقبل

  12/2/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   ابتهاجاً بنجاح الثورة المصرية وداخل الخط األخضررام اهللا غزة وقطاعمسيرات احتفالية في  .21
آالف ، أن  أدهم الشريف،غزةنقالً عن مراسلها في  11/2/2011، ن الينموقع فلسطين أونشرت 

، إلى الشوارع للمشاركة في مسيرات حاشدة جابت 11/2 مساء الجمعة واالمواطنين الفلسطينيين، تدفق
مختلف محافظات قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة، ومدن وقرى األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

 .اء بنجاح الثورة المصرية في تنحي الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، وذلك احتف48
  . وتوحدت حناجر المشاركين في المسيرات من خالل هتافات تأييد للشعب المصري الذي أطاح برئيسه

ولم يكد رئيس جهاز المخابرات المصرية عمر سليمان يعلن عبر شاشات الفضائيات عن تنحي مبارك، 
وى األعيرة النارية وهي تطلق من األسلحة في سماء غزة، وهلل المبتهجون في الشوارع حتى سمع د

نهت المسيرة مشوارها اوجابت شوارع مدينة غزة مسيرة كبيرة دعت إليها حركة حماس، و". اهللا أكبر"
وفي محافظة خانيونس، نظمت حماس مسيرة جماهيرية شارك  .في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني

وفي محافظة رفح، شارك آالف المواطنين .  بسقوط النظام المصري السابق آالف المواطنين ابتهاجاًفيها
  . في مسيرات جابت شارع المحافظة وسط فرحة عارمة

وفي مدينة رام اهللا، خرج مئات المواطنين بشكل عفوي إلى دوار المنارة في قلب المدينة محتفلين بتنحي 
ورفعت األعالم الفلسطينية والمصرية . المصري بفرحته ونجاح ثورتهحسني مبارك ومشاركين الشعب 

... الشعب يريد إنهاء االنقسام، والشعب يريد إنهاء االحتالل، سقط الطاغية"في المظاهرة التي هتفت بـ
  .، في أجواء من االبتهاج وتوزيع للحلويات في الشوارع"وانتصرت ثورة الشعب

وفي ذات السياق، عمت مشاهد الفرحة واالحتفاالت، مساء الجمعة، عدداً من القرى والمدن العربية في 
وفي مدينة الطيبة في المثلث، . ، احتفاء بسقوط النظام المصري1948األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

دوا الشعارات المؤيدة لثورة انطلقت مسيرة احتفالية شارك فيها العشرات من سكان المدينة، اللذين رد
  . الشعب المصري، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الشعب في القاهرة، وفرحتهم الغامرة بسقوط نظام مبارك

والى جانب ذلك، عمت مشاهد الفرحة مدينة الناصرة وخرج المئات من السكان رافعين األعالم 
  . صر العربي الذي أطاح بنظام مباركالمصرية، مرددين األناشيد الوطنية، معربين عن فخرهم بشعب م

وشهدت العديد من المدن اإلضافية مشاهد احتفالية بسقوط مبارك، ووزعت الحلويات في الشوارع على 
  . المواطنين والسائقين، وشوهدت األلعاب النارية في سماء هذه المدن

قدس رفعت خاللها ي مدينة الفمسيرة جرت ، أن رام اهللا من 11/2/2011قدس برس، وأضافت وكالة 
  .األعالم المصرية والفلسطينية، وردد المشاركون هتافات مؤيدة للثورة المصرية

  
   لمتابعة الثورة حتى التأكد من قطف ثمارهاالمصريين يدعون 48إسالميو  .22

استعادة حريته " الشعب المصري بـ1948 هنأت الحركة اإلسالمية في األراضي المحتلة سنة :الناصرة
قدس "وأعربت الحركة، في بيان مكتوب وصل  ".تي هي حرية وكرامة كل مسلم وعربيوكرامته، ال

تعود مصر لتقود األمة اإلسالمية والعالم العربي، وتتبوأ المكانة "نسخة منه، عن أملها في أن " برس
كدت وأ ".الالئقة بها، وأن تكون هذه إرهاصات مستقبل حافل باألمجاد والعزة ألمة اإلسالم وعالم العرب

ثمار هذه الثورة المجيدة، يجب متابعتها والتأكد من قطفها تماماً كما أرادها أهلنا في "الحركة على أن 
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مصر، بعيدةً كل البعد عن أيدي قوى االستكبار العالمي وعلى رأسها أمريكا ومن واالها، التي طالما 
نا الغالي عبر زبانية العرب، وصادرت إرادة شعوب شرق" بحر"اإلسالم و" محيط"ربضت على صدر 

بشائر "وعبرت الحركة عن أملها في أن تكون هذه  ".مقاولين ومستأجرين ال يمتون إلى شعوبهم بصلة
زوال الظلم واالحتالل عن كل شبر من أرض أمة اإلسالم وعالم العرب وعلى رأسها القدس الشريف، 

  ".زهرة المدائن، وبدرة تاجها المسجد األقصى األسير
  11/2/2011قدس برس، 

  
  أجلت الظلم عن أرض الكنانة" الثورة المصرية البيضاء: "48الـ لجنة المتابعة العليا في  .23

، 1948 وجهت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في األراضي الفلسطينية المحتلة سنة :الناصرة
زيمته وإرادته المنتفض ضد الظلم والطغيان، والذي قاد ثورة بيضاء بع"التحية للشعب المصري 

وقالت  ."وإصراره على أن يسطر تاريخاً جديداً من الحرية والعدالة واستعادة الكرامة وإعالء كلمة الحق
إن الثورة المصرية سيرتها إرادة شعب ينشد : "نسخة منه" قدس برس"اللجنة، في بيان مكتوب وصل 

وخرج إلى النور بعد أكثر من ثالثة عقود ال يساومه عليها أحد، فكسر القيد  العزة ويريد العيش بكرامة،
قضاها تحت مقصلة البطش وأنار أرض وسماء الوطن، وأكد بإنجازه التاريخي هذا، أن الظلم ال يدوم 

وأعربت اللجنة عن أملها في أن تفضي هذه الثورة . "وإن طال، وأن الزوال هو مصير كل متكبر جبار
ضل على كافة األصعدة، وأن تنعم مصر الكرامة باألمن يقود مصر أم الدنيا إلى حال أف"إلى تغيير 

  ".واالستقرار، بعيداً عن عبث العابثين وأيدي المفسدين ومشعلي الفتن من الداخل والخارج
يعم خير هذه الثورة على كافة الدول العربية واإلسالمية وعلى رأسها قضية "كما عبرت عن أملها في أن 

التي طالما تأثرت بمصر  يد لمصر مكانتها وقيادتها لهذه األمة،الشعب الفلسطيني وتحرره، وأن تع
وطالما ألقت أحداث مصر عبر الحقبات التاريخية المختلفة بظاللها عليها، فكل حراك مفصلي في مصر، 

  .، على حد تعبيرها"سيكون حراكا مفصليا في كل العالم العربي واإلسالمي
  11/2/2011قدس برس، 

  
  انتصار الثورة المصرية هو حدث عظيم وتاريخي: طينيةالفلسالتجمع الوطني  .24

 أن انتصار األخضر التجمع الوطني الفلسطينية داخل الخط أكد:  محمد جمال-غزة ، القدس المحتلة
الثورة المصرية هو حدث عظيم وتاريخي ولحظة مفصلية في تاريخ الشعب المصري الشقيق واألمة 

 الحرية إلىقد انتصرت في هذه الثورة اإلرادة الشعبية الطامحة ل"وقال النائب احمد الطيبي . العربية
 كافة األقطار العربية ألن من حق شعوبنا إلى نأمل أن تصل بشرى هذه الثورة إنناوالعدالة والديمقراطية 

 نظام ديمقراطي، ودولة مواطنين تحترم وتكفل إطارالعربية أن تصان كرامتها وتحصل على حقوقها في 
 اكبر مشاركة في مسيرة إلىودعا التجمع جماهيرنا العربية الفلسطينية . ساسية للجميعالحريات األ

وسيتحدث في المهرجان من القاهرة مباشرة السيد حمدين صباحي، . الثورة المصرية ومهرجان انتصار
  .رئيس حركة الكرامة الناصرية واحد مؤسسي وقيادي في حركة كفاية

  12/2/2011الشرق، الدوحة، 
  

  تطالب برفع الحصار عن غزةو تهنئ الشعب المصري بانتصار ثورته فلسطينبطة علماء را .25
ظلم وطغيان النظام المصري "الشعب المصري بانتصار ثورته على "  هنأت رابطة علماء فلسطين:نابلس
قدس "وقالت الرابطة، في بيان مكتوب وصل  .، الذي كان يقوده الرئيس المخلوع حسني مبارك"السابق
إن علماء فلسطين تابعوا عبر األيام الماضية ثورة الشعب المصري الشقيق بجميع : "نسخة منه" برس

أطيافه من علمائه وسياسييه وشبابه ونسائه وشيوخه، بكل اهتمام، إلى أن مكّن اهللا تعالى شعب مصر 
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لى غزة بعين وناشدت الرابطة الحكم الجديد في مصر أن ينظر إ ".بإسقاط هذا النظام المستبد الظالم
عدونا وعدو مصر وعدو "األخوة، وأن يرفع عنها الحصار الظالم، وأن يفتح معابره إليها، مؤكدة أن 

  .، على حد تعبيرها"األمة العربية واإلسالمية وأهل الخير في العالم هو هذا العدو الصهيوني
  11/2/2011قدس برس، 

  
  م مبارك الشعب المصري بسقوط نظايهنئوناألسرى الفلسطينيون  .26

 أبرق األسرى الفلسطينيون في كافة سجون االحتالل اإلسرائيلي، بالتهنئة الحارة والتبريكات للشعب :غزة
وقال  ".الطاغية"عامة بسقوط الرئيس المصري حسني مبارك، الذي وصفوه بـ المصري، ولألمة العربية

قوط نظام مبارك سيغير س: "األسرى، في اتصال هاتفي مع وزارة األسرى والمحررين في غزة بأن
مجرى المنطقة العربية بأكملها نحو األفضل، ألن مصر تلعب دور بارز ومحوري ألنها اكبر الدول 

كان النظام البائد يسعى لتحقيق أهداف أمريكا واالحتالل اإلسرائيلي في المنطقة : "وأضافوا ".العربية
تقالل السياسي واالقتصادي، وأسس النظام العربية، وال يسعى إلى تحقيق أهداف األمة العربية باالس

الشعب " األسرى بأن قالو ".المصري المنصرف لحقبة تاريخيه سوداء في تاريخ العرب والمسلمين
المصري شعب عظيم يستحق قيادة وحكومة أفضل ترعى مصالحه، وتحقق له األمن المفقود في مقرات 

و االكتفاء الذاتي وتطوير االقتصاد وعدم االعتماد امن الدولة والمخابرات، وتتقدم به بخطوات حثيثة نح
  ".على المعونات السياسة األمريكية التي جعلت من مصر بوقاً ذيالً ألمريكا وإسرائيل

مسؤولية الحصار على قطاع غزة بإغالق معبر رفح، ومنع التبادل " النظام المخلوع"وحمل األسرى 
ع بعد الحرب المسعورة على القطاع الذي دمرت الحجر االقتصادي العلني، والمساهمة في إعمار القطا

ما حدث مع النظام المصري سيكون بمثابة فزاعة لألنظمة العربية "واعتبر األسرى أن  .والشجر
جميعها، وسيدفع باتجاه تغييرها في أن تعود إلى شعوبها، وتتوقف عن القهر والظلم واالعتقال السياسي 

ى إلى إصالح األنظمة وإقصاء الفاسدين الذين ملئوا جيوبهم وحساباتهم وان تفتح باب الحريات، وان تسع
  .، على حد تعبير األسرى"في البنوك على حساب الفقراء، وإال سيحدث لهم كما حدث لنظام مبارك

  11/2/2011قدس برس، 
  

   يهنئون الشعب المصري بسقوط نظام مباركالفلسطينيينرابطة الكتاب واألدباء  .27
 نظام الرئيس حسني بإسقاط، مصر 11/2 ة الكتاب واألدباء الفلسطينيين يوم الجمعة هنات رابط:غزة

نتقدم بالتهنئة إلى فلسطين أوال ثم إلى مصر شعباً " :معاًوكالة وقالت الرابطة في بيان وصل ل .مبارك
آن لمصر أن تعود لموقعها " : وأضافت".عريقاً مجاهداً والى عموم العالم العربي واإلسالمي

ستراتيجي، وتتربع على قلوب محبيها من أنظمة وشعوب عربية، آن لها أن تتنفس الصعداء وتعانق اال
  ".الحرية الحمراء التي ارتقى من أجلها الشهداء الميامين

  11/2/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  قصى ثكنة عسكرية ويمنع آالف الفلسطينيين من الصالة في المسجد األإلىاالحتالل يحول القدس  .28
 حاصرت قوات االحتالل اإلسرائيلي مدينة القدس المحتلة للجمعة الثانية :  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 

على التوالي، وفرضت إجراءات أمنية مشددة على المداخل الرئيسة للمدينة المقدسة وحولتها إلى ثكنة 
القوات الخاصة قرب المتحف  وباإلرهابعسكرية وزجت بالمئات من الجنود وقوات مكافحة ما يسمى 

ووضعت  قوات االحتالل متاريس وحواجز حديدية على بوابات البلدة  .وباب المغاربة وفي باب الساهرة
القديمة تعرقل وتحد من تدفّق المواطنين، وتوجههم إلى المسجد األقصى المبارك ألداء صالة الجمعة في 

  .وضواحيها والداخل الفلسطيني للبلدة القديمةرحابه الطاهرة، وخاصة الشباب من القدس المحتلة 
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 الفاسدة األنظمةوخرجت عقب صالة الجمعة في المسجد األقصى المبارك مسيرة هتفت ضد الظلم وضد 
  .وطالبت بمحاسبة الفاسدين فلسطينياً وعربياً وإسالمياً

بين قوات وشهد حي وادي الجوز وبلدة سلوان جنوبي المسجد األقصى المبارك مواجهات عنيفة 
  . البنادق ورشاشات المياه الملونوأعقاباالحتالل والشبان الفلسطينيين فرقتها قوات االحتالل بالهراوات 

 أطلقتحيث  واندلعت المواجهات في سلون بعد انتهاء صالة الجمعة في خيمة االعتصام بحي البستان،
وف المصلين حتى قبل انتهاء الخطبة  اختناقات بين صفإلىقوات االحتالل قنابل الغاز بكثافة مما أدى 
  .وصالة الجمعة في عملية استفزاز واضحة

  . منازل قيادات حركة فتح الميدانية في القدس المحتلةأمسوداهمت قوات االحتالل فجر 
  12/2/2011الرأي، عّمان، 

  
   المسيرات المنددة باالستيطانتقمعقوات االحتالل  .29

 قوات ، أن وليد عوض،رام اهللانقالً عن مراسلها في  12/2/2011القدس العربي، لندن، نشرت 
 من موقع للتنديد أكثرالجمعة المسيرات السلمية التي انطلقت من يوم  قمعت اإلسرائيلياالحتالل 

  .رض المواطنينأ على إقامتهباالستيطان وجدار الفصل الذي تواصل سلطات االحتالل 
شرات بحاالت اختناق شديد نتيجة استنشاقهم للغاز  مواطنين بجروح، وعإصابة مصادر فلسطينية وأكدت

 قوات االحتالل على المتظاهرين، وذلك جراء المواجهات التي جرت في أطلقتهالمسيل للدموع الذي 
  .قرية بلعين غرب رام اهللا، خالل المسيرة األسبوعية المناهضة لالستيطان وجدار الفصل العنصري

  .يرة المعصرة األسبوعية في بيت لحم المناوئة لالستيطان والجداروقمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي مس
وعلى نفس الصعيد اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات االحتالل في محيط خيمة االعتصام 

  .المواطنين  عدد منإصابة عن أسفرتبحي البستان ببلدة سلوان جنوب األقصى المبارك الجمعة حيث 
 الجمعة، أمس قوات االحتالل اإلسرائيلي، قمعت ، أنرام اهللا من 12/2/2011 الغد، عّمان،وأضافت 

مسيرة مناهضة لالستيطان واحتجاجا على تنظيم المستوطنين لماراثون في قلب الخليل، ومطالبة بفتح 
وشارك في المسيرة التي نظمها  .شارع الشهداء ورفع اإلغالق عن المدينة، واعتقلت متضامنين أجانب

، أبناء الخليل، ومتضامنون أجانب وإسرائيليون، ورفع المتظاهرون األعالم "شباب ضد االستيطانتجمع "
الفلسطينية والشعارات باللغات العربية واإلنجليزية والعبرية، المطالبة بفتح شارع الشهداء، ووقف كافة 

  . مدينة الخليلأشكال التمييز العنصري التي يمارسها االحتالل، وممارسات المستوطنين ضد سكان
  

   بالسكين من قبل مستوطنين يهوداستشهاد مقدسي طعناً .30
 من العمر من حي كفر  استشهد شاب فلسطيني يبلغ أربعة وعشرين عاماً: جمال جمال-القدس المحتلة 

وحسب تقرير . عقب شمالي القدس جراء محاصرته من قبل مجموعة من المستوطنين في القدس الغربية
بالقدس الغربية توفي الشاب متأثرا بطعنات قاتلة أصيب بها خالل شجار ) يدقشعاري تص(مستشفى 

. اندلع فجر الجمعة مع مجموعة من اليهود كما وأصيب في الشجار شخصان آخران بجروح طفيفة
  .واعتقلت الشرطة اإلسرائيلية شخصين لالشتباه في بعالقتهم بعملية القتل البشعة

  12/2/2011الدستور، عّمان، 
  

   عن تقصير األونرواشكاوى: شاهدسسة مؤ .31
، في بيان أصدرته أنها تتلقى شكاوى بشكل متواصل )شاهد(أعلنت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 
 شكاوى من األونروا نفسها حول االعتداء إلىوأشارت . في ما يتعلق بوكالة األونروا وطريقة عملها

 إنه إذهذه الشكاوى ميدانياً، وقد تحققت من ذلك فعالً، إنها تتابع ) شاهد(وقالت . على بعض موظفيها



  

  

 
 

  

            19 ص                                     2054:         العدد       12/2/2011 السبت :التاريخ

 تم االعتداء على مراكز األونروا أو على بعض 2011خالل النصف الثاني من كانون الثاني لعام 
استخدام العنف في التعبير عن المطالب المرفوعة "وأعلنت رفضها . موظفيها في أحد مخيمات صور

ورأت أن ". وا خصوصاً في ما يتعلق بالشفافية والخدمات المقدمةكما ترفض سياسة األونر. لألونروا
السياسة التي تتبعها األونروا، يجعل حياة الفلسطينيين بشكل عام والمقيمين في المخيمات بشكل خاص ال 

 التوقف إلى االعتداء على أي موظف أو مركز تابع لألونروا قد يدفع المنظمة الدولية أن"وأكدت ". تطاق
م الخدمات تحت حجة أن أمن وسالمة الموظفين في خطر، األمر الذي قد يتسبب بأضرار عن تقدي

جسيمة على سكان المخيمات، كما أن خطورة ذلك تكمن في حرف مسار التحركات المطلبية السلمية إلى 
  .ن موظفي األونروا الميدانيين هم في الغالب فلسطينيونأ إلى، مشيرة "مكان آخر

  12/2/2011، بيروت، المستقبل
  

   عن انطالق عمله رسمياًيعلن) هوية( للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية الوطنيالمشروع : لبنان .32
  .، عن انطالق عمله رسمياً"هوية" أعلن المشروع الوطني للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية :بيروت

ائلة، مع توثيق الصور واألخبار ويتخصص المشروع بتوثيق تاريخ العائالت الفلسطينية وجمع شجرة الع
وطلب المشروع في  .والروايات المتعلقة بالعائالت على مختلف الساحات داخل وخارج فلسطين المحتلة

، الالجئين الفلسطينيين في لبنان العمل على تزويده بكافة 11/2 بيان صدر عنه في بيروت يوم الجمعة
  .توثيق تاريخ العائالت الفلسطينية في الوطن والشتاتالوثائق والبيانات واإلحصاءات، التي تساهم في 

، الذي يتيح الفرصة أمام األجيال com.howiyya.wwwوقد باشرت العمل في موقعها االلكتروني 
لعائلة بأسلوب الفلسطينية للتعرف على تاريخ عائالتهم والمشاركة في توثيقه، ويسهل عملية بناء شجرة ا

وقام الموقع بجمع بضع مئات من شجرات العائلة، ويستضيف كماً كبيراً من الصور  .تقني جديد
  .والوثائق في صفحات العائالت، كما يوثّق للمدن والقرى الفلسطينية كافّة

  11/2/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  لعمل مع وسائلها اإلعالميةل لم تفلح في قبول أي صحافي "إسرائيل" إغراءات:  أردنيونإعالميون .33
منذ سنوات وجهات إعالمية اسرائيلية، تحاول جاهدة استقطاب صحافيين أردنيـين           :  غادة الشيخ  -عمان  

للعمل كمراسلين لها في األردن، ولم تنجح في ذلك، وما يزال رفض الوسط الصحافي ونقابة الصحفيين                
ائيل، وأفشلت محاوالت ممن يحسبون أنفسهم مـن دون وجـه حـق علـى            يرفضون أي تطبيع مع اسر    

  ".اختراقات تطبيعية"الصحافيين القيام بـ
ويعتبر مدير مكتب صحيفة القدس العربي في األردن الزميل بسام بدارين أن مراسلة وسـائل إعالميـة                 

م اإلسرائيلية موجهـة    إسرائيلية تطبيع صريح ومباشر، بل وأخطر من التطبيع، ألن أغلب أجهزة اإلعال           
  .وتعمل مع المؤسسة األمنية اإلسرائيلية

فيما رأى الكاتب الصحافي الزميل عريب الرنتاوي أن التعاون اإلعالمي األردني مع وسـائل إعالميـة                
  ".فالصحافيون األردنيون أوعى من أن ينزلقوا الى تلك الوسائل"إسرائيلية، لم يصل إلى حد الظاهرة 

ذلك وببساطة يعتبر تطبيعا مع العدو في زمن        "كاتب الصحافي الزميل نواف الزرو إن       من جهته، يقول ال   
" األمر غير الطبيعي  "، ذاهبا إلى أن التطبيع هو       "مواجهة العدو "يستدعي اتخاذ مواقف مغايرة تماما، وهو       

صهيوني، الذي يتعارض مع المفاهيم والقيم واألعراف الوطنية، التي تجمع على الصراع مع المشروع ال             
  .مؤكدا أن التعاون الصحافي التطبيعي، أمر مرفوض ويجب محاسبة كل ما يسير اليه

  12/2/2011، الغد، عّمان
  
 



  

  

 
 

  

            20 ص                                     2054:         العدد       12/2/2011 السبت :التاريخ

   للرئاسة واإلخوان يؤكدون عدم الترشح..رحيل مبارك لحظة تاريخية حاسمة: عمرو موسى .34
 األمين العام لجامعة    قال:  أحمد صبري  - اإلسكندرية - سوسن أبو حسين وشعبان عبد الستار        - القاهرة

ـ  قرار تنحي مبـارك لحظـة تاريخيـة حاسـمة     «، إن »الشرق األوسط«الدول العربية عمرو موسى، ل
تستوجب من الجميع النظر إلى األمام، وأن يتم التوافق من خالل الحوار بين جموع الـشعب المـصري                  

ثورة، وكل من وقف إلى جـوار       لبناء مصر الحديثة القادرة على استيعاب الجميع، وفي مقدمتهم شباب ال          
  .وقال موسى إن المجلس األعلى للقوات المسلحة سوف يقرر مستقبل عمل الحكومة الراهنة. »التغيير

شاركت في الثورة   ) اإلخوان(جماعة  «القيادي اإلخواني حمدي حسن، عضو مجلس الشعب السابق، قال          
الثورة من صنع شباب مصر،     . يادة أبدا مثل غيرها من كل فصائل الشعب المصري، وال ندعي ألنفسنا ق          

وإمكانيـة دفعهـم بمرشـح      » اإلخوان«وحول موقف   . »ونحن لن ننقض أبدا على كفاح هؤالء الشباب       
لن تدفع بمرشح لها بانتخابات الرئاسة المقبلة فـي مـصر،   ) اإلخوان(«للرئاسة في المرحلة المقبلة، قال  

سوف يؤيدون مرشحا غير إخواني من      ) اإلخوان(و. وسوف يخوض أعضاؤها فقط االنتخابات البرلمانية     
المرشحين الذين سوف يتقدمون النتخابات الرئاسة، بحـسب برنامجـه وأطروحاتـه ولـيس بحـسب                

  .»آيديولوجيته
 12/2/2011، الشرق األوسط، لندن

 
   من مشعل وهنية تصالينإ يتلقى  قطرأمير .35

 البالد المفدى اتصاال هاتفيا مساء أمس من الـسيد          تلقى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير       :  قنا -الدوحة  
جرى خالل االتصال اسـتعراض     . خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس        

  . تطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية
ـ                 ا مـساء   كما تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد المفدى، اتصاال هاتفي

امس من السيد اسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، جرى خالل االتصال استعراض آخـر               
  .المستجدات على الساحة الفلسطينية

 12/2/2011الشرق، الدوحة،
 

  "إسرائيل"كا وير من أمسيتخلص" الشرق: "نجاد .36
احمدي نجاد دعا القـوى     أن  :  أحمد أمين  عن مراسلها  طهران    من 12/2/2011،  الراي، الكويت ذكرت  

، »تفكيك هذا الكيان الغاصب واعادته الـى المنـشأ        «الكبرى التي ساهمت في تأسيس الدولة العبرية الى         
  .»ان شرقا اوسطيا جديدا خاليا من اميركا والكيان الصهيوني في طريقه الى التبلور«مبشرا 
 .»لدنيا خالية من الصهيونية ومن الغطرسةفي المستقبل المنظور سيتذوق العالم الحقيقة الحلوة «: وقال

الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد أكد      أن  : الفرنسية من 12/2/2011،  موقع فلسطين أون الين   ونشر  
   .سيتخلص قريبا من الواليات المتحدة وإسرائيل"، أن الشرق األوسط 2011-2-11الجمعة 

ا بدون األمريكيين وبدون النظام الصهيوني وال مكان        قريبا سنرى شرقًا أوسطًا جديد    : "وقال أحمدي نجاد  
أقول للشعوب والشباب في الـدول العربيـة واإلسـالمية وخـصوصا            : "وأضاف". لقوى االستكبار فيه  

  ". من حقكم أن تكونوا أحرارا وأن تختاروا حكومتكم وقادتكم. كونوا متيقظين: المصريين
، قبل أن يتوجه إلى األمريكيين والغربيين المتهمين        "ية الطريق المستكبرين في نها  "أن  : وتابع أحمدي نجاد  

إذا أردتـم أن تثـق فـيكم        : "وقـال ). إسرائيل(بالتواطؤ في كل الجرائم المرتكبة في المنطقة من جانب          
ثم خلصوا المنطقـة مـن النظـام        . الشعوب كفوا عن التدخل في شؤونها وخصوصا في مصر وتونس         

  ". الصهيوني
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  في مجلس األمن الدولين  مشروع قرار ضد االستيطابمحاربة واشنطن تلّوح .37
فـي مجلـس    ) الفيتـو (أكد دبلوماسي أمريكي أن الواليات المتحدة التي تتمتع بحق النقض           : )ب.ف  .أ  (

لعرقلة تبني قرار يدين االستيطان في األراضـي        ” الوسائل التي تملكها  “األمن الدولي، تنوي استخدام كل      
يمس ستينبرغ مساعد وزيرة الخارجية االمريكية امام لجنة الشؤون الخارجية فـي            وصرح ج . الفلسطينية

قلنا بوضوح إننا ال نعتقد أن مجلس األمن الدولي هو المكان المناسب لمعالجـة              “مجلس النواب األمريكي    
سنواصل ). في مجلس األمن  (نجحنا حتى اآلن على األقل، في تجنب بحث ذلك          “وأضاف  . ”هذه القضايا 

  .”خدام كل الوسائل التي نملكها ليستمر ذلكاست
كانون الثاني مشروع قرار يـدين االسـتيطان        /وقدم ممثلو الدول العربية في األمم المتحدة منتصف يناير        

الطريقة الوحيدة التي ستحل عبرها هذه القضية هي عبـر األطـراف            “وقال ستينبرغ إن     .ويطالب بوقفه 
وأوضح ستينبرغ أمام اللجنة نفسها ان واشنطن تقـوم بحملـة           . ”ضحنفسها وهذا هو موقفنا الثابت والوا     

دبلوماسية واسعة لدفع دول الى االمتناع عن اعالن اعترافها بدولة فلسطينية بعدما قامت بلدان عدة فـي                 
أننا نعتقد انهـا    ... ابلغنا عدة دول بشكل واضح    “واكد المسؤول األمريكي    . أمريكا الالتينية بهذه الخطوة   

اشعر بخيبة امل بصراحة ألننا لم نحقق نجاحا أكبر لكننا التزمنا بذلك علـى أعلـى                . ير مثمرة خطوة غ 
  . ”المستويات

   12/2/2011، الخليج، الشارقة
  

   تستخف بمعاناة الفلسطينيين"إسرائيل":  اإلنسانلحقوقالمفوضة الدولية  .38
:  اإلنـسان نـافي بـيالي امـس       اتهمت مفوضة االمم المتحدة العليا لحقوق       :  ا ف ب   -القدس المحتلة   

أدهشني االستخفاف الذي تتعامل به السلطات اإلسرائيلية مع معاناة الفلسطينيين المتضررين من الجدار             «
هذه المسائل يتم التعامل معها وكأنها قـضايا هامـشية،          «: وأضافت .»والمستوطنات والتي يمكن تجنبها   

  .»نسانوالحال ليس هكذا، هذه انتهاكات جسيمة لحقوق اإل
أنا ال أتحدث عـن     «: وأوضحت. الناجم عن هذه السياسات   » الرعب الحقيقي «وأعربت عن استيائها من     

االستيطان وضم القـدس الـشرقية والجـدار        » عدم شرعية «، مؤكدة   »السياسة، أنا أتحدث عن القانون    
نسان في إسرائيل   في ما يخص حقوق اإل    «: وقالت. الفاصل اإلسرائيلي في الضفة في نظر القانون الدولي       

واألراضي الفلسطينية، لدي قلق عميق من أن تؤدي سياسات الصراع والسالم واألمن الى التقليـل مـن                 
  .»اهمية أو اغفال حقوق االنسان والقانون االنساني الدولي

ايضاً، بالمساومات فـي شـأن امكـان        » غير قابلة للتفاوض  «ونددت بيالي، التي أكدت ان هذه الحقوق        
فكرة استخدام الوقف الجزئي والموقـت      «واعتبرت ان   . المفاوضات في مقابل تجميد لالستيطان    استكمال  

  .»باعتباره تنازالً قابالً للتفاوض في عملية السالم، انما هو قلب لمعنى القانون) لالستيطان(
بعد «ا  وفي الجانب الفلسطيني، رحبت بيالي بجهود رئيس الوزراء سالم فياض، اال انها اعربت عن قلقه              

ودعـت الـى رفـع الحـصار     . »التقارير االخيرة عن حاالت اعتقال تعسفي وسوء المعاملة واالحتجاز       
يقلقني العديد من مشكالت حقوق االنسان، بما       «: عن قطاع غزة، لكنها قالت    » غير القانوني «االسرائيلي  

، فـي   »المر الواقع في غزة   فيها حقوق النساء وعقوبة اإلعدام بما يتصل باالعمال التي تقوم بها سلطة ا            
علـى اسـرائيل،    » الى وقف إطالق الصواريخ حـاالً     «ودعت المقاتلين في غزة     . »حماس«إشارة الى   

ال يرتكبون فقط جرائم حرب وضد االنسانية بترويع المدنيين، بـل           «معتبرة ان الذين يطلقون الصواريخ      
قدمون خدمة ألولئك الذين يريدون إبقـاء       يضرون بالفلسطينيين ايضاً، من خالل عرقلة عملية السالم، وي        

  .»الحصار على غزة
  12/2/2011، الحياة، لندن
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  حول الدعم العسكري" إسرائيل"ألمريكية المشتركة يطمئن  ااالركانرئيس هيئة مساعد  .39
يتوجه االميرال مايك مولن رئيس هيئة االركان المشتركة للقوات المسلحة االمريكية           : )رويترز(واشنطن  

ردن واسرائيل هذا االسبوع لمحادثات على مستوى عال لطمأنة حليفين رئيسيين للواليات المتحدة             الى اال 
وأبلـغ   .في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين في المنطقة بعد االطاحة بالرئيس المصري حسني مبـارك               

ق االوسـط  في هذا الوقت الحساس للغاية في الـشر   " رويترز   -وهو مساعد لمولن  -الكابتن جون كيربي    
طمأنة شركائنا االسرائيليين الى التزامنا بمساعدتهم والى ان العالقة العسكرية التي تربطنـا             ) يريد مولن (

  ."بهم ستبقى قوية
  12/2/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
  "سرائيلإ" مصر القادمة احترام االتفاقات مع لحكومةينبغي : أمريكا .40

بيض يوم الجمعـة ان مـن المهـم أن          متحدث باسم البيت األ    قال روبرت جيبز ال    -) رويترز(واشنطن  
  .تعترف الحكومة المصرية القادمة باتفاقات السالم المبرمة مع حكومة اسرائيل

  11/2/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

   أوسلواتفاقيةتمزيق  .41
  عبد الستار قاسم. د

يخ غالب في النهايـة، وأن إرادة       ربما أيقن الجميع اآلن وعلى رأسهم المسؤولون العرب أن منطق التار          
وعل في هذا اليقين ما يقنع من لم يقتنع بعـد بـالعودة إلـى عقلـه،                 . الشعوب ال بد أن تعبر عن نفسها      

ويتراجع عن كل الممارسات القمعية واالستبدادية واالستئثارية، ويتصالح مع شعبه على أساس الخضوع             
  .إلرادة الشعب

لو الويالت فاقتتلنا وتمزقت صفوفنا، وألحقت بالشعب الذل والهوان حتـى           في فلسطين، أذاقتنا اتفاقية أوس    
بات التنسيق األمني مع العدو أمرا يوميا مقبوال لدى فئة واسعة من الناس، وسلمنا الكثير مـن أمورنـا                   

لم نجن من هذه االتفاقية وملحقاتها إلى الشرور واألضـرار واآلثـام حتـى              . لألمريكيين وأعوانهم، الخ  
  فهل نعيد التفكير فيما نحن فيه؟.  األخ ضد أخيه، والجار ضد جارهأصبح

إنني أدعو السلطة الفلسطينية أن تختصر الطريق على الجميع، وأن تختزل المسافات والمعاناة، وتعـزم               
على إلغاء اتفاقية أوسلو وما ترتب عليها من اتفاقيات، والتوقف عن كل ما ترتب على ذلك من إجراءات                  

األجواء في الوطن العربي مشحونة، والحكيم من يستبق الحدث وال ينتظره، وصاحب الرأي             . وسياسات
  .هو من يعترف بخطئه قبل أن يعرفه من غيره

نحن لسنا بحاجة إلى تنازع، وال للمزيد من إضاعة الوقت واالشتباك الكالمي، وبإمكاننا أن نعـود إلـى                  
نحن نـدرك   .  بعد تمزيق اتفاقية أوسلو وما ترتب عليها       أنفسنا لنفكر فيما نحن فيه، وفيما يجب أن نعمل        

تماما أننا تحت االحتالل، ولسنا دولة حرة ذات قرار، لكن بإمكاننا أن نكون أصحاب قرار في مواجهـة                  
ونحن ندرك أن ضـنكا     . االحتالل إذا قررنا إخراج هذا االحتالل من حسابات العالقات الداخلية فيما بيننا           

األموال الغربية لم   .  مؤقتا، لكن الشعوب ال تعدم وسيلة لكي تشق طريقها إلى األمام           من العيش سيلحق بنا   
تكن يوما من أجل فلسطين وإنما من أجل تمكين إسرائيل، وأن نقبل عسرا ماديا اآلن، أفـضل مـن أن                    

  .يضيع الوطن نهائيا
ى أقدامنا شـامخين مفـضلين      لنمزق اتفاقية أوسلو، واتفاقية طابا، واتفاقية واي ريفر وغيرها، ولنقف عل          

  .نحن بإذن اهللا قادرون، وعهد اهللا أنه ناصر المؤمنين الصابرين. الجوع على الركوع
  "جميعا نحو فجر فلسطين جديد محتضنا فجرا عربيا جديدا

  12/2/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
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   إلى رام اهللالبرزانيدعوة  .42

  نقوال ناصر
لجاري كان وزير الشؤون الخارجيـة لـسلطة الحكـم الـذاتي اإلداري     فبراير ا/ في الخامس من شباط     

رياض المالكي، على رأس وفد ضم مدير مكتبه فادي الحسيني ورئـيس الـشؤون              . المحدود برام اهللا، د   
العربية في وزارته تيسير جرادات وحكيم الزريقي من سفارة فلسطين في العاصمة األردنية، في زيـارة                

  ...كردستان العراق" إقليم"لمدينة أربيل، عاصمة ) وفا" ( لوزير خارجية فلسطينياألولى من نوعها"هي 
سـالم فيـاض   . حيث اجتمع مع رئيس حكومة اإلقليم برهم صالح الذي نقل المالكي إليه تحيات نظيره د             

قبل أن ينتقل إلى مدينة صالح الدين ليجتمع مع رئيس اإلقليم مسعود البرزاني وينقل إليه رسـالة مـن                   
شرفا كبيرا  "قائال إن قبول الدعوة سيكون      " لزيارة فلسطين "رئيس السلطة محمود عباس موجها له الدعوة        

يونايتـدربرس  " (ينظر بأهمية إلى التجربة التاريخية والناجحة لشعب كردستان       "الذي  " للشعب الفلسطيني 
نيين يرأسه وزير االقتـصاد     ، وليعلن كذلك عن زيارة مقبلة لوفد من رجال األعمال الفلسطي          )انترناشونال

كثيـر مـن التحـديات      "بين الشعبين و  " التاريخية"في حكومة فياض، بينما تحدث البرزاني عن العالقات         
  .التي تواجههما" المشتركة

هو حديث ذو شجون، فالعالقات بـين العـرب واألكـراد           " التاريخية"إن حديث البرزاني عن العالقات      
هما االسالم والتعايش المشترك والتزاوج في أمة واحدة، لكن تـاريخ           تاريخية حقا وبخاصة بعد ان صهر     

  .القيادة البرزانية هو تاريخ السعي المتواصل من أجل االنفصال عن هذه األمة وعن هذا التاريخ
ومما يثير التساؤل حقا الرسالة الرمزية التي أراد البرزاني إرسالها من استقباله للمـالكي فـي منتجـع                  

 وما  - الذي يحمل المنتجع وكذلك محافظة عراقية اسمه         -، فقد كان صالح الدين األيوبي       "صالح الدين "
زال، رمزا قوميا عربيا للتآخي العربي الكردي الذي سلمه قيادة تحرير بيت المقدس من الفرنجـة فـي                  

متواصـل  باالسـتقواء ال  " التاريخ البرزاني "م، بينما يتلخص    1187أكتوبر عام   / الثاني من تشرين األول     
على أمته وشعبه بدولة المشروع الصهيوني في فلسطين، النسخة المعاصرة للممالـك الـصليبية التـي                

  .أسقطها صالح الدين الواحدة تلو األخرى
" تاريخية"وبالتالي ال يسع أي عربي في فلسطين إال أن يتساءل عما يعنيه البرزاني بالحديث عن عالقات                 

تواجه الجانبين في وقت تقف قيادة البرزاني في الخنـدق          "  مشتركة تحديات"مع عرب فلسطين، وعن أي      
  . اإلسرائيلي بينما يقف الشعب الفلسطيني في الخندق المواجه تماما لتحالفهما االستراتيجي–األميركي 

لكن التساؤل الحقيقي الذي تثيره زيارة المالكي ألربيل ال يتعلق بالبرزاني بقدر ما يدور حـول أسـباب                  
وأهداف ومنافع سلطة الحكم الذاتي في رام اهللا من العالقات معه ، فالبرزاني منسجم مع نفـسه                 ودوافع  

ليست ) إسرائيل(العالقة مع   " أثناء زيارة للكويت بأن      2006مايو عام   / وتاريخه تماما، فقد أعلن في أيار       
 العراقية افتتاح سـفارة     مستعد الفتتاح قنصلية إسرائيلية في أربيل في حال قررت الحكومة         "وأنه  " جريمة

  ".إسرائيلية في بغداد
و يذكر تصريحه بتاريخ طويل من العالقات البرازنية مع دولة االحتالل االسرائيلي، منذ اعدمت قـوات                

" موشـى برزانـي   "االنتداب البريطاني على فلسطين قبل إقامة دولة المشروع الصهيوني فيها االرهابي            
 المتطرفة، مرورا بعالقات ولقاءات البرزاني األب، مصطفى، مع         عضو عصابة منظمة ليهي الصهيونية    

 وبخاصة تلك الزيارة التي قام بها لدولة االحـتالل فـي            1948قادة االحتالل بعد النكبة الفلسطينية عام       
العربية، عندما اجتمع مـع موشـى دايـان    " النكسة" بعد ثالثة أشهر فقط من 1967سبتمبر عام   / أيلول  

القدس من العرب والمسلمين، في تحٍد مباشـر        " تحرير"سرائيلي الذي ادعى الفضل في      وزير الحرب اإل  
لشعوب أربع دول عربية احتلت أراضيها إضافة إلى الشعب الفلسطيني الذي شـمل االحـتالل آنـذاك                 

  ...الخمس األخير من وطنه التاريخي
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، بعد عـام مـن      2004الل في سنة    وأخيرا وليس آخرا ما نشرته وسائل اإلعالم الرئيسية في دولة االحت          
الغزو األميركي للعراق، عن لقاءات بين رئيس وزرائها األسبق آرييل شارون والبرزاني االبن وجـالل               
طالباني الرئيس الحالي للنظام المنبثق عن االحتالل األميركي في بغداد الذي زار تل أبيب سرا في ذلـك         

التقرير الشهير الذي نشره الصحفي األميركـي المعـروف         العام على ذمة أسبوعية المنار المقدسية، ثم        
في الحادي والعشرين من الشهر السادس من العام نفـسه عـن حجـم              " النيو يوركر "سيمون هيرش في    

  .النشاط اإلسرائيلي الواسع في كردستان العراق استخباريا وعسكريا وتدريبيا وتجاريا وتطبيعيا
زاني ثاني قاعدة له، إضافة إلى قوات االحتالل األميركي والـسفارة           وهذا نشاط يتخذ اآلن من االقليم البر      

خالـد  " (يخدم أكثر من مئة وثمانين خبيرا إسرائيليا ضمن مستشاري الـسفارة          "األميركية في بغداد حيث     
، ليس الجتياح العراق فحسب بـل والختـراق         )المعيني، الوطن الكويتية في العاشر من الشهر الجاري       

  .وغير العربية المجاورة والتجسس عليها وبخاصة إيران وسورياالدول العربية 
مع الشعب الفلسطيني، وال يجعل أي زيارة       " تاريخية"يستبعد تماما أي عالقات     " التاريخ البرزاني "إن هذا   

، ويثير أسئلة خطيرة عن     "شرفا كبيرا للشعب الفلسطيني   "يقوم بها البرزاني للسلطة في رام اهللا أو غيرها          
 اللهم إال إذا كان لدى السلطة ما يشير إلـى           - - عالقات قيادة السلطة المتسارعة والمتنامية معه        طبيعة

 وبخاصة بعد الزيارة التي قـام بهـا رئـيس    - -انقالب تاريخي على هذا التاريخ ال يعرفه أحد غيرها      
مديح البرزانـي   ، بعد أسبوع من زيارته لبغداد، فاستحق        2009السلطة محمود عباس ألربيل في نيسان       

من العرب وغير العرب الذي يزور االقليم       " الرئيس األول "ألنه كان كما قال     " تاريخية"لزيارته باعتبارها   
ديسمبر مـن   / والعراق بعد االحتالل األميركي، ليتبعه ابنه ياسر محمود عباس في أواسط كانون األول              

على ذمة  " ني بهدف توطيد العالقات بين الشعبين     بتوجيه من الرئيس الفلسطي   "العام نفسه في زيارة ألربيل      
القدس العربي في حينه، بالرغم من عدم وجود أي صفة سياسية لالبن وإصراره على انه متفرغ للعمـل                  
التجاري كما أعلن في الجلسة األولى لمحكمة صلح جزاء عمان في القضية التي رفعها ضد قناة الجزيرة                 

  .ي تأجلت إلى السادس عشر من الشهر الجاريالفضائية بالعاصمة األردنية والت
إن رفض القاضي األردني إجازة سؤال لمحامي الدفاع عن الجزيرة عما إذا كانت الـسلطة فـي رام اهللا       
تورد بضائع إسرائيلية إلى اإلقليم العراقي يشي باحتمال وجود أهداف غير تلك المعلنة لعالقات الـسلطة                

 أميركـي قـديم     –كوك حول توجه لتحقيق جزئي لمشروع إسرائيلي        مع حكم البرزاني، ومنها تجدد الش     
لمحنـتهم بعـد الغـزو      " إنـساني "متجدد لتوطين الالجئين الفلسطينيين في العراق عبر البحث عن حل           

األميركي للعراق بتوطنيهم في إقليم كردستان بعد أن سدت في وجوههم كل األبواب العربيـة والدوليـة                 
 14/9/2009 قد نشرت تقارير إخبارية لخصها عنوان في القدس العربي في            وكانت. باستثناءات رمزية 

  ". ألف الجئ فلسطيني إلى إقليم كردستان13البارزاني يوافق على نقل "جاء فيه أن 
وتتعزز الشكوك ألن رياض المالكي يترك مشاغله الحافلة في مجلس األمن الـدولي واألمـم المتحـدة                 

بدولة فلسطينية ليجد لديه متسعا من الوقت ليزور منطقة ال تقـدم            " عترافا"والعواصم الدولية سعيا إلى     
وال تؤخر في هذا المسعى، وألنه يجد فائضا من المال ليعلن عن خطط لفتح قنصلية فلسطينية في أربيل                  
ال يسوغ فتحها ال وجود تبادل تجاري وال تواجد جالية فلسطينية بحاجة إلى خدماتها، بينما بالكاد تتـدبر                  
السلطة التي يمثلها رواتب موظفيها في نهاية كل شهر، وإذا كان فتح قنصلية كهذه استـشرافا لعالقـات                  
مستقبلية فاألجدى ان يستشرف المالكي هذه العالقات في بغداد، إال إذا كان يؤيد مستقبال إلقليم كردستان                

  .منفصال عن وطنه العراقي األم
للنظام الوطني في بغداد برفع الحصار عن العراق مقابل     نشرت أنباء عن عرض أميركي       1999في عام   

إن رفـض  . العربية اإلسرائيلية تضمن استيعاب الالجئين الفلسطينيين في لبنان       " عملية السالم "انضمامه ل 
وكـان  . الرئيس العراقي الراحل صدام حسين للعرض كان من األسباب الرئيسية لغزو العراق واحتالله            

تـاله  ,  الذي انتهى باستشهاد صدام    2003 في العراق بالقوة العسكرية الغاشمة عام        الوطني" تغيير النظام "
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مماثل للنظام السياسي الفلسطيني بالحصار واالجتياح العسكري والقوة المـسلحة          " تغيير"في العام التالي    
  .الغاشمة انتهى باستشهاد الراحل ياسر عرفات

وبين السلطة في أربيل هو قيام الـسلطتين علـى حطـام            الوحيد بين السلطة في رام اهللا       " المشترك"إن  
 االسرائيلي، وهو عالقاتهما الوثيقة مع طرفي هذا التحالف، وهذا          –نظامين استهدفهما التحالف األميركي     

 فلـسطينية   –عباس وهو تحت االحتالل بمحاولة إضفاء شرعية عربية         " الرئيس"هو التفسير الوحيد لقيام     
نظامين في بغداد وأربيل منبثقين عن االحتالل بهدف معلن هو االنفـصال عـن              ال يملك مقوماتها على     

العرب وقضيتهم في فلسطين وشعبها، وهذا االنفصال هو أيضا خالصة اتفاقيات أوسلو التي وقعها عباس               
  .مع دولة االحتالل اإلسرائيلي

مـع دولـة   " لتاريخ البرزانيا"إن عالقات رام اهللا مع أربيل ترقى حقا إلى إضفاء شرعية فلسطينية على       
االحتالل، وإلى إخراج هذا التاريخ من السر إلى العلن تحت يافطة فلسطينية ال يعود البرزانـي بعـدها                  
بحاجة إلى الطيران سرا إلى تل أبيب، بعد أن حصل على ضوء أخضر فلسطيني منحه مفاوض السلطة                 

  .مجانا للكثير من العرب وغير العرب عبر بوابة أوسلو
  11/2/2011، ع فلسطين أون الينموق

  
  ! من الجليل إلى القدس- التهويدية -وثائق كينغ  .43

  نواف الزرو
 شنت سلطات االحتالل حملة تهويدية مسعورة على الجليل العربي المحتـل ، فـي               1976 شباط   12في  

ـ    ـ         "مشروع تطوير الجليل  " اطارما عرف آنذاك ب ان الذي استهدف الجليل تهويديا وليس تطويريـا ، وك
وراء المشروع محذراً من المشكلة الديموغرافية في الجليـل         "يسرائيل كينغ "متصرف اللواء الشمالي آنذاك   

واالنتماء القومي العربي ، داعيا إلى تهويد العمل واالقتصاد والتعليم والقـانون واألرض ، وجـاء فـي                  
 الـذين   - العـرب    -غير اليهود   القضية الخاصة بالجليل هي قلة السكان اليهود بالنسبة إلى          :  "المشروع
ألف من الـسكان غيـر اليهـود        ) 40(من مجموع السكان ، وفي أطراف الجليل هناك         %) 70(يؤلفون  

 وما تزال   -أما أهداف مشروع تهويد الجليل فكانت       ".  يقطنون ضواحي حيفا وعكا وطمره وشفا عمرو      
وغير اليهود بواسطة مـشروع تطـوير       تغيير الوضع الديموغرافي الراهن بين السكان اليهود        " ه :   -

 ضـمان   ه.    تحويل إقليم الجليل الجبلي إلى منطقة ذات أكثريـة يهوديـة             ه:  طويل األمد أهدافه هي   
  ".   ين فيه  تعزيز اقتصاد السكان الموجوده.  توزيع صحيح للسكان اليهود في الجليل 

 بمـصادرة  1976 ـ  2 ـ  12فـي  وكما هو معروف أدى مشروع تهويد الجليل ، واألمر الذي صدر 
ألف دونم من أراضي قرى عرابة وسخنين ودير حنا ، إلى انفجـار االنتفاضـة الـشعبية                 ) 20(حوالي  

 ، والتي سقط فيها ستة شهداء وأصيب عدد كبير آخر مـن لمـواطنين   1976 ـ  3 ـ  30الرافضة في 
  ". . يوم األرض"العرب واشتهرت الحقا باسم

ل منذ ذلك الوقت عن مشاريع ومخططات واجراءات التهويد في الجليل ، والتي             لم تتوقف سلطات االحتال   
امتدت كما هو معروف الى المثلث والنقب ، ثم الى المعالم التاريخية والتراثية العربية االسـالمية فـي                  

 ، مرورا بكل 1976ومن الجليل عام ـ  .  فالحرب التهويدية االلغائية مفتوحة على كل فلسطين..فلسطين
المناطق الفلسطينية في الداخل وفي الضفة ، وصوال الى المدينة المقدسة اليوم ، نتابع ذات المخططـات                 

" صندوق ارض اسـرائيل "رئيس ما يسمى"ارييه كينغ"والمشاريع التهويدية ، وفي هذه المرة يقف وراءها   
جديـدة فـي المدينـة     الف وحدة سكنية استيطانية 200 خطة لبناء حوالي 2010، الذي قدم في ايار ـ  

  ".  2010 ـ 05 ـ 3جيروزاليم بوست اإلثنين "المقدسة ـ صحيفة 
لبحـث مبـادرات التطـوير      " مركز تراث مناحيم بيغن   "ووصف كينغ خالل خطاب له في مؤتمر داخل       

 كما يزعم   -المستقبلية في القدس ، خطة يمكن أن تُستغل فيها األراضي المملوكة ألفراد وأراضي يملكها               
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 1 - الف وحدة سكنية يهودية في القدس الشرقية ، ومنطقة إي            187لبناء  " صندوق القومي اليهودي  ال "-
إذا : "، وقال " وسلسلة من األراضي تمتد من رام اهللا إلى بيت لحم         ) بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم    (

طة موسعة للمدينة   وباستعمال خري ".   لم تتوسع القدس ، وتتوسع نحو الشرق ، فستصبح قطاع غزة أخر           
والمناطق المحيطة بها ، أبرز كينغ لمشاهديه مئات الدونمات من األراضي إلى الشمال مـن مـستوطنة                 

ويتناسى كينغ فـي خطتـه هـذه الوجـود     .   الف وحدة سكنية عليها12بسغات زئيف والتي يمكن بناء     
 يطل علينا كينـغ  2011 ـ   الى شباط2010،  ومن ايار ـ  ...السكاني العربي واهل القدس ابا عن جد

 سنوات سـيتم  10 - 5اعتقد انه في غضون     : "نفسه بمشروع استيطاني تهويدي في النطاق ذاته ، فيقول        
  ".   وحدة سكنية لليهود في منطقة الشيخ جراح200بناء حوالي 

الخيرة ،  ويذكر هنا أن منطقة الشيخ جراح مستهدفة من قبل االحتالل والجمعيات االستيطانية في اآلونة ا              
ان المنطقـة   "وكشف الباحث احمد صب لبن الباحث المتخصص في الشؤون االستيطانية النقـاب عـن               

ويقول صـب لـبن ان      ".   مخططات استيطانية مختلفة ستقلب المعادلة السكانية فيها       8مستهدفة بحوالي   
 البلدة القديمـة    الهدف من المخططات في حي الشيخ جراح هو إغالق الحلقة التي يتم التخطيط لها حول              

اإلستيطاني غربي الشيخ جراح ومنه الى الـشيخ        " معلوت دفنه "في القدس بجيوب استيطانية تبدأ من حي        
 وحـدة   24جراح ومن ثم حي الصوانة المستهدف هناك بجيب استيطاني يجرى حاليا توسيعه عبر بناء               

شن في جبل الزيتون والتـي      ومن هناك تستمر الحلقة لتصل إلى مستوطنة حو       " بيت اورت "في مستوطنة   
توسعت مؤخرا عبر استيالء المستوطنين على منزل جديد في محيط البؤرة االستيطانية وتستمر الحلقـة               
عبر مستوطنة معليه زيتيم في جبل الزيتون باالضافة الى مستوطنة معليه دافيد في حـي راس العمـود                  

البؤر االستيطانية المتعددة في حي سلوان ومـا         وحدات سكنية فيها ، والحلقة تكتمل ب       104التي يراد بناء    
، وعبر هذه الحلقة سيتمكن الجانب اإلسرائيلي من عزل البلدة القديمـة فـي              " عير دفيد "يطلق عليه اسم    

وكرئيس وزرائه  ".  القدس بحلقة من المستوطنات وبالتالي عزلها وحجبها عن طاولة المفاوضات مستقبال          
ان هذه األراضي تعود لليهود قبل قيام الدولـة ،          :"اريخيا لمخطاته فيزعم  يأبى كينغ اال ان يعطي غطاء ت      

 سنة تعود إلى الورثة ، والعرب الذين يعيشون هنا بشكل غيـر قـانوني طـوال هـذه                   63وها هي بعد    
السنوات يجب ان يشكروا اليهود الذين يسمحون ببقائهم مجانا ، وان االوان لليهود الستعادة حقوقهم فـي                 

  ".  2011 ـ 2 ـ 7ن ـ صحيفة يديعوت احرنوت هذا المكا
وهكذا وبمنتهى االستخفاف واالستهتار بالفلسطينيين والعرب والمسلمين ، وفي ظل االنـشغال العربـي              
الكامل بالتطورات الجارية في تونس ومصر ودول عربية اخرى ، يشن االحـتالل حمـالت تهويديـة                 

نعتقد ان ".  يهودية موحدة تحت السيادة االسرائيلية الى االبد     مدينة  "مسعورة على المدينة المقدسة ليطوبها      
الكرة في ضوء معطيات المشهد المقدسي والفلسطيني بشكل عام ، هي في الملعب العربي قبل ان تكون                 

فبالتاكيد ، لن تتوقف دولة االحـتالل عـن مخططاتهـا           .  في الملعب االسرائيلي او االمريكي او الدولي      
ن والمدينة المقدسة في مقدمتها ، اذا لم يستيقظ العرب واذا لم يرتقـوا الـى مـستوى                  واختطافها لفلسطي 
   ،  ...المسؤولية الحقيقية

  12/2/2011، الدستور، عّمان
  

   قناة السويس؟اغلقواماذا سنفعل اذا  .44
  هيئة التحرير

ج على نحـو عـام      نحن نفرح ونبته  . يكثر الفرح ) مارس(من المعتاد عندنا ان يقال انه عندما يحل آذار          
ونرى على الشاشة بيبي وباراك يتجوالن وأيديهما كأنما تخفي عرضـا           . الننا قضينا على هامان الشرير    

أفواههما لئال يتبين قارىء شفتين ما الذي يتحدثان فيه وعمن؛ أعن غالنت؟ أعن بـوغي مـع الحـذاء                   
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ر، يجب أن نجد الـشرير الـذي        العسكري؟ أعن هرباز والوثيقة؟ ففي عيد المساخر كما في عيد المساخ          
  .عندما يذكر اسمه في كل جيل وجيل يقرع الجميع العصي ويصفرون

يمكن أن نُخمن أننا اذا استثنينا النمائم المحلية مثل مجيء رئيس االركان االمريكـي الـى حفـل وداع                   
االضطرابات اشكنازي، ودسائس محلية اخرى فان هذين الرجلين قد تحدثا في األساس عن اوباما بإزاء               

وباعتباري قـارىء  . الى واشنطن، التي دعا نفسه اليها' العاجل'في مصر، وعما سيقوله باراك في سفره   
  .لهم بتواضعه الشديد الوضع وما يجب فعله' يبين'شفاه خبيرا ُأقدر أن 

ـ  . لم تتنبأ االستخبارات االمريكية وال استخباراتنا سلفا بما يوشك أن يحدث في مصر             ائق انـه   فمن الحق
عندما نشبت االضطرابات كان رئيس االركان المصري فـي ذروة زيـارة رسـمية لـوزارة الـدفاع                  

ُأصيبت االدارة االمريكية بالذعر ومن غير أن تفكر مرتين لقّبت مبارك ديكتـاتورا ينبغـي               . االمريكية
الـسالم مـع    وذلك من غير أن يفكروا في سؤال من سيتولى السلطة وماذا سـيفعل ذلـك ب               . عزله فورا 

  .اسرائيل وبمكانة الواليات المتحدة في المنطقة
ألن اسرائيل شديدة الخبـرة بمـسابقة التخويـف    . كانت إخافة االدارة السرائيل أكثر من إخافتها لمبارك      

وحذر سلفان شالوم من ان المتمردين      . حذر بيبي االدارة من ان مصر قد تمضي على أثر ايران          . الذاتي
يس فماذا سيحل بنا آنذاك؟ وهو شيء يشهد أنهم ال يفهمون عندنا أن االنتفاضـة فـي                 سيغلقون قناة السو  

فإغالق قناة السويس سيضر قبل كل شيء بايرادات        . مصر ليست بالضرورة مقاومة للسالم مع اسرائيل      
  .وال يوجد خبراء مثلنا بالتنبؤ بسيناريوهات الرعب عندما ال تروق لنا معاملة الواليات المتحدة. مصر

فقد طلبت في البداية عزل مبارك فورا الذي استضيف أكثر مـن  . كان رد االدارة مبلبال ومعوجا شيئا ما 
ثم قالوا بعد ذلك ان من األفضل أن يبقى حتى نهاية واليته من اجل              . مرة في واشنطن على بساط احمر     

عنيها بالمعنى الحرفي، بـل     لكن عندما تتحدث االدارة عن الديمقراطية فانها ال ت        . نقل ديمقراطي للسلطة  
فالسعودية مـثال،   . تعني ضمان ان تكون السلطة في دولة في المنطقة تهتم بها مستقرة وموالية ألمريكا             

وهو أمر يبرهن على أن الديمقراطيـة  . وهي دولة سوداء في المقياس الديمقراطي، عزيزة على واشنطن  
  .أمر جغرافي

ثالثة مليارات دوالر كل سنة مساعدة عسكرية واقتـصادية،         تتلقى مصر بسبب السالم مع اسرائيل نحو        
ومن آن آلخر يفحص السفير المصري في واشنطن عند نظيره االسرائيلي هل يوجد رفـع               . مثلنا تقريبا 

حدثني دبلوماسي اسرائيلي كيف ربت السفير المصري ذات مرة على          . لمساعدتنا كي يتمتع هو ايضا به     
  .'لحسنتابعوا العمل ا': كتفه قائال

لم ينشأ فـي    . كانت عالقات السالم بين اسرائيل ومصر فاترة لكنها موضوعية حتى في فترة بوش شمير             
وألننـا  . الدولة التي أكثر سكانها من السنيين منتحرون شيعة وقمع النظام االخوان المسلمين قمعا شديدا             

والسالم البـارد ايـضا     . المناطقأعدنا اليهم كل شيء حتى آخر ملليمتر، فال يوجد بيننا أي اختالف في              
سالم، وليس ما يدعو أال تستمر المساعدة االمريكية لمصر بعد مبارك وأال يستمر عشرات آالف السياح                

  .االسرائيليين في زيارة سيناء
بعد الرد الحامض االول من واشنطن أعلن متحدث البيت االبيض أن الحلف بين اسـرائيل والواليـات                 

وفي الحقيقة أن اسرائيل باعتبارها الديمقراطيـة الوحيـدة المـستقرة فـي            . ن دائما المتحدة أقوى مما كا   
وكانـت الواليـات    . بيننا صلة تاريخيـة   . المنطقة هي ذخر استراتيجي وقيمي مخلص للواليات المتحدة       

  .المتحدة في كل أزمة دفعنا اليها الى جانبنا بالسالح والفيتو والمال
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اقع ان نبحث عن هامان الشرير، بل ان نبادر ونقـدم تـسويات سـلمية مـع                 ال يجب علينا في هذا الو     
الفلسطينيين ومع سورية، وان نساعد بذلك صديقتنا وراء البحر على فعل ما يجـب فعلـه كـي تهـتم،                    

ألن إقرار االوضاع في المنطقة، بدءا بمصر، من مـصلحتنا          . بحساسية ومرونة باعادة النظام الى مصر     
  .قبل كل شيء

  11/2/2011 هآرتس
 12/2/2011، القدس العربي، لندن
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