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  اجمعونا في القاهرة وستجدونها حقيقة وواقعاً..  المصالحة في متناول اليد:مشعل .1

المصالحة الفلسطينية  " حماس"ربط خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية          : دمشق
لمصالحة، كما دان   باحتضان العرب الصادق لألطراف الفلسطينية، واحترام ما تم االتفاق عليه من بنود ا            

الصهيوني، مؤكدا أن أهل فلسطين هم أحرص النـاس علـى           " هرتسيليا"مشاركة سالم فياض في مؤتمر      
  .عزة العرب، وأنهم ال يبحثون عن وطن، داعيا القيادة األردنية إلى الخوف ممن يساوم ال ممن يقاوم

حمود عبد الرءوف المبحوح مساء أمـس       وقال مشعل في كلمة له اختتم بها مجلس عزاء الشهيد القائد م           
رسالة الشهداء أن نتوحد، وسـنذهب إن شـاء اهللا إلـى            : "في العاصمة السورية دمشق   ) 1-31(األحد  

ووعد م كل شيء من أجل المصالحة، هذا عهدالمصالحة، وسنقد."  
 العربية بـشكل عـام؛      وفي هذا السياق وجه مشعل رسالةً إلى القيادة المصرية بشكل خاص، وإلى األمة            

أهـل فلـسطين أرأف النـاس       : من منبر الشهادة وعبر وسائل اإلعالم؛ أقول إلخواني في مصر         : "قائالً
الفلسطينيون ال يريـدون    .. بالعرب، وأحرص الناس على العرب، وأكثر الناس حرصا على عزة العرب          

نقدر للعرب والمسلمين فضلهم، أعناقنـا      باألمة إال خيرا، وال أحد من الفلسطينيين ينافس العرب، ونحن           
 ".مطوقة باحتضان العرب وفضلهم، فال ننافس أحدا، فضالً عن أن نناكف أحدا، أو أن نلوي ذراع أحـد                 

اجمعونا فـي   : "، وقال موجها كالمه إلى العرب     "أن يحتضننا العرب بصدق   "وأوضح مشعل أن المطلوب     
جدون المصالحة حقيقةً وواقعا، هذا هو الطريق بكل بساطة، هذه          القاهرة ومع العرب ممن تختارون، وست     

  ".هي رسالتي لإلخوة في مصر
احترموا ما اتفقنا عليه؛ فما اتفقنا عليه نتصالح عليه ونوقِّع عليه، ولكم من بعد ذلـك الفـضل                  : "وأضاف

  ".واألجر إن شاء اهللا
م اهللا غير الشرعية في مؤتمر يرسـم        را" حكومة"من جهة أخرى دان مشعل مشاركة سالم فياض رئيس          

رسالتي لكـل   : "وقال مشعل  .ومحمود عباس إلى منع هذه المشاركة     " فتح"األمن للكيان الصهيوني، داعيا     
تعالوا نتصالح، وتعالوا نجدد المبادئ التـي انطلقـتم         ": فتح"الفصائل، وبشكٍل خاص إلخوتي في حركة       
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إلـى أال   " فـتح "، وبهذه المناسبة أدعو األخ أبو مازن وقيادة حركة          واهللا لن نختلف   وانطلقنا من أجلها، و   
  )".هرتسيليا(يسمحوا لسالم فياض وال ألحد في الساحة الفلسطينية بأن يشارك في مؤتمر 

" االسـتيطان "إذا كان أبو مازن يشترط تجميد       : "مستنكرا" حماس"وتساءل رئيس المكتب السياسي لحركة      
  !".وضات، فكيف نشارك في مؤتمر يصنع المستقبل واألمن القومي الصهيوني؟مقابل العودة إلى المفا

من على منصة الشهادة أدين باسم كل حر من أبناء فلسطين واألمة أن يشارك سالم فياض أو                 : "وأضاف
تستطيع أن تمنع سالم فياض،     " فتح"المشاركة عار على من يشارك فيه، و      .. أي شخص في مؤتمر العدو    

  ".ع الوحدة الوطنية الحقيقيةهذا ما يصن
قد يقول قائل إننا مضطرون     : "وأوضح مشعل أن الظرف السليم للمفاوضات مع العدو لم يحن؛ حيث قال           

قد تضطر أي قيادة إلى أن تفاوض عدوها، ليست المشكلة هنا، ولكن            : إلى المفاوضات مع العدو، وأقول    
لظروف المواتية الصحيحة، ونحن نعتقد أن الظـرف        في التوقيت الصحيح، وفي السياق الصحيح، وفي ا       

الصحيح لم يحن بعد لمفاوضة العدو، ومع ذلك إن جاز للبعض أن يفكِّر في هذا، فهل يعقل أن نُطَبع مع                    
  ".هؤالء أو أن نشاركهم في مؤتمرات تخطِّط لتدميرنا؟

ـ             : ديالً عـن فلـسطين، وقـال      من جهة أخرى تطرق خالد مشعل لقضية طرح الصهاينة لألردن وطنًا ب
ليطمئن أهلنا في األردن، فالفلسطينيون لن يبحثوا عن وطن بديل، أعلم أن هواجس األردن ازدادت فـي              "

لن يجـد األردن أحـرص      .. ظلِّ تصريحات نتنياهو، وأرجو أن تترجم الهواجس إلى تغيير في المواقف          
  ".يان الصهيونيعلى أمن األردن واستقرارِ األردن ومصالحه ممن يقاوم الك

مـن يقـاوم ال   : "، وأضاف"خافوا ممن يساوم، وال تخافوا ممن يقاوم  : "وتوجه إلى القيادة األردنية بالقول    
األردن في قلوبنا وعلى رأسـنا، ولكـن األردن هـو األردن،            .. يستبدل أرضا بأرض، وال وطنًا بوطن     

خيرا، لذلك آن   " فتح"وال  " حماس"ينيين وال   نتنياهو لن يعطي األردن وال الفلسط     .. وفلسطين هي فلسطين  
  ".لنا أن نبصر الحقيقة

  1/2/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  "المفاوضات غير المباشرة"عباس سيبلغ القادة العرب موافقته على : "قدس العربيال" .2
ـ         ' القدس العربي 'علمت  :غزة  اشرف الهور    يبلغ من مصدر فلسطيني مطلع ان الرئيس محمود عباس س

مفاوضات غيـر   'عددا من الزعماء العرب خالل جولة عربية ينوي القيام بها قريبا موافقته على اجراء               
مع اسرائيل، بناء على مقترح امريكي، وانه سيطلب منهم الضغط باتجاه حصوله على ضمانات              ' مباشرة

  .من واشنطن بنجاح هذه الحوارات
 التفاوض غير المباشر مع اسرائيل كان قـد طرحهـا           وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان فكرة        

المبعوث االمريكي جورج ميتشل خالل جولته االخيرة، كحل لالزمة القائمة في المنطقة بـسبب رفـض                
  .السلطة العودة للتفاوض مع اسرائيل في ظل استمرار االستيطان

على القيـادة   ' ضغوطا كبيرة  'وذكر ان المبعوث االمريكي الذي طرح الفكرة الجديدة كان قد مارس قبلها           
الفلسطينية لثنيها عن موقفها من المفاوضات، مشيرا الى ان الرئيس عباس الذي ابلغ مجموعـة الـدول                 

  .الغربية التي يقوم بزيارتها اآلن بهذا المقترح، سيناقش االمر ايضا مع عدد من الزعماء العرب
ا مسؤولون امريكيون يتوسطون بين الطـرفين، ان        وتوقع ان تكون اولى ثمار هذه العملية التي سيبدأ فيه         

تتمثل في اعطاء السلطة مساحة اكبر من الحكم في الضفة، ورفـع            ' بوادر حسن نية  'تقوم اسرائيل بتقديم    
  .حواجز عسكرية، واطالق سراح اسرى

ـ      'التفاوض غير المباشر  'ولم يستبعد المصدر ان تجرى خالل عملية         اءات ، التي توقع انطالقها قريبا، لق
فلسطينية اسرائيلية برعاية امريكية لكن على مستويات تمثيل صغيرة، بهدف ترتيـب بعـض االمـور                

  .الصغيرة التي سيجرى االتفاق عليها
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فكرة عقد قمة بين ابو مـازن ورئـيس الـوزراء           ' القدس العربي 'لكن المصدر استبعد خالل حديثه مع       
 جرى تأكيد رفضه للمبعوث االمريكي اكثر من مرة مـن           االسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال ان هذا االمر      

  .قبل القيادة الفلسطينية
انحسار الدور الغربي والروسي في عملية السالم، وبقائه        'وارجع سبب موافقة السلطة على هذا المقترح ل       

  .'في يد الواليات المتحدة
  1/2/2010القدس العربي، 

  
  "غولدستون"السلطة تقدم تقريرها األولي حول  .3

قدمت السلطة الفلسطينية امس تقريرها االولي لالمم المتحدة حول جرائم الحرب التي اتهم تقرير : رام اهللا
القاضي البلجيكي ريتشارد غولدستون مسلحين فلسطينيين بارتكابها اثناء الحرب التي شنتها اسرائيل على 

إلى االمين العام لألمم المتحدة وبعث رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض رسالة  .غزة العام الماضي
بان كي مون من خالل المراقب الدائم لفلسطين في األمم المتحدة السفير رياض منصور، مع مرفقات 
تحتوي على المرسوم الرئاسي بتشكيل لجنة مستقلة لمتابعة تنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة 

 الذي أعدته اللجنة المستقلة، لتسليمه لألمين العام حول تقرير غولدستون، وكذلك التقرير األولي" 64/10"
  .لألمم المتحدة، وفق مذكرة األمم المتحدة بهذا الشأن

 1/2/2010المستقبل، 
  

  عبد ربه يستبعد عقد مؤتمر دولي في باريس او موسكو .4
خاص استبعد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه عقد مؤتمر دولي : غزة

بعملية السالم في الشرق األوسط في باريس أو موسكو، من دون وضوح تام بالنسبة الى كيفية سير 
ليس المهم أن يكون هناك «: أمس» صوت فلسطين«وقال عبد ربه في مقابلة مع إذاعة  .العملية السياسية

في الماضي، ثم ال مجرد احتفال دولي خاص، وان يتحدثوا عن السالم خالله كما تحدثوا أكثر من مرة 
المؤتمر الدولي المقترح يحتاج إلى «وأضاف أن . »تثمر هذه العملية إال عن بريق إعالمي من دون نتائج

التأكد وموافقة من جميع األطراف على وجود مرجعية سياسية، وهذا لم يحدث بالنسبة الى إسرائيل حتى 
الجاري في موسكو ألعضاء اللجنة ) رايرفب(اجتماعاً سيعقد في شباط «وأشار الى أن . »هذه اللحظة

الرباعية الدولية للسالم في الشرق األوسط للبحث في كيفية التغلب على العقبات التي تواجه المسيرة 
  . »السياسية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

ال متعنتة إسرائيل ال تز«، وقال إن »متعثرة«واعتبر أن مسيرة المفاوضات السلمية مع إسرائيل ال تزال 
وتتمسك بموقف سياسي ال يزال على حاله مع اإلصرار على االستمرار في سياسة التوسع واالستيطان، 

وأكد أن منظمة التحرير تواصل . »وهي تنفذ كل يوم مشاريع استيطانية جديدة في القدس والضفة الغربية
على ضرورة أن تعمل االدارة وشدد . »من أجل أن تكون هناك انطالقة جديدة في عملية السالم«العمل 

بالنسبة الى » إغالق المساحة الشاسعة التي تفصل بين الموقفين الفلسطيني واإلسرائيلي«األميركية على 
  .عملية التسوية في الشرق األوسط

  1/2/2010الحياة، 
  

  تبدأ اليوم بناء أول وحدة سكنية ألصحاب المنازل المدمرةفي غزة وزارة األشغال  .5
علنت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس أمس أنها ستشرع اليوم االثنين  أ:آي.بي.يو

األخيرة " اإلسرائيلية"في بناء أول وحدة سكنية للمتضررين من أصحاب المنازل المدمرة خالل المحرقة 
ا وستكون أقل أن تكون عملية البناء سهلة نوعا م"وتوقع وكيل الوزارة إبراهيم رضوان   .في قطاع غزة
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استخداما لمعدات ومواد البناء في هذه المرحلة، وخاصة مع توفر كميات من مواد البناء في السوق 
والتي تدخل عبر األنفاق ولو (المحلي وخاصة اإلسمنت والخشب واأللمنيوم ولوازم الكهرباء والسباكة 

  ). بشكل محدود وبأسعار مرتفعة
  1/2/2010الخليج، 

  
 رئيس البرلمان المصري لزيارة غزة يوجه دعوة لبحر .6

أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي دعوة إلى الرئيس مجلس الشعب . وجه د: غزة
وكان رئيس المجلس المصري أبدى رغبته  المصري، األستاذ الدكتور فتحي سرور لزيارة قطاع غزة،

 .ندنيةفي زيارة قطاع غزة خالل تصريحات صحفية لقناة بي بي سي الل
إن زيارتكم للقطاع ستسهم في دعم صمود شعبنا، والتخفيف من معاناتهم وآالمهم، كما " :وقال بحر

ستسهم بشكل ايجابي وبناء في رفع الظلم، وتشكل رسالة للبرلمانات العربية واإلسالمية لدعم صمود 
 ".بناء شعبناشعبنا، مؤكداً أن الزيارة سيكون لها تأثيرها الكبير على الروح المعنوية أل

أن هذه الظروف التي يعيشها أبناء قطاع غزة تحتاج إلى وقفة من األشقاء في البرلمانات "وأضاف بحر 
العربية واإلسالمية لدعم صمودهم، والمساهمة في رفع الحصار المفروض عليهم، والذي يخالف كل 

نون اإلنساني، وال سيما اتفاقية جنيف القيم اإلنسانية والدينية، ويخالف كافة األعراف الدولية وقواعد القا
  ".م1994الرابعة لعام 

 1/2/2010السبيل، األردن، 
  

   تطالب باإلفراج عن ضابط اعتقل في معبر رفحغزةالداخلية في  .7
 استهجنت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة، أمس، اعتقال السلطات األمنية :يو بي آي

رطة خان يونس إبراهيم معروف، السبت في معبر رفح من دون إيضاح أية المصرية للمالزم أول في ش
هذا األمر "المحلية، عن الناطق باسم الوزارة إيهاب الغصين قوله " صفا"ونقلت وكالة  .أسباب حقيقية

مستغرب، وهي ليست المرة األولى، فهناك أكثر من عشرين معتقال لدى األمن المصري دون أسباب 
لماذا يتم التعامل مع الفلسطينيين بهذه "وتساءل الغصين ". بات كثيرة باإلفراج عنهمواضحة، رغم مطال

الطريقة؟ الرجل كان في مهمة إنسانية مع والده للعالج، وتم اعتقاله بهذه الطريقة، هذا أمر مستغرب، أال 
ل مع الجانب وقال إنه تم التواص". يكفي الشعب الفلسطيني الحصار وعدم القدرة على التنقل والسفر؟

  .المصري بشكل رسمي للمطالبة باإلفراج عنه
  1/2/2010الخليج، 

  
   مصادرة أراض في القدس"إسرائيل"منظمة التحرير تندد بقرار  .8

 دونما من 660نددت منظمة التحرير الفلسطينية امس بقرار اسرائيل مصادرة : رام اهللا  أحمد رمضان
وقالت دائرة العالقات الدولية  ".طوة جديدة لتهويد المدينةخ"أراضي بلدة العيسوية في القدس واعتبرته 

مواصلة سياسة التضييق على "في المنظمة، في بيان صحافي صدر عنها، إن هذا القرار يهدف إلى 
تواصل تنفيذ سياساتها "وذكرت الدائرة أن إسرائيل  ".مواطني المدينة إلجبارهم على الرحيل عنها

درة األراضي وفرض الضرائب الباهظة وهدم البيوت ومالحقة التجار التهويدية في القدس عبر مصا
  ".الذين اضطر الكثير منهم إلغالق محالهم التجارية بسبب الضرائب الكبيرة

عبر جباية الضرائب وتحصيلها بشتى " التمييز العنصري"واتهمت البلدية اإلسرائيلية في القدس بممارسة 
أي خدمات لهم، إضافة إلى سياسة اإلذالل على الحواجز العسكرية الوسائل من الفلسطينيين دون تقديم 

  .التي تحيط المدينة
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حياة المقدسيين تزداد صعوبة يوما بعد يوم بفعل إجراءات االحتالل ضدهم، "وأكدت منظمة التحرير أن 
 االحتالل األمر الذي يتطلب تدخال عاجال فلسطينيا وعربيا ودوليا، إلنقاذ المدينة ومواطنيها من سياسة

  ".التعسفية
 1/2/2010المستقبل، 

  
  بانقاذ القدس من التهويد مسئول فلسطيني يطلب .9

طالب الدكتور المتوكل طه وكيل وزارة اإلعالم الفلسطينية بضرورة البـدء فـي              : كتب  نصر زعلوك   
مخططـات  تنظيم حمالت دبلوماسية عربية في الواليات المتحدة والعواصم العالمية إلنقاذ القدس مـن ال             

 .اإلسرائيلية لتهويدها
كما دعا المسئول الفلسطيني  في تصريحات لألهرام خالل زيارته للقاهرة االتحادات والنقابات العربيـة               

 والتجمعات الخاصة بالمثقفين والحقوقيين للبدء بخطـوات عمليـة           , وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب    
ق رأي عام محلي وإقليمي ودولي يرغم إسرائيل علي وقـف            والمساهمة في خل    , إلبراز جرائم االحتالل  

    . انتهاكاتها في القدس وعموم األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة
  1/2/2010األهرام، مصر، 

  
  مجدالني يؤكد ان فلسطينيي لبنان يمثلون اولوية على جدول اعمل القيادة الفلسطينية .10

العمل، على أوضاع أهلنا في مخيم نهر البارد بشمال لبنان،          اطلع الدكتور أحمد مجدالني وزير      : بيروت
واستمع لمشاكلهم واحتياجاتهم في ظل األوضاع الصعبة التي يعيشونها، وهي الزيارة االولى لمـسؤول              

وتفقد الدكتور مجدالني والوفد المرافق له خالل زيارته للمخيم ورشة بدء األعمار             .فلسطيني إلى المخيم  
  .ى من المخيم القديم واطلع على سير العمل فيهافي الرزمة االول

إن أهلنا في لبنان يمثلون أولوية على جدول اعمـال القيـادة            "وبالنسبة لالجئين في لبنان قال المجدالني       
الفلسطينية مشددا على حرص القيادة و الرئيس على احترام سيادة واستقالل لبنان وممارسة سيادته على               

وأكـد أن الفلـسطينيين ال       .ليه اخوتنا اللبنانيين على طاولة الحوار الـوطني       ارضه واحترام ما يجمع ع    
يملكون مشروعا سياسيا او امنيا في لبنان واننا ضيوف مؤقتون على مسافة واحدة من الجميع ولن ننقل                  

  .خالفاتنا الداخلية الى لبنان
قريبا تصور لكيفيـة مـساعدة أهـل    وفيما يتعلق بملف نهر البارد أكد انه سيكون لدى القيادة الفلسطينية        

والمجتمع الـدولي   " االونروا"المخيم للتخفيف من معاناتهم واستمرار التنسيق مع الحكومة اللبنانية والزام           
ورأى أن الشعبين اللبناني والفلسطيني تجاوزا محنة المخيم وطويا الـصفحة علـى              .بدعم اعمار المخيم  

  .هالي الى مخيمهمقاعدة ضمان حياة كريمة وعودة سريعة لال
  1/2/2010الحياة الجديدة، 

  
   غزةإلى "أسلحة خاصة"المبحوح لعب دوراً رئيساً في تهريب : حماس .11

 اإلماراتية ان "ذا ناشونال"حماس طالل نصار إلى صحيفة حركة صرح الناطق باسم ): رويترز( –غزة 
 لغزة، "أسلحة خاصة"، بما في ذلك المبحوح لعب دوراً رئيساً في إمداد الفلسطينيين باألسلحة واألموال

 المبحوح كان عرضة للخطر في دبي أنوتابع .  حرباً قبل عام مضىإسرائيلمسقط رأسه حيث شنت 
 أنواعتبر . ألنه على عكس رحالت أخرى، استخدم جواز سفر يحمل اسمه الحقيقي، وسافر بال حراس

  .له، وأن دمه سيولد منه ألف مث"قتله ليس انتصاراً إلسرائيل"
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 موضوع السالح الذي مد به حماس أنأعتقد ": "رويترز"وأفاد مصدر قريب من حماس في غزة وكالة 
 أو إيرانوأضاف أن هذه األسلحة تأتي عموماً من . "وفصائل المقاومة األخرى كان السبب في استهدافه

  .السودان
1/2/2010الحياة،   

  
  ي في ملف المصالحةحماس لم تسع على الستبدال الوسيط المصر: البردويل .12

صالح البردويل  في تصريح نقله موقع إخباري تابع للحركة " حماس"قال القيادي في : )يو بي آي(
مطلوب أن تتحرك مصر بسرعة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، بعد أن أصبحت حياة "اإلسالمية 

إزاء الحقوق الفلسطينية من " سرائيلياإل"الفلسطينيين مهددةً في الدول العربية، وبعد أن ازداد التعنُّت 
  ".حيث تمسكه باالستيطان ورفض مشروع الدولة الفلسطينية وعدم تخليه عن القدس

ونفى أن تكون قيادة حماس قد سعت الستبدال الوساطة المصرية في المصالحة الفلسطينية، معتبراً أن 
ليس صحيحا على "وقال ". والقاهرةالترويج لمثل هذه األنباء ليس له هدف إال الوقيعة بين حماس "

اإلطالق أن حركة حماس سعت الستبدال الوسيط المصري، كل ما سعت إليه حماس في جولتها العربية 
واإلسالمية هو شرح موقفها، وهذا من حقها كحركة تمثل الشعب الفلسطيني وفق انتخابات شهد العالم 

لسطينية وحريصةً على األمن القومي العربي، من حقها كله بنزاهتها، وهي ال تزال متمسكةً بالثوابت الف
أن تصل كلمتها إلى اآلذان العربية وتشرح موقفها لقادة األمة العربية، وأن تزيل الصورة المغلوطة 

  ". عنها
1/2/2010الخليج،   

 
  حماس تمارس سياسة قمع وترويع ونرفض االنجرار إلى االقتتال الداخلي: مهنارباح  .13

 رباح مهنا األجهزة األمنية "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"اتهم القيادي في : ن الحسيني جيها-القاهرة 
للحكومة المقالة في غزة بأنها تتبع سياسة قمعية، وذلك على خلفية اعتداءات الشرطة بالضرب على 

ء الذكرى خمسة من كوادر الحركة أول من أمس في مخيم البريج في اختتام مهرجان أقامته الجبهة إلحيا
  . الثانية لرحيل مؤسسها جورج حبش

هذه السياسة لن تفلح "، الفتاً إلى أن "نهج حماس هو ترويع الناس وتخويفهم" إن "الحياة"وقال مهنا لـ
وأوضح أن خمسة من شباب الجبهة تعرضوا في ختام . "معنا، فنحن ال نخاف وال نروع وال نأبه لذلك

من عناصر تابعة لشرطة حماس، موضحاً أن اثنين نقال إلى  ضرب مبرح إلىفعاليات المهرجان 
  .المستشفى ألن إصابتهما بالغة

وقدمنا احتجاجاً على هذه الممارسات، فأجابوا ) في إشارة إلى المسؤولين في حماس(راجعناهم ": وقال
اس نهج حم"ورأى مهنا أن .  إلى مرتكبي الحادثإشارة، في "بأنه خطأ غير مقصود وسنحاسب هؤالء
هذا النهج وهذا األسلوب القمعي المسيطر "، مشدداً على رفضه "أصبح ممارسات خاطئة غير مقصودة

لم تكن هناك ": وأكد مهنا غياب أي أسباب مقنعة أو مبرارت لهذا الحادث، وقال. "على فكر حماس
شكاالت بين ، مشدداً على أن معالجة أي إ"لكن يبدو أن القمع أصبح من أدبيات حماس... استفزازات 

نرفض االنجرار إلى اقتتال داخلي، ونصر على حل أي ": الجبهة و حماس تتم في نطاق جماهيري، وقال
: وحذر قائالً. ولفت إلى أن البندقية أو السالح ال يوجه إال إلى االحتالل اإلسرائيلي. "خالفات في ما بيننا

ن تكرار مثل هذه االعتداءات على كوادرها على رغم أن االقتتال الداخلي خط أحمر لدى الجبهة، إال أ"
  ."يترك آثاراً سلبية في النفوس تصعب إزالتها أو معالجتها

1/2/2010الحياة،   
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  لبنان  في  فتح إقليماستقالة ممثلي المخيمات من لجنة ": المستقبل العربي" .14
بلبنان احتجاجا  " فتح"كة   حر إقليممساء السبت استقاالتهم رسميا من قيادة        قدم عشرة من قيادات حركة فتح     

ـ    عدم قدرتهم على العمل في ظل احتكار القرار التنظيمي، وعـدم تطبيـق قـرارات               "على ما وصفوه ب
 اليـوم   اإلقليمومقرر لجنه   " فتح "إقليم أعضاءوقال  معين كعوش أحد       .، على حد قولهم   "المجلس الثوري 

بعد أن  " فتح" لحركة   القياديةعرب عضو اللجنة    نعم قدمنا استقاالتنا مساء السبت إلى العميد  صبحي أبو           "
  ". الخميس الماضيآخرهافشلت كافة طرق الحوار، والتي كان 

، ومن بينهمـا تطبيـق      "فتح" في حركة    القيادية اللجنة   إلىلقد قدمنا ستة مطالب شرعية      "وأضاف كعوش   
قليم السبعة، وتصويب األمور     إلى تغيير طاقم اإل    ةضافإقرارات المؤتمر السادس الخاصة بثنائية المهام،       

معين كعوش، سعيد الغزي، محمـد الـسعدي، محـسن          : وأكد  كعوش أن المستقلين هم     ". المالية لإلقليم 
   .الحالق، جمال الكاتو، توفيق طه، بديع كريم،  وبهاء شالتيال

قليم فتح بعـد     تمثيل للمخيمات الفلسطينية  في لبنان بإ       أيبهذه االستقاالت لم يبق     "وقال الحالق وكعوش    
التـدخل  " فـتح " اللجنة المركزية لــ      وأعضاء المجلس الثوري    أعضاءوناشد  كعوش     ".تقديم االستقالة 

.  األخيرة من أجل اإلصالح الذي فقد من بعد المؤتمر العام          اقراراتهللحفاظ على وحدة الحركة، وتطبيق      
  . في الساحة اللبنانيةالمتابعةلح ولجان  جميعهم مواقف اللواء منير المقدح الذي يقود الكفاح المسوأيدوا

31/1/2010المستقبل العربي،   
  

   اغتيال المبحوح يوازي اغتيال مغنية: نقال عن مسؤول في حماس" إسرائيل اليوم" .15
محمود عن مسؤول في حماس قوله لها إن تصفية إسرائيل اليوم نقلت صحيفة :  أسعد تلحمي-الناصرة 
يوازي اغتيال عماد مغنية، "لذراع العسكرية للحركة، وأن اغتياله  ل"تشكل ضربة موجعة"المبحوح 

وسيكون صعباً الصحوة من الضربة وإيجاد البديل المناسب، إن وجد أصالً، وسيحتاج األمر إلى وقت 
  ."كبير

من جهته، كتب المعلق في الشؤون العربية، السفير السابق في موريتانيا بوعز بيسموت أن إمارة دبي 
، شرط أن تكون في حوزتهم جوازات سفر أجنبية، كما "بانفتاح كبير"إلسرائيليين على أرضها تستقبل ا

  .تغض أبو ظبي الطرف عن وجود إسرائيليين في تخومها
1/2/2010الحياة،   

 
 اغتيال المبحوح لن يضيء لشاليط شمعة بل سيزيد اآلسرين تشبثاً به: أسرى حماس .16

ون االحتالل اإلسرائيلي في برقية صادرة عنهم نعوا فيها في سجحماس قال أسرى حركة : رام اهللا
إن اغتيال المبحوح لن يزيد الحركة إال إصراراً على مواصلة الطريق، وإن : "المبحوحمحمود القيادي 

دماء الشهيد ستبقى مناراً من دمٍٍ يحكي إلى دعاة السالم والتطبيع أن الصهاينة قوم جبلوا على الغدر 
 ".لعهودوالقتل ونقض ا

إن استهداف الصهاينة للمبعدين والمطاردين لن يزيد الحركة إال إصراراً على : "واختتم األسرى برقيتهم
شروطها من أجل إتمام صفقة مشرفة لألسرى، وإن اغتيال القائد المبحوح لن يضيء لشاليط شمعة 

  ".جديدة بل سيزيد اآلسرين تشبثاً به
 31/1/2010قدس برس، 

  
  في الضفة   ال يستبعد اندالع انتفاضة ثالثةمسؤول فتحاوي .17

القـدس  "قال هيثم الحلبي عضو المجلس الثوري لحركة فتح في تـصريح تلقـت               :اشرف الهور  - غزة
 في استفزازاتها من    إسرائيل، في حال استمرت     "انتفاضة ثالثة " تندلع   أن نسخة منه انه ال يستبعد       "العربي
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 .ع السلطة وعدم تنفيذ التزاماتها وتحديدا الوقف الشامل لالسـتيطان          الظهر لكافة االتفاقات م    إدارةخالل  
  . انتفاضة قادمةألي "الطابع الشعبي" ضرورة اعتماد إلىودعا الحلبي الشعب الفلسطيني 

 بأنهـا  الفلسطينية على استمرار بناء الجدار الفاصل في الـضفة           األسبوعيةووصف الحلبي االحتجاجات    
 تأتي ردا على استفزازات المـستوطنين المتكـررة ضـد           وأنها،  "ردود شعبية "لغاية اللحظة تتخذ شكل     

  ." مشاركة فيهاأوسعتصعيد المقاومة الشعبية والى " إلى والشجر والمساجد، داعيا الفلسطينيين األرض
1/2/2010القدس العربي،   

 
 في مخيم البداوي تحيي ذكرى جورج حبش "الشعبية" .18

 الذكرى السنوية الثالثة لرحيل مؤسسها  لبنانلتحرير فلسطين في شمالأحيت الجبهة الشعبية : البداوي
جورج حبش، عبر مسيرة نفذتها في مخيم البداوي بمشاركة ممثلين عن الفصائل واللجان الشعبية 

 . الفلسطينية وحشد من أبناء مخيمي البداوي والبارد
إن النضال ": ها مزايا الراحل، وقالوألقى عضو اللجنة المركزية في الجبهة خالد يماني كلمة عدد في

 . " نسلكه لنحقق أهداف شعبنا وامتنا في العودة والتحريرأنوالكفاح المسلح حق مشروع وواجب علينا 
1/2/2010السفير،   

  
  إيران حماس في ما يتعلق بالتسليح من إلىكان عنصراً استراتيجياً بالنسبة المبحوح  ":إسرائيل" .19

في مساعي " رئيساً"ال مصدر أمني اسرائيلي امس ان المبحوح كان دوره ق:  أسعد تلحمي-الناصرة 
كان : "قوله" رويترز"ونقلت عنه وكالة . لتهريب الصواريخ وغيرها من األسلحة الى قطاع غزة" حماس"

  ".عنصراً استراتيجياً بالنسبة الى حماس في ما يتعلق بالتسليح من ايران
م ييغرا ان ليس لديه معلومات عن مالبسات مقتل المبحوح، لكنه را" موساد"وأفاد الضابط السابق في 

في نهاية المطاف، كان : "وصرح إلى إذاعة الجيش اإلسرائيلي. يعتقد أنه ربما اختلف مع تجار األسلحة
من المعقول وال شك افتراض أن : "وأضاف". السيد المبحوح يهرب األسلحة، ما يعني عالقات مريبة

ن واحداً من الشركاء التجاريين المختلفين ألن مثل هذه التجارة ال تحدث من دون الشخص الذي قتله كا
  ".سرقة الكثير من المال

اال ان أحد أشقاء المبحوح، فايق المبحوح، نفى هذه النظرية، وقال إلذاعة الجيش اإلسرائيلي متحدثاً من 
لم يتورط في أي جريمة . صابةلم يكن منخرطاً في أي ع. لم يخض معارك. لم تكن لديه مشاكل: "غزة
  ".اسرائيل... لذا فمن الذي من مصلحته قتله ... 

وعلق ييغرا على األقوال المختلفة التي تم تداولها عن موت المبحوح، بما في ذلك تقرير صحيفة اماراتية 
رتكبي محمود الزهار بأن م" حماس"عن أن قتلته عذبوه، ومزاعم فلسطينية بتسميمه، وتلميح القيادي في 

) يناير( كانون الثاني 17 الى 15الحادث كانوا مرافقين لوزير اسرائيلي زار أبوظبي خالل الفترة من 
وليس باتباع طرق مثل التعذيب ... تنجز األمور سريعاً ... عندما ال يكون هناك مجال للخطأ : "الماضي

  .كستار" كما ال نستغل ساسة زائرين. واألساليب المشابهة
  1/2/2010الحياة، 

 
 اعتراف إسرائيلي ضمني بالمسؤولية عن اغتيال المبحوح .20

، وعـن   رام اهللا، القدس المحتلة    من   عبدالرؤوف أرناؤوط   ، عن     1/2/2010الوطن، السعودية،   ذكرت  
 عن اغتيال القيـادي      اإلسرائيلي ضمنيا بمسؤولية جهازالموساد  اعترفوا   وزراء إسرائيليون    ، أن الوكاالت

وأكد وزير العلوم والتكنولوجيا اإلسرائيلي دانيل هيرشوفيتس أمس أن          .د المبحوح في حركة حماس محمو   
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الموساد يعرف كيف ينفذ عملياته من دون الحاجة إلى حاشية زميله الوزير عوزي النداو، نافيـا بـذلك                  
 .يناتهام حماس بأن الذين اغتالوا المبحوح كانوا ضمن حاشية النداو خالل زيارته ألبو ظبي قبل أسبوع

رئيس الموساد مئير دغان هو واحد من أبرز قادة الموساد على مر            "وقال هيرشوفيتس، في تصريحات،     
 ."العصور، بما يتجاوز كل المعايير، وما من شك بأنه يعمل بطريقة استثنائية

وردا على اتهامات حماس بضلوع أفراد حاشيته في عملية االغتيال، قال النداو، قبيل اجتماع الحكومـة،                
إن هذه االتهامات ال تعدو كونها خياال شرقيا جامحا يخالطه غضب عربي وفلسطيني على رفـع العلـم                  

 .اإلسرائيلي في قاعة المؤتمرات في أبوظبي بمناسبة مشاركته في المؤتمر الدولي للطاقة المتجددة
القيـادي فـي    وردا على سؤال بشأن رئيس الموساد الذي تسجل له سلسلة من االختراقات بينها اغتيال               

لقد عرفته قبل أن يتولى منصبه وقبل أن أصبح وزيرا، إنه           "حزب اهللا عماد مغنية في دمشق، قال النداو         
 ."دائما من األفضل

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية أمس إن المبحوح قام بدور رئيسي في تهريب األسلحة التي تمولها إيران                
 .إلى غزة

 وزير البنى التحتية عوزي لنداو عقّب ، أنالناصرة من د تلحميأسععن ، 1/2/2010الحيـاة،   وأضافت  
بأن منفذي االغتيال كانوا ضمن حاشيته أثناء مشاركته في المؤتمر الدولي للطاقة            " حماس"على اتهامات   

ال تعدو كونها خياالً شرقياً جامحاً ممزوجاً       "المتجددة الذي عقد في دبي قبل أسبوعين، وقال ان االتهامات           
وأضـاف أنـه    ".  عربي وفلسطيني على رفع العلم اإلسرائيلي في قاعة المؤتمرات في ابو ظبي            بغضب

وعندما سـئل   . والوفد المرافق له سافرا الى ابو ظبي لحضور المؤتمر الدولي من اجل حماية البيئة فقط              
  ".إنه من الشخصيات النخبوية في إسرائيل: "مئير دغان، قال" موساد"عن رأيه في رئيس 

  
  للموساد" الذراع الطويلة"عبر ".. تصفية حساب"اغتيال المبحوح : صحف اإلسرائيليةال .21

حادث االغتيال في " يديعوت أحرونوت"تناولت كبرى الصحف اإلسرائيلية :  أسعد تلحمي-الناصرة 
إلى جانب صورة لوالدة الجندي ايالن سعدون ) للموساد" (الذراع الطويلة"صفحتها األولى تحت عنوان 

 في عملية نسب تخطيطها وتنفيذها إلى 1989ل صورة ابنها الذي اختطف مع جندي آخر وقتال عام تحم
، مشيرة إلى "تصفية حساب"، وأرفقته بعنوان آخر "تصفية في دبي"عنوان " معاريف"واختارت . المبحوح

  ".موساد"لـ " حماس"أنها تعتمد في ذلك على االتهامات التي وجهتها 
الرجل الذي أوجد ... نهاية مخرب كبير "و" يد موساد: "اليمينية" إسرائيل اليوم"فة وجاء في عنوان صحي

وتناولت بإسهاب أربع عمليات ". عمليات خطف جنود، ثم أدار شبكة التهريب من ايران إلى قطاع غزة
ئيس ، ومحاولة اغتيال ر2008اغتيال القيادي في حزب اهللا عماد مغنية عام ": موساد"اغتيال نسبت إلى 

" الجهاد اإلسالمي"، واغتيال قائد حركة 1997خالد مشعل في عمان عام " حماس"المكتب السياسي لـ 
  .  في بيروت1979 في مالطا، واغتيال علي حسن سالمة عام 1995فتحي الشقاقي عام 

 لهذه العمليات، عمليات تخريب في المنشآت النووية اإليرانية" يديعوت أحرونوت"من جهتها، أضافت 
تصفية الجنرال السوري "، و2007في سورية عام " المفاعل النووي"، وتفجير )2006-2004أعوام (

، وتفجير قافلة األسلحة من ايران 2008) أغسطس(برصاص قناصة قرب الالذقية في آب " محمد سليمان
قم في إلى غزة في السودان قبل عام، والمعلومات التي قادت إلى الكشف عن تخصيب اليورانيوم في 

وتم استعراض هذه ". حزب اهللا"التي نقلت أسلحة من ايران إلى " فرانكوب"ايران، واعتراض سفينة 
الذراع الطويلة، العمليات المنسوبة "العمليات في شكل شريط اخباري على ثالث صفحات تحت عنوان 

  ".لالستخبارات اإلسرائيلية بحسب اإلعالم األجنبي
رونن " يديعوت أحرونوت" كتب المعلق في الشؤون االستراتيجية في ،"أوسمة في السر"وتحت عنوان 

وال يوجد سبب يستدعيها لتحمل "برغمان أن إسرائيل لن تقر أبداً بأن لها عالقة بتصفية المبحوح 
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ال أحد يتحمل مسؤولية عن شيء، "والحرب االستخباراتية " عالم الظالل"وأضاف أنه في ". المسؤولية
يجدر بمن لديه أذن "وأضاف أنه ". جة لتوزيع أوسمة، فإن ذلك يتم في الغرف المغلقةوإذا كانت هناك حا

حساسة أن يستمع إلى الموسيقى في الخلفية وما يقال بين السطور، فتحذيرات رئيس شعبة االستخبارات 
يد  كيلومتراً ال تأتي لمجرد تزو70 الى 60العسكرية اإلسرائيلية من أن لدى حماس صواريخ ذات مدى 

وراء تصريح ... الفضوليين بها، بل علينا أن نفترض أن هناك من يقوم بعمل ما لمعالجة هذه المسألة
  ".كهذا جهود استخباراتية وعمليانية لمنع تهريب هذه الصواريخ

يوآف ليمور أن عمليات من قبيل اغتيال المبحوح ال تأتي " إسرائيل اليوم"وكتب المعلق العسكري في 
" إخراج"وأضاف ان ". إفشال عمليات، والردع: "، إنما لتحقيق هدفين مهمين"حماس"ا تعتقد للثأر فقط، كم

المبحوح من دائرة العمل في تهريب السالح من ايران إلى القطاع هو عملية إفشال مهمة ألنها ستراكم 
كون ومن سيحل محله سي"صعوبات على مواصلة التهريب في المدى القريب إلى حين إيجاد بديل له، 

وبما أن موساد هو المشبوه الرئيس والفوري، .. أكثر حذراً، وهذا الردع هو ما أراد المنفذون تحقيقه 
  ".فإن الخوف منه سيتعاظم

من جهته، كتب المعلق في الشؤون العربية، السفير السابق في موريتانيا بوعز بيسموت أن إمارة دبي 
، شرط أن تكون في حوزتهم جوازات سفر أجنبية، كما "بانفتاح كبير"تستقبل اإلسرائيليين على أرضها 

 .تغض أبو ظبي الطرف عن وجود إسرائيليين في تخومها
  1/2/2010الحياة، 

  
  الموساد استخدم طائرة الوزير لنداو لنقل قتلة المبحوح إلى أبو ظبي: محللون .22

حركـة المقاومـة    أيد محللون إسـرائيليون أمـس مـا أعلنتـه           : )رويترز(،  برهوم جرايسي ،  الناصرة
تمكنوا من اغتيال القيادي في الحركـة       ) موساد(من أن عمالء االستخبارات الخارجية    ) حماس(االسالمية

محمود المبحوح في دبي االربعاء قبل الماضي بعد أن وصلوا الى ابو ظبي برفقة وزير البنـى التحتيـة           
  .دة الشهر الماضيعوزي لنداو الذي شارك في مؤتمر بيئي في االمارات العربية المتح

يوسي ميلمان أمس، إمكانية تـسلل عمـالء        " هآرتس"ولم يستبعد محلل شؤون االستخبارات في صحيفة        
، مـستذكرا أن    "هذا اإلدعاء ليس مـن دون أسـاس       "الموساد الى االمارات مع الوزير لنداو، معتبرا أن         

ان، في تهريـب القيـادي النـازي         بطائرة وزير الخارجية آنذاك آبا ايب      1961الموساد استعان في العام     
  .ادولف آيخمان من االرجنتين إلى فلسطين المحتلة، حيث حوكم وأعدم

  1/2/2010الغد، األردن، 
 

 1948 تشيد مدينة للمتزمتين على أراضي فلسطينيي "إسرائيل" .23
في فلـسطين   " بديل" المركز العربي للتخطيط     ، أن غزة  من ردينة فارس ، عن   1/2/2010عكاظ،  ذكرت  

كشف النقاب عن أن اللجنة الخاصة للتخطيط والبناء اإلسرائيلية صادقت على إيداع             ،1948محتلة عام   ال
  . والقاضي بإقامة تسعة آالف وحدة سكنية لليهود المتزمتين" حريش"القسم األول من مخطط مدينة 

حاضر مخطط المدن والم، أن الناصرة  منزهير اندراوس، عن 1/2/2010القدس العربي، وأضافت 
القدس 'يوسف جبارين، قال لـ. د) التخنيون(الكبير في كلية الهندسة المدنية في معهد الهندسة التطبيقية 

ان قرار الحكومة االسرائيلية باقامة مدينة عربية جديدة في الداخل الفلسطيني، اتخذ من قبل ' العربي
، بما في ذلك المدير العام لوزارة االمن، المدراء العامين للوزارات المختلفة دون اشراك القيادات العربية

  ما عالقة وزارة االمن باقامة مدينة عربية؟: وهنا يطرح السؤال
وفي معرض رده على سؤال قال انه في عكا القديمة هناك محاوالت دائمة من دائرة اراضي اسـرائيل                  

مة، وهناك ايضا العديـد     وعميدار ووزارة السياحة ومن رجال اعمال يهود تربطهم عالقات في عكا القدي           
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هنـاك قـرار    . من المستثمرين اليهود من خارج البالد والوكالة اليهودية الفراغ عكا من سكانها العرب            
واضح جدا وداخلي للسيطرة على عكا القديمة كمركز سياحي، شريطة ان يتم اخالء العرب مـن هـذه                  

المكر لم يكن اختيارا عشؤائيا، بـل لتـوطين         من هنا يمكن االستنتاج بان اختيار منطقة الجديدة         . المدينة
عرب عكا في المدينة الجديدة، بسبب القرب الجغرافي، ولفت الى انه بناء على دراسة علمية قـام بهـا،                   

  .توصل الى نتيجة مفادها ان مخطط المدينة العربية بشكله الحالي سيكون مصيره الفشل الذريع
رين ان اقامة المدينة العربية سـتفتح البـاب علـى مـصراعيه             جبا. اما بالنسبة لعمالء االحتالل فقال د     

  . الستقبال العمالء
  

  رداً على اغتيال المبحوح" إسرائيل"حماس ستحاول االنتقام من  :ديختر .24
 إن ، قال النائب من كاديما أفي ديختر،في أعقاب تصفية القيادي في حماس محمود المبحوح: بيت لحم

 مهما ،ئيل على أي عملية مماثلة تنسب إلى أجهزة األمن اإلسرائيليةحماس ستحاول االنتقام من إسرا
وقال إنه يجب أن نتوقع أن تتبع حماس هذا  .كانت ظروف مثل هذه العملية والجهة التي تقف وراءها

  . حتى إذا كانت عملية التصفية تأتي على أرضية خالفات فلسطينية داخلية كما قال،النهج
  31/1/2010وكالة معاً، 

 
  إذا اشتعل الوضع فحكومة لبنان مسؤولة ":هرتسيليا"رئيس أركان الجيش خالل مؤتمر  .25

حمل نائب رئيس األركان في الجيش اإلسرائيلي اللواء بيني غانتس، أمس، الحكومة : )يو بي أي(
 بأن يعمل" حزب اهللا"اللبنانية مسؤولية أي تصعيد مستقبلي مع الدولة العبرية، وذلك بسبب سماحها لـ

داخل األراضي اللبنانية، فيما اعتبر رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي عوزي أراد أن " بحرية"
التحديين المركزيين اللذين تواجههما إسرائيل هما البرنامج النووي اإليراني واستئناف المفاوضات مع 

حكومة لبنان تسمح لحزب  "وقال غانتس، في كلمة ألقاها أمام مؤتمر هرتسيليا، إن . السلطة الفلسطينية
اهللا بالعمل بحرية في األراضي اللبنانية ولذلــك فإنــنا سنرى الحكومة اللبنانية مسؤولة في حال 

 ". اشتعال الوضع
 السوريين يعملون على زيادة قوتهم العسكرية ويشترون أسلحة طويلة "إلى ذلك، حذر غانتس من أن

 غزة قال غانتس إن عمليات التهريب مستمرة وحماس تشدد وفي ما يتعلق بالوضع في قطاع". المدى
 المصريين يعملون بشكل جيد لتقليص عمليات التهريب إلى القطاع "سيطرتها في القطاع، مشيراً إلى ان

إيران هي مصدر "وأضاف ". لكن المنظمات اإلرهابية تستغل أي ثغرة باإلمكان تهريب أسلحة منها
حصان طروادة يستغل "وهاجم غانتس تقرير غولدستون بشدة واصفا إياه بأنه  ". غالبية األسلحة المهربة

النظرة القانونية ويمنح حصانة لإلرهابيين الذين يطلقون النار من بين السكان المدنيين األمر الذي يمس 
 ". بنا ولكنه أيضا يمس بأولئك الذين يتم إطالق النار من بينهم

سرائيلي عوزي اراد في المؤتمر، حيث اعتبر أن التحديين وتحدث رئيس مجلس األمن القومي اإل
المركزيين الماثلين أمام إسرائيل هما الــبرنامج النووي اإليراني واستئناف المفاوضات مع الدول 

وهاجم اراد السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس،  . العربية عموما، ومع الفلسطينيين خصوصا
 . طيني يتخذ موقف الرفض من استئناف المفاوضاتمعتبراً أن الجانب الفلس

  1/2/2010السفير، 
  

   قنابل فوسفورية خالل حرب غزة وتعاقب المسؤولينبإطالق تعترف "إسرائيل": "هآرتس" .26
الناطقة بالعبرية أن رد إسرائيل الرسمي على تقرير غولدستون " رتسآه" كشفت صحيفة :بيت لحم

غزة تضمن اإلشارة إلى فرض عقوبة انضباطية على قائد قوات الخاص بعمليتها العسكرية في قطاع 
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الكولونيل ايالن مالكا للمشاة ) غيفعاني(الجيش في قطاع غزة الجنرال إيال أيزنبرغ وقائد لواء 
  .لتجاوزهما صالحياتهما من خالل السماح بإطالق قنابل فوسفورية خالل تلك العملية

داً في الخامس عشر من يناير كانون الثاني من العام الماضي ووقع حادث إطالق القنابل المذكورة تحدي
  .بيومين في حي تل الهوا بجنوب مدينة غزة) الرصاص المصبوب(أي قبل انتهاء عملية 

كما أشار الرد اإلسرائيلي إلى إجراء التحقيق في حادثتين أخريين تطرق إليهما تقرير غولدستون يتعلق 
 في حي الزيتون شرقي غزة من جراء قصف عسكري إسرائيلي كما أحدهما بمقتل عشرين فلسطينياً

  .اوردت الصحيفة
لخلق غطاء من شأنه أن  وادعى الجيش انه استخدم القنابل الفسفورية في أثناء اشتباك مع خلية لحماس،

  .يجعل من الصعب على مقاتلي حماس رؤية جنودنا
  1/2/2010وكالة معاً، 

  
   كمجرمة حربليفني مطلوبة: ملصق في بولندا .27

 الملصق الذي كان معلقاً على جدار فندق كراكو  يوانا ن بليسنر عضو حزب كاديما أحضر:)ب.أ(
اليوم العالمي لذكرى "ببولندا، حيث اقام بليسنر خالل مشاركته االسبوع الماضي في ما يسمى 

آالف يورو  10، ويعرض المكتوب "مطلوبة الرتكاب جرائم حرب: "وكتب على الملصق ".الهولوكست
وأصدرت  .الذين يزورون منطقة االتحاد االوروبي" إسرائيل"مكافأة مقابل أي معلومات عن قادة 

ويعرض الملصق موقعاً الكترونياً للمنظمة وعنوان بريد ". إسرائيل"الملصق منظمة جرائم حرب 
  . الكتروني

  1/2/2010الخليج، 
  

  المحكمة الدوليةمن  وسط تخوف  غزةحول عدوانالحكومة منقسمة حيال تشكيل لجنة تحقيق  .28
 ان االجتمـاع     قال  ايلي يشاي  اإلسرائيليوزير الداخلية   ، أن   رام اهللا  من،  1/2/2010المستقبل،  ذكرت  

 كمـا   إسرائيلية لم يحسم الموقف حيال تشكيل لجنة تحقيق         أمس الذي عقد    اإلسرائيلية للحكومة   األسبوعي
يل لجنة بهذا الخصوص امر ال مفر منه، مشيراً الى ان           واضاف يشاي ان تشك    .طالب تقرير غولدستون  

عدداً من وزراء الحكومة يرفضون تشكيل أي لجنة تحقيق مستقلة، ويتهمون القاضي اليهودي غولدستون              
  .بأنه منحاز وتضمن الكثير من االكاذيب

األسبوع، عما الى ذلك، ذكرت صحيفة هآرتس أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو سيقرر هذا 
إذا كان سيبلغ األمم المتحدة عن إقامة لجنة فحص لعملية الرصاص المسكوب في غزة، من حيث شكلها 

  .وصالحيتها وتركيبها
وأشارت إلى أن التخوف الذي يسود األوساط السياسية اإلسرائيلية وعلى رأسهم نتنياهو، هو أنه في حال 

  ".هاج"ل إلى المحكمة الدولية في عدم قيام مثل هذه اللجنة، فإن األمر سيحو
ولد "وهاجمت رئيسة المعارضة اإلسرائيلية تسيبي ليفني أمس األمم المتحدة، معتبرةً أن تقرير غولستون 

  ".بالخطيئة على يد منظمة تنتقد إسرائيل منذ إقامتها
ييـده  أعـرب عـن تأ      وزير االقليات افيشاي برافرمان    ، أن وكاالت، عن   1/2/2010الخليج،  وأضاف   

ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني بـشدة       " كاديما"إلنشاء لجنة تحقيق مستقلة، رفضت زعيمة حزب        
  .تشكيل مثل هذه اللجنة

علينا إنشاء لجنة تحقيق غير عسكرية ومستقلة حول سلوك الجيش خالل عملية "وقال برافرمان 
 اإلسرائيلي هو الجيش األكثر الجيش"، حسب تعبيره، وادعى برافرمان ان )"الرصاص المصبوب(

لكن ال خيار آخر لدينا سوى . أخالقية في العالم وتقرير غولدستون مليء باألخطاء او الوقائع المزورة
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بهذه الطريقة نسمح "واضاف ". تعيين لجنة تحقيق كهذه إذا أردنا تجنب االضرار على المستوى الدولي
ت المتحدة بمساعدتنا ولن نبدو بلدا يرفض االمتثال الصدقائنا وخصوصا في اوروبا الغربية والواليا

  ".لمطالب االمم المتحدة
وقالت ليفني التي . المستقل" اإلسرائيلي"من جهتها، أكدت ليفني أنها ضد أي شكل من أشكال التحقيق 

علينا ان نقدم دعما واضحا للجيش وسيكون من الخطأ إنشاء "كانت وزيرة للخارجية أثناء محرقة غزة 
  ". ةلجن

  
  تدرب طيارين ألماناً الستخدام طائرات تجسس في أفغانستان" إسرائيل" .29

يدربون طيارين ألماناً على " إسرائيليين"أمس أن عسكريين " إسرائيلية"أفادت صحيفة : )آي. بي. يو (
تشغيل طائرات استطالع صغيرة من دون طيار، استعداداً لتوجه الطيارين األلمان إلى أفغانستان 

  .ام الطائرات الصغيرة هناكواستخد
على تشغيل طائرات " إسرائيل"إن الطيارين األلمان يتدربون في " يديعوت أحرونوت"وقالت صحيفة 

وهي إحدى الطائرات األكثر انتشاراً التي تستخدمها " هارون"الصنع من طراز " اإلسرائيلية"االستطالع 
 هي المرة األولى التي يستخدم فيها الجيش جيوش التحالف في أفغانستان، ووفقاً للصحيفة فإن هذه

  .ألغراض قتالية في دولة إسالمية" إسرائيلية"األلماني صناعات عسكرية 
 1/2/2010الخليج، 

  
   وبحرمة شراء منتجات المستوطنات بحرمة العمل في حفر األنفاق تحت األقصىيتالتميمي يف .30

 تيسير .لمجلس األعلى للقضاء الشرعي دأكد قاضي قضاة فلسطين رئيس ا:  يوسف الشايب–رام اهللا 
التميمي أمس، حرمة العمل في الحفريات التي تجريها سلطات االحتالل اإلسرائيلية تحت مدينة القدس 
والرامية إلى تهويدها وهدم مبانيها وعمائرها التاريخية واألثرية بهدف طمس معالمها العربية واإلسالمية 

تميمي بحرمة العمل في الحفريات تحت المسجد األقصى المبارك وفي وأفتى ال .وإلغاء هويتها الوطنية
المسجد بوصفه مسرى الرسول صلى اهللا عليه "نسخة منه إلى أن " الغد" في بيان له تلقت محيطه، مشيراً

وسلم يمثل جزء ال يتجزأ من العقيدة اإلسالمية فأي عمل من شأنه تهديد هويته وبنيانه هو مساس بالعقيدة 
بناء المستوطنات "، وكذلك أكد حرمة العمل في "ي الدين وال يجوز صدوره عن أي فلسطينيوطعن ف

  ".وشراء منتجاتها
  1/2/2010الغد، األردن، 

  
 أخطر مشاريع تهويد المدينة المقدسة" الحدائق التوراتية": حسن خاطر .31

ام للهيئة اإلسالمية  األمين الع،حسن خاطر، أن القدس المحتلةمن  1/2/2010السبيل، األردن، نشرت 
من " بالمناطق الخضراء" أكد أن الحدائق التوراتية أو ما يعرف ،المسيحية لنصرة القدس والمقدسات

 في ، خاطرأكدو .أخطر المشاريع التهويدية التي تنفذها بلدية االحتالل اإلسرائيلي في المدينة المقدسة
ة الحدائق فكرة مطاطة تستطيع سلطات  أن فكر،نسخة منه أمس األحد" السبيل"بيان صحفي تلقت 

وتابع خاطر  .االحتالل من خاللها السيطرة على ما تشاء من األرض، وتوسيعها كيفما تشاء، ومتى تشاء
بإقامة هذه الحدائق تتمكن سلطات االحتالل من فصل ضواحي القدس العربية عن البلدة القديمة "

 ".ى تقطيع أوصال الضواحي وعزلها عن بعضها بعضاوالمقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها، إضافة إل
على هذا الشكل من أشكال االستيطان وترويجه على " حدائق توراتية"من جهة أخرى، فإن إطالق أسماء 

هذا األساس، ومحاولة بناء هذه الحدائق على أسس مستوحاة من التوراة هو أمر خطير يهدف أساسا إلى 
 .الل في العثور على أية آثار يهودية في المدينةتعويض الفشل التام لسلطات االحت
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وطالب األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية كافة المؤسسات الدولية المعنية، وعلى رأسها اليونسكو، 
بالمحافظة على هوية المدينة المقدسة، وضرورة التحرك العاجل لمنع سلطات االحتالل من تنفيذ جرائمها 

 . المحتلة وهويتها الدينية والحضاريةالجديدة في حق القدس
خاطر كشف انه لم يتبق حسن . ، إلى أن دوكاالتال ونقالً عنرام اهللا من  1/2/2010الخليج، وأشارت 

  . فقط% 13من أراضي المدينة المقدسة سوى 
  

  بيت حجاي  وزير إسرائيلي يضع الحجر األساس لبناء منازل جديدة في مستوطنة:الخليل .32
 الحجر أمسوضع بيني بيغن الوزير اإلسرائيلي بدون حقيبة، ": األيام"ب، .ف. أ-ل القدس، الخلي

 . لمجمع من عشرة منازل جديدة سيتم بناؤها في مستوطنة بيت حجاي اليهودية جنوب الخليلاألساس
ارض إسرائيل ( سنواصل البناء في اريتز إسرائيل أنناوجودي هنا يعني "وقال بيغن لوكالة فرانس برس 

  ". وغيرها)الضفة الغربية (في يهودا والسامرة) توراتيةال
 تناقض بين وجودي في بيت حجاي والقرار الحكومي بتعليق منح رخص البناء أيال يوجد "ضاف أو

  ".تجميد البناء بل تعليقه فقط"وتابع إن الحكومة لم تقرر . في الضفة الغربية" أشهرالجديدة لمدة عشرة 
 مثل أشهر من ثالثة أكثر مرخص فيه منذ أساسه الجديد الذي وضع حجر  بناء الحيأن بيغن وأوضح

  .قبل القرار الحكومي بتعليق االستيطان في الضفة الغربية" ثالثة آالف منزل في يهودا والسامرة"
وبهذا الصدد، حذر المحافظ حسين األعرج، ورئيس بلدية المدينة خالد العسيلي، من زيادة التوتر الناجم 

ءات المستوطنين وعمليات التوسع االستيطانية التي يباشرونها برعاية رسمية إسرائيلية في عن اعتدا
  ".بيت حجاي"و" خارصينا"و" أربعكريات "مواقع مختلفة حول مستوطنات 

 وحدات استيطانية جنوب المدينة سبباً في احتمال تفجر 10اعتبر األعرج، القرار اإلسرائيلي بناء و
 مساع للحكومة إطار خلق المزيد من التوتر في إلىيرمي "ن القرار ألى إ أشارو بالمنطقة، األوضاع

اإلسرائيلية للتملص من الضغوط التي تواجهها بسبب امتناعها عن تجميد االستيطان وخوض مفاوضات 
  ".سالم جدية بمرجعيات واضحة ومحددة

 1/2/2010األيام، فلسطين، 
  

  همفي أراضي يزرعون أشجار حرجيةليل ومستوطنون يعتدون على فلسطينيين قرب الخ .33
مس عمليات تنكيل ضد أ الخليل  مدينةنفذ عشرات المستوطنين المتطرفين في:  أحمد رمضان-رام اهللا 

وأفادت مصادر  . تعلنها قوات االحتالل منطقة عسكرية مغلقةأنأهالي منطقة البقعة شرقي المدينة، قبل 
 منطقة البقعة المجاورة لمستوطنة إلىلمدارس اليهودية قدموا  مستوطنا من تالميذ ا200 نحو أنمحلية، 

  .، وباشروا بزرع أشجار حرجية في أراضي المواطنين الذين تصدوا لهم"خارصينا"
عسكرية مغلقة، وفرضت قيودا على تحركات المواطنين فيها، بما منطقة وأعلنت قوات االحتالل المنطقة 

  .في ذلك وسائل اإلعالم
شمال بيت لحم، الذي يربط " كونتينر" جنود االحتالل اإلسرائيلي، ظهر أمس حاجز الـ ذلك، أغلقإلى

  .محافظات جنوب الضفة الغربية بمحافظتي القدس ورام اهللا والشمال دون معرفة األسباب
 1/2/2010المستقبل، 

  
  تحذير من كارثة صحية وبيئية في غزة بسبب انقطاع الكهرباء .34

حذر رئيس سلطة جودة البيئة الفلسطينية يوسف الغريز من أن انقطاع : الوكاالت,  وائل بنات- غزة
التيار الكهربائي بشكل شبه مستمر وعدم توفر الوقود الصناعي الالزم لتشغيل محطة توليد الكهرباء ينذر 

أن عدم معالجة المياه العادمة يؤدي إلى , في بيان, وأكد الغريز . غزةبكارثة صحية بيئية في قطاع
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ب وضخ هذه المياه بكميات كبيرة إلى البيئة البحرية والبيئات المفتوحة األخرى مما ينتج عنه آثار انسكا
خطيرة على التربة وصحة اإلنسان والبيئة الفلسطينية بشكل عام، مشددا على أن القطاع البيئي يعاني من 

ببت في تدمير وقصف أزمة بيئية حقيقية منذ الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة والتي تس
  .محطات المعالجة ومضخات وشبكات المياه

وناشد الجهات المعنية وكافة المنظمات الدولية والحقوقية بذل كافة الجهود الستمرار توريد إمدادات 
  .الطاقة والسوالر الصناعي إلى القطاع لتفادي المشاكل البيئية والصحية التي يعاني منها القطاع
  1/2/2010الوطن، السعودية، 

  
  توقف برنامج لتشغيل العاطلين عن العمل: غزة .35

غاثي لتشغيل وإعانة العمال الفلسطينيين العاطلين عن العمل في قطاع إأعلن برنامج  : رائد الفي-غزة 
غزة عن توقفه نهائياً عن العمل بسبب نقص التمويل واألزمة المالية الخانقة الناجمة عن الحصار 

صالح " تكافل لتوفير فرص العمل"وقال مدير عام برنامج  . نحو ثالثة أعوامالمضروب على القطاع منذ
استمرار الحصار اإلسرائيلي الخانق وعدم استجابة الجمعيات "أبو عبدو في تصريح صحافي، أمس، إن 

  ".الخيرية إلنقاذ البرنامج من اإلفالس دفعتنا إلى اإلعالن عن توقفه وشلل أنشطته
  1/2/2010الخليج، 

  
  1970 منذ  مليون شيقل من العمال300 أكثر من مليار وسلبت "إسرائيل" :بات عمال فلسطيننقا .36

 أمس طالب األمين العام لالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد : الحياة االقتصادية-رام اهللا 
 مليون 300ليار و بإرجاع األموال التي سلبتها من العمال الفلسطينيين والتي تقدر بأكثر من م"إسرائيل"

 ولغاية العام الماضي بسرقة أموال ومبالغ 1970شيقل، مشيرا إلى أن دولة االحتالل قامت ومنذ عام 
  .طائلة من عمالنا ومشغليهم في الضفة والقطاع

صندوق " عمدت للتحايل على العمال الفلسطينيين من خالل إيجاد ما يسمى بـ"إسرائيل" أنوأوضح سعد 
 واعتبرت العمال 2009 اتبعته لوزارة التجارة والصناعة اإلسرائيلية لغاية عام حيث" دائرة الدفع

وعليه يدفعون لصالح هذا الصندوق، حيث اعتبر " عمالها أجانب ""إسرائيل"الفلسطينيين الذين يعملون في 
علم مؤخرا  إذاالتحاد العام هذا العمل غير قانوني وتحايلها على العمال واستغالال لهم وسرقة لحقوقهم، 

  .أن هذا الصندوق حول ليتبع لوزارة الداخلية اإلسرائيلية
استقطاع مبالغ معينة " صندوق الدفع"بناء على ادعاءات إسرائيل كانت وظيفة ما يسمى بـ: "وقال االتحاد

وهي شبيهة بتلك التي يحصل " فروقات الظروف االجتماعية"من أجور العمال لتحويلها إلى ما يعرف بـ 
العمال اإلسرائيليين، إال إن األموال التي كانت تستقطع من العمال الفلسطينيين بقيت محفوظة في عليها 

 "إسرائيل"تحاد انه ووفقا لشهادات جهات مطلعة فقد وصلت تقديرات ديون االوأكد  ".الصندوق المذكور
 . مليارات شيقل8 وحتى اليوم إلى 1995للعمال الفلسطينيين منذ عام 

  1/2/2010يدة، الحياة الجد
  

  جندي إسرائيلي تعّمد إطالق النار على رأس طفل فلسطيني من سكان نعلين": بتسيلم" .37
اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان النقاب عن قيام جندي من جيش " بتسيلم"منظمة أعدته  كشف تقرير :الناصرة

خالل مظاهرة ضد االحتالل اإلسرائيلي بإطالق النار، بصورة متعمدة، باتجاه رأس طفل فلسطيني، 
  إنه يتضح من " بتسيلم"وقالت  . يناير الجاري/الجدار الفاصل في قرية نعلين في األول من كانون ثاني
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أن الطفل معتز الخواجا، في العاشرة من عمره، من سكان نعلين في محافظة رام  اإلفادات التي جمعتها،
  .اهللا، أصيب بعيار ناري برأسه أطلقه جندي خالل المظاهرة

  31/1/2010 قدس برس،
  

  ضد الفلسطينيين التطهير العرقي البيروقراطيتمارس " إسرائيل" ":االندبندنت" .38
 الفلسطينية تدور األراضيعدة تقارير لمراسلها روبرت فيسك من البريطانية االندبندنت ت جريدة نشر

  . بعيدا عن التصريحات السياسيةاألرضحول الواقع على 
 ضد اإلسرائيليةالتطهير العرقي الذي تمارسه البيروقراطية "ره ما يسميه ويصف فيسك في احد تقاري

 السكان الفلسطينيين فيما تسمى أوضاعيصف التقرير  و". الفلسطينيين عبر التصاريحاألصليينالسكان 
 ماتت أنهاوسلو وخريطة الطريق، التي يقول فيسك أالمنطقة ج في الضفة الغربية حسب تقسيمات اتفاق 

  . الضفة الغربيةأراضي أخصبوت فلسطين في كما تم
 من الضفة التي كان من المفترض ةالمائ في 60 المنطقتين أ وب تشكل إلى باإلضافةوالمنطقة ج، 

 فلسطين كان يرضى بها أراضي من ةالمائ في 22 أصل من ةالمائ في 60 أنها، أي ألصحابهاتسليمها 
  .ياسر عرفات على حد قول فيسك

 اإلجراءات الضفة، بينما تتخذ أراضيالمستعمرين ال يجدون صعوبة في التوسع في ويقول التقرير 
  .الحثيثة لطرد الفلسطينيين من بيوتهم ومزارعهم

 120 مستوطن يهودي يعيشون في ألف 300 فلسطيني، ونحو ألف 150 حوالييوجد في المنطقة ج 
غير " مستوطنة 100و" القانون الدولي وغير قانونية حسب اإلسرائيليقانونية حسب القانون "مستوطنة 

  ". والقانون الدولياإلسرائيليقانونية حسب القانون 
 عن تضييق سبل العيش اإلسرائيلية فلسطيني ال تكف السلطات آالف 5في قرية جفتليك التي يقطنها 

 إلى مبرديس /األول كانون 8 بتواريخ في الفترة من إزالة أمر 21ويذكر روبرت فيسك انه شاهد  .عليهم
  . عمدة البلدةأمام 145053 إلى 143912 مسلسلة من أرقاما من الشهر ذاته، تحمل 17

 أسقف حتى وضع أووال يستطيع الفلسطينيون مد مواسير المياه وال الصرف، ناهيك عن توسعة بيوتهم 
لهدم  باإال تصريحات اإلسرائيلية فكل ذلك ممنوع بدون تصريح وبالطبع ال تصدر السلطات -عليها 
 ال تستطيع القيام بعملها األوروبية اإلغاثة منظمات إن على الفلسطينيين، بل األمروال يقتصر  .واإلزالة

  . ال يصدرون لها تصريحاتاإلسرائيليينالن 
 خزان إلقامة اإلسرائيلية منظمة اوكسفام الخيرية البريطانية تقدمت بطلب للسلطات أنويذكر التقرير 

  . جفتليكأهاليولم تتمكن اوكسفام من مساعدة . ير، فرفضتللمياه ومد شبكة مواس
نما يدفعون الفلسطينيين في المنطقة ج بكاملها لترك إ اإلسرائيليينوينقل التقرير عن كثيرين توقعهم بان 

  . وبيوتهم في عملية تطهير عرقي باستخدام التصاريحأراضيهم
  31/1/2010بي بي سي، 

  
  خيم نهر البارد تسير حسب الجدول المعد لهاعملية إعادة إعمار م: األونروا .39

 أن عملية إعادة إعمار مخيم نهر األونرواأكدت وكالة : عمر ابراهيم -شمال لبنان/ الباردمخيم نهر 
 أي "الطوبار"العمل بدأ على وضع خشب "البارد تسير حسب الجدول المعد لها، موضحة في بيان لها أن 

الرزمة األولى بعد أن تم االنتهاء من صب الطبقات البيتونية ورفع القالب، تمهيدا لبناء أول سقف في 
التزامها بإعادة إعمار المخيم، مذكرة برسالة مكتوبة "وأكدت األونروا في بيانها . "أعمدة األساسات

 فيها أكد، )2010 /1 /26في ( الماضي األسبوع فيليبو غراندي، لألونرواوجهها المفوض العام الجديد 
 وقت ممكن لوضع حد لنزوح أسرع مخيم نهر البارد في إعمار إعادةنان، يجب علينا ليس فقط انه في لب
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 معالجة المشاكل الصعبة التي يواجهها الالجئون الفلسطينيون، فضال أيضااآلالف من الالجئين، ولكن 
 . " والتعليمواإلغاثة، في مجاالت الصحة األونرواعن تحسين خدمات 

 1/2/2010السفير، 
  

  "المخيمات الفلسطينية بين مشاريع التصفية وحلم العودة"دراسة بحثية بعنوان يصدر " واجب"مع تج .40
دراسة بحثية ) واجب(أصدر قسم األبحاث والدراسات في تجمع العودة الفلسطيني  : شادي جابر-دمشق 

 الفلسطينيين تناولت واقع الالجئين) المخيمات الفلسطينية بين مشاريع التصفية وحلم العودة(بعنوان 
  . وحتى اآلن1948وتطور قضيتهم وظروف حياتهم منذ نكبة فلسطين عام 

وتبدأ الدراسة، التي استندت إلى مجموعة مراجع، بالحديث عن تعرض قرابة مليون فلسطيني إثر النكبة 
، لم لالقتالع والتشريد من أراضيهم ومدنهم وقراهم وبلداتهم، ليتوزعوا بعد ذلك في خمس مناطق أساسية

 العدد إلى أن) واجب( تجمع أشارو ). كم100(تتجاوز في بعدها عن أماكن سكناهم األصلية بأقصى حد 
 الجئ فلسطيني، 922,800قرابة المليون أو بالتحديد بلغ في ذلك الوقت اإلجمالي لالجئين الفلسطينيين 

، 1949الغوث الدولية عام بحسب التقديرات أجمعت عليها التقارير الرسمية العربية، وتقارير وكالة 
 آالف مغفلة في تقديراتها عدد 810واليونيسيف، إضافة إلى التقديرات البريطانية التي قدرتهم بـ

 الجئ، والالجئين الفلسطينيين الذين 18,800الالجئين الفلسطينيين الذين لجؤوا إلى العراق وعددهم 
ذين يبلغ عددهم قرابة المائة ألف، الالجئين لجؤوا إلى مصر، والجئي الضفة الشرقية لنهر األردن وال

  . ألف الجئ46والذين قدروا بـ ) 1948في أراضي (الفلسطينيين الذين بقوا بالقرب من أراضيهم، 
وتخلص الدراسة إلى القول بأن نظرة تفحصية لواقع المخيمات اليوم تشير إلى أن الواقع العام في كل 

تعتبر الدراسة أن قراءة واقع الخدمات االجتماعية في وطلوب، المجاالت تقدم ولكن ليس بالمستوى الم
. من مجموع الالجئين% 5المخيمات الفلسطينية تشير إلى أن المستفيدين من هذه الخدمات ال يتجاوزون 

من الالجئين % 70من الجئي لبنان يندرجون تحت خط الفقر، وأن حوالي %36وتوضح أن أكثر من 
 الشديد خاصة بعد هذا الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، وكذلك في غزة هم من حاالت العسر

مخيم نهر (، ومخيمات لبنان في )جنين وبالطة وعايدة وبيت جبرين(في مخيمات الضفة مثل مخيم 
  .في سوريا) جرمانا والحسينية(ومخيمات ) البارد والبرج الشمالي وعين الحلوة والبداوي

  1/2/2010الراية، قطر، 
  

   الفلسطينيين بقطاع غزة يحتفلون بفوز منتخب مصر بكأس أفريقياآالف .41
خرج آالف الفلسطينيين إلى الشوارع في مختلف أنحاء قطاع غزة مساء األحد : وكاالتال -المصريون 

 بحصول المنتخب المصري على لقب بطل أفريقيا للمرة الثالثة التوالي بفوزه في المباراة النهائية احتفاالً
 أممصر مصر يا "وردد المحتفلون هتافات مؤيدة لمصر ومنها  . في انجوال0-1خب غانا على المنت

الالعب الذي سجل هدف الفوز فيما لون  "جدو جدو"و" وحسن شحاته يا معلم" "مبروك يا مصر"و" الدنيا
  . العلمين المصري والفلسطينيبألوانبعض الشبان وجوههم 

  1/2/2010المصريون، 
  

  %21 السلع الواردة إلى القطاع عبر المعابر بنسبة انخفاض حركة: غزة .42
" المنطار"و" كرم أبو سالم"سجلت حركة السلع والبضائع الواردة إلى القطاع عبر معبري  :كتب حامد جاد
 الماضي، مقارنة مع حركة الواردات خالل الشهر يناير/ خالل شهر كانون الثاني% 21انخفاضاً بنسبة 

 مسؤول مشروع متابعة أداء المعابر إلى أن إجمالي عدد شاحنات البضائع وأشار محمد سكيك .السابق
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 شاحنة 2453 شاحنة مقارنة مع 1933 الماضي بلغ يناير/ الواردة إلى غزة خالل شهر كانون الثاني
  .ديسمبر/ خالل شهر كانون األول

 1/2/2010األيام، فلسطين، 
  

  سلع الضفة تصل غزة عبر األنفاق: تقرير إخباري .43
ال يترك الحصار اإلسرائيلي والدولي المفروض على قطاع غزة آثاره على : عوض الرجوب -خليل ال

  . من خالل منع التبادل التجاري بين شقي الوطنالقطاع فحسب، بل يؤثر على فلسطينيي الضفة أيضاً
نت بعض المصانع الفلسطينية في الضفة من إدخال كميات من األحذية إلى غزة عبر األنفاق، وقد تمك

 األمر وتمنع تصدير األحذية إلى مصر، وفق ما أكده تجار ورجال أعمال "إسرائيل"قبل أن تكتشف 
  .للجزيرة نت

إجراءات من مصانع ومشاغل األحذية الفلسطينية في مدينة الخليل، لكن % 90وتتركز أكثر من 
  %.60االحتالل أدت إلى تراجع هذه الصناعة في اآلونة األخيرة أكثر من 

يؤكد رجل األعمال يوسف حسونة أن بعض مصانع األحذية تمكنت مؤخرا من إدخال منتجاتها إلى غزة 
عبر األنفاق، مبينا أن تكلفة نقل البضائع إلى غزة ارتفعت من نحو مائتي دوالر إلى نحو خمسة آالف 

 ألف زوج، وبين أن ذلك أدى إلى تشغيل 250وقال إن كمية األحذية المدخلة إلى غزة بلغت نحو  .ردوال
واستبعد حسونة أن تعود العالقات التجارية مع قطاع غزة إلى سابق  .مصانع وآالف األيدي العاملةال

  .راجع كثيراعهدها، موضحا أن الخليل كانت تنتج نحو ستين ألف حذاء يوميا، لكن هذا اإلنتاج ت
 شعرت بفقدان السيطرة، وأن "إسرائيل" أن ، فضل عدم ذكر اسمه،من جهته أوضح أحد التجار الغزيين

ما أرادته من الحصار لم يتحقق، خاصة بعد وصول منتجات الضفة إلى غزة، فقررت منع تصدير 
  .األحذية تحديدا إلى مصر

ة إلى ميناء أسدود اإلسرائيلي، ثم إلى ميناء بور وحول آلية وصول األحذية قال إنها كانت تنقل من الضف
  .سعيد المصري، ومنه إلى مدينة العريش، ثم مدينة رفح وتنتهي إلى غزة عبر األنفاق

من اقتصاد محافظة % 60 تشكل 2003وكانت صناعة األحذية إلى حين االجتياحات اإلسرائيلية عام 
 ما يؤكده رئيس اتحاد الصناعات الجلدية فقط، وفق% 20الخليل، لكنها تراجعت اآلن إلى نحو 

 منشأة كانت تعمل في قطاع األحذية، لكنها 700وقال أبو الفيالت إن  .الفلسطينية طارق أبو الفيالت
 مشغال ومصنعا 150وأوضح أبو الفيالت أن  .تراجعت ولم تعد تنتج أكثر من خمسة آالف زوج يوميا

خليل باستثناء ثمانية مصانع في مدينة نابلس، وقال إنها تشغل فقط مسجلة اآلن في االتحاد، جميعها في ال
من اإلنتاج، يليه سوق % 50وأكد أن سوق قطاع غزة كان يستوعب  .أقل من أربعة آالف شخص

ل أبو الفيالت الحكومة الفلسطينية مسؤولية حماية المنتج الوطني، ومطالبا إياها حم و.الضفة وإسرائيل
  .انات الالزمة لتسويقهابتوفير التسهيالت والضم

  31/1/2010نت، .الجزيرة
  

   وقف سحب الجنسية من ذوي األصول الفلسطينيةردنتطالب األ" هيومن رايتس" .44
الحكومة وقـف سـحب     " هيومن رايتس ووتش  "طالبت منظمة   :  فرح عطيات ومؤيد أبو صبيح     -عمان  

فة بإجراء مراجعة مستقلة لجميـع      الجنسية من األردنيين من أصول فلسطينية، إلى جانب تعيين لجنة مكل          
الحاالت التي سحبت منها الجنسية، بناء على قرار فك االرتباط عن الضفة الغربية فـي شـهر تمـوز                   

بال جنسية من جديد؛ األردنيون مـن       "ودعت المنظمة في تقرير أصدرته مؤخرا بعنوان         .1988) يوليو(
لجنسية لجميع من حرموا منها تعسفا، بناء على         ا إعادة"، الحكومة   "أصل فلسطيني المحرمون من الجنسية    
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 أمامنتائج اللجنة المستقلة، ومنح كل شخص حرم من جنسيته محاكمة عادلة، مع توفير الحق في الطعن                 
  ". استمر سحب الجنسيةإذاالمحاكم 

ائر مد األفراد بالتعويض عن الخس    "وأوصى التقرير، الذي تعلنه المنظمة في مؤتمر صحافي تعقده اليوم،           
المالية التي لحقت بهم من جراء السحب التعسفي للجنسية، بما في ذلك التـدقيق العـادل فـي الفـرص                    

   ".الضائعة في التعليم والعمل والحياة العائلية
، "تكون هناك عمليات سحب ممنهجة للجنسية من مـواطنين        " أمس أن     األردنية من جانبها، نفت الحكومة   
ضاع بموجب قرار فك االرتباط مع الضفة الغربية الصادر في العام           تصويب أو "مؤكدة أن ما يجري هو      

1988."  
في رد على   " الغد" وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال الدكتور نبيل الشريف في تصريح إلى             كما أكد 

ما ورد في تقرير المنظمة أن مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة بموجب القانون المخولة بسحب الجنسية                
 .يأتي استجابة لمطالب الفلسطينيين والدول العربية     " التصويب" وزير الداخلية، مشيرا إلى أن قرار        وليس

ـ        باإلسراع لتجديده والمحافظة عليه للوقوف فـي       " لم الشمل "وحض كل من يحمل تصريحا بما يعرف ب
ة على األردن   وجه المخططات اإلسرائيلية، متسائال في ذات األمر عن سر تزامن استعار الهجمة الشرس            

في الحديث عن سحب الجنسية، بالتزامن مع المخططـات الراميـة لـشطب حـق العـودة لالجئـين                   
أن األردن سيظل يقاوم الطروحات التي تهدف إلى  فرض حل قضية الالجئين             على  وشدد   ".الفلسطينيين

  ".نحن نقاوم ذلك خدمة لمصالح األردن وفلسطين معا"على حسابه قائال 
  1/2/2010، الغد، األردن

  
  "إسرائيل"صدر ثلث انتاج الزيتون المروي إلى ي األردن .45

ـ   :  أسامة أبو عجمية   –عمان   أمس أن المملكة صدرت إلى إسرائيل ثلث انتاج        " الغد"كشف مصدر مطلع ل
  . ألف طن من ثمار الزيتون30، والتي بلغ حجم انتاجها 2009مزارع الزيتون المروية خالل العام 

 ألـف طـن   30ي فضل عدم ذكر اسمه، ان إنتاج مزارع الزيتون المروية وصل إلى        وبين المصدر، الذ  
وأشار المـصدر إلـى قيـام        . ألف طن من هذا االنتاج     11 بينما استوردت إسرائيل     2009خالل العام   

إسرائيل بإعادة تصنيع الزيتون المستورد من المملكة على شكل مخلالت وزيوت ثم يصار إلى تـصديره     
  .محلي الصنع من دون اإلشارة إلى مصدره األصلي" ج إسرائيليمنت"على أنه 

1/2/2010الغد، األردن،   
  

 ستنكر اغتيال المبحوحت "العمل اإلسالميجبهة " .46
  فـي األردن،   أدان مسؤول الملف الفلسطيني في المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل اإلسـالمي           : نعما

وأعـرب    . للقيادي في حركة حماس محمود المبحوح اغتيال الموساد الصهيوني،المهندس حسان ذنيبات
في تصريح له أمس عن أمله في أن تتابع دولة اإلمارات العربية مالبسات الجريمة التي وقعـت علـى                   

   ".الجدية المطلوبة وتقف وقفة حازمة في وجه االختراق الصهيوني األرعن ألمنها وسيادتها"أرضها بـ
 1/2/2010السبيل، األردن، 

   
  بخرق السيادة اللبنانية"إسرائيل" يرفض تهديدات باراك ويتهم لحريريسعد ا .47

  ، على  "المصرية"في حديث إلى قناة     الحكومة اللبنانية، سعد الحريري،      شدد رئيس  : حسن عبداهللا  -بيروت
ة لبنان دولة سيدة مـستقل "رفضه للتهديدات التي أطلقها وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك للبنان، وقال          

  ."، بينما إسرائيل تخرقه بشكل دائم2006 منذ العام 1701تطبق القرار 
  1/2/2010الوطن، السعودية، 
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  بحروب مقبلة في العالمين العربي واإلسالمي" سرائيلإ"أوباما قد يغطي فشله أمام : فضل اهللا .48

ع بزة التغيير الرسمية خل) باراك اوباما(أن الرئيس األميركي "رأى العالمة السيد محمد حسين فضل اهللا 
ولبس بزة بوش العسكرية، وانه قد يذهب من خالل انهزامه أمام الصهاينة إلى حيث ذهب سلفه بإشعال 

  ". تداعيات على مستوى المنطقة"، منبهاً على أن لذلك "المزيد من الحروب في العالم العربي واإلسالمي
أن الوفود "، مشيراً إلى "قد بدأت معالمها بالظهورأن الحرب االقتصادية العالمية على إيران "وحذر من 

األميركية إلى لبنان تسعى الى تغيير عقيدة الجيش اللّبناني، وأن األميركيين مستمرون بإعطاء الضوء 
الشّعوب العربية واإلسالمية إلى "ودعا ". األخضر للعدو لخروقه المتكررة وتحضيراته لشن عدوان جديد

  ".ألية مواجهة في المستقبلاالستعداد 
بات من غير المجدي أن يراهن العرب والمسلمون على تغير السياسات "واعتبر في بيان أمس، أنه 

االستكبارية التي تتحرك بها الواليات المتّحدة األميركية مع تغير أسماء الرؤساء األميركيين، إذ بات 
 األميركية مهما تبدلت األسماء والخطابات وهو أن على العرب واضحاً أن ثمة ثابتاً أساسياً في السياسة

والمسلمين أن يتغيروا لمصلحة ما يريده العدو الصهيوني، وأن يستسلموا لحركة الفوضى الداخلية التي 
يراد من خاللها إبقاء الواقع العربي واإلسالمي في حالة اهتزاز دائم بما يتيح لالستكبار األميركي وغيره 

  ".السيطرة على مقدرات المسلمين وثرواتهم والضغط على واقعهم ومستقبلهم
 1/2/2010المستقبل، 

  
 وليس منها الفلسطينية في لبنان الخطر على المخيمات : سعدأسامة  .49

 أسامة سعد، إثر لقائه ورئيس بلدية صـيدا  درأى رئيس التنظيم الشعبي الناصري  :محمد صالح -صيدا 
أن " أحمد مجدالني والوفد الرسمي المرافق له في صـيدا     يالفلسطينري، وزير العمل     عبد الرحمن البز   د

   . "هناك خطرا على المخيمات الفلسطينية في لبنان، وليس منها كما يروج البعض
واعتبر سعد أن حصول الفلسطينيين في لبنان على حقوقهم المشروعة من شأنه تعزيز العالقات اللبنانيـة       

 على أنه ال يكفي اإلشارة إلى هذه الحقوق في البيان الوزاري، بل إن األمر يتطلب من                 اًدمشد. الفلسطينية
البزري شدد  كما  . كل القوى اللبنانية والفلسـطينية جهودا وتحركات من أجل الســير قدما نحو تحقيقها           
نـانيين وال فـي     على أن ربط الحقوق المدنية الفلسطينية بمسألة السالح الفلسطيني ليس في مصلحة اللب            

  .  "مصلحة الفلسطينيين
 1/2/2010السفير، 

  
  اإلمارات ترفض مشاركة حماس في تحقيقات اغتيال المبحوح .50

رفضت السلطات اإلماراتية مشاركة حركة حماس في التحقيقات التي تجرى في :  محمد نصار-دبي 
  .قضية اغتيال القيادي في الحركة محمود المبحوح

، أن حكومة "الشرق األوسط"طة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم في تصريحات لـوأكد القائد العام لشر
دبي تتعامل مع الجانب الرسمي الفلسطيني فيما يتعلق بقضية اغتيال القيادي في حركة حماس المبحوح 

ومضى خلفان . الذي اغتيل في أحد فنادق دبي على يد سبعة أشخاص من حملة الجوازات األوروبية
وال نتعامل مع أفراد ) فلسطينية( نتعامل مع السفارة الفلسطينية ولدينا سفارة وقنصلية نحن: "بالقول

وجهات كل على حدة، أما إذا طلبت حماس المشاركة في التحقيق فسيكون الرد أن المسالة هي سيادة 
لية وفي عرف القضاء، للدول الحق في إدارة أمورها الداخ. دولة وال يجوز ألي فريق أن يشارك معنا

لدينا سفير يمثل الشعب الفلسطيني ولن يتم التعامل إال معه كما هو الحال في جريمة .. من دون تدخالت
 ".مقتل القائد الشيشاني
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إلى ذلك، نفى خلفان وجود أي معلومات عن أن يكون المبحوح قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في دبي 
فلماذا لم تعلن الجهة التي تقول "لشيء من هذا القبيل قبل أشهر، مشيرا إلى أنه إذا كان المبحوح تعرض 

 ".ذلك عن وقوع مثل هذه المحاولة؟ لم يعلمونا بذلك ولم يخبرنا أحد ولم يبلغ أحد عن ذلك
إذا كانت حماس تعلم أن المبحوح قيادي على هذه الدرجة من األهمية فكيف يتركونه : "وتساءل خلفان

مشيرا إلى أن المبحوح ". ن قادة حماس محاطون دائما بالمرافقينلوحده من دون أي مرافقة، في حين أ
وصل إلى دبي حامال جواز سفر ال يظهر اسم عائلته كما أن حماس لم تبلغ السلطات اإلماراتية 

 .بحضوره إلى البالد
ي إلى ذلك، قال خلفان تميم إنه ال يستبعد ضلوع الموساد اإلسرائيلي في مقتل محمود المبحوح القيادي ف

  .في أحد فنادق اإلمارة) حماس(حركة المقاومة اإلسالمية 
لم يكشف " يحملون جنسيات عدة دول أوروبية"وذكر قائد شرطة دبي أن المشتبه في ارتكابهم الجريمة 

التي " نحن على اتصال مع هذه الدول لنتأكد من صحة جوازات السفر: "وقال في هذا السياق. عنها
، "يبدو أنه فتح الباب"داخل غرفته و" قتل بكتم األنفاس"ضحا أن المبحوح مو. استخدمها المشتبه بهم
، إلى أن تقرير الطبيب الشرعي رجح أن المبحوح شلت حركته "الشرق األوسط"مشيرا في حديثه لـ

 .وكتم نفسه وأنه إذا كانت هناك أشياء أخرى فهذا يخضع لمتابعات فنية تحتاج إلى وقت
  1/2/2010الشرق األوسط، 

  
  إلقرار ورقة المصالحة دون تعديالت" حماس" تقود حملة ضغوط عربية على مصر: "المصريون" .51

أن جهودا دبلوماسية عربية مكثفة تقودها السعودية وسوريا وقطر بدعم          " المصريون"علمت  : أحمد عثمان 
خاصـة  للقبول بالورقة المصرية ال   " حماس"من مصر في محاولة للضغط على حركة المقاومة اإلسالمية          

بالمصالحة الفلسطينية وتسريع التوقيع علها في أقرب وقت سعيا لتوحيـد الـصف الفلـسطيني وتهيئـة                 
  .األجواء الستئناف مسيرة التسوية بمنطقة الشرق األوسط

أن السعودية تدخلت بطلب من مصر لدى الجانب السوري مـن           " المصريون"وأفادت مصادر مطلعة لـ     
ق للتراجع عن التعديالت التي قدمتها الحركة علـى الورقـة المـصرية             بدمش" حماس"أجل إقناع قيادات    

  .والقبول بالورقة المصرية والموافقة على تحديد موعد لتوقيع اتفاق المصالحة النهائي بالقاهرة
الجهود العربية بترحاب كما بدا في تصريحات القطب البارز بالحركة الدكتور محمـود             " حماس"وقابلت  

فيها أنه ال مفر من إتمام المصالحة الفلسطينية في نهاية األمر، وإن كان طالب بمراعاة               الزهار التي أكد    
  .بعض المطالب التي قدمتها الحركة

من جانبه، أكد إبراهيم الدراوي الباحث المتخصص في الشئون الفلسطينية أن هناك اتـصاالت عربيـة                
دمشق لتحقيق المصالحة الفلـسطينية فـي       مكثفة تجرى بين العواصم الثالث الكبرى القاهرة والرياض و        

أسرع وقت ممكن بمواكبة مسعى هذه الدول الستئناف مسيرة التسوية وسط أنبـاء عـن طـرح اإلدارة                  
  .األمريكية مبادرة جديدة إلعادة الطرفين إلى دائرة المفاوضات

  1/2/2010المصريون، 
  

  لمصالحة الفلسطينيةن اأمصر تبنت وجهة النظر االسرائيلية االمريكية بش: "هآرتس" .52
االسرائيلية امس، نقال عن مصادر امنية اسرائيلية " هآرتس"ذكرت صحيفة :  زهير اندراوس-الناصرة 

قولها ان مصر تبنت وجهة النظر االسرائيلية االمريكية بشأن المصالحة الوطنية الفلسطينية بعد تهديد 
 وانها حولت جهودها لمسار آخر وهو تجديد الواليات المتحدة بقطع المعونات عن السلطة الفلسطينية،

  ".إسرائيل"المفاوضات بين السلطة الفلسطينية و
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ونقلت الصحيفة ايضا عن مسؤولين امنيين في تل ابيب قولهم ان المصريين باتوا يوافقون على وجهة 
ين حماس النظر االسرائيلية االمريكية بأن ال شيء ايجابيا سيتمخض عن جهود القاهرة لعقد مصالحة ب

والسلطة الفلسطينية، اذ ان ادارة اوباما تخشى بان يعزز اتفاق المصالحة حركة حماس على حساب 
  .رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء سالم فياض، على حد تعبيرها

حكومة وتابع المسؤولون ذاتهم انّه تم االيضاح للمصريين بأن الوحدة الوطنية الفلسطينية ستصبغ ال
المشتركة بالوان حماس، ومن شأن ذلك ان يضع عراقيل قانونية امام االدارة االمريكية لجهة استمرار 
تقديم المعونات للسلطة الفلسطينية، الفتين الى ان الحديث يدور عن سلسلة قوانين مرت بالكونغرس 

عباس وفياض منذ اللحظة التي االمريكي تقيد االدارة االمريكية بحيث لن تتمكن من تحويل دوالر واحد ل
يوافقان فيها على قبول حماس كشريكة، واشارت الصحيفة العبرية الى ان القاهرة لن تقول ذلك بشكل 

  .علني اال ان مبادرتها للمصالحة لفظت انفاسها
باالضافة الى ذلك، نقلت الصحيفة عن مصدر مصري قوله ان جهود المصالحة توقفت الن الظروف 

وزاد المصدر عينه قائال ان قرار حركة حماس تاجيل مقترحات التسوية .  تتيح ذلكالمحيطة ال
المصرية، بضغط من ايران وسورية يمنع اي تقدم في المصالحة، وبموازاة ذلك، فان صنّاع القرار في 

طة القاهرة يحاولون في الوقت الراهن دفع المفاوضات السياسية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية بوسا
  .امريكية غير مباشرة

 1/2/2010القدس العربي، 
   

   في غزةال يمكن لتركيا أن تكتفي بدور المتفرج على قتل المواطنين األبرياء: أردوغان .53
أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، أمس، أنه وحكومته سيواصالن انتقاد : ا ش ا

خسارة تركيا كدولة صديقة "الخاطئة، معتبرا أن وسياساتها طالما استمرت في ممارساتها " إسرائيل"
 ". إلسرائيل هي مسألة يجب أن تفكر فيها إسرائيل جيداً

سنستمر في ذكر "التي أطلقت خدمتها باللغة التركية، " يورونيوز"وقال أردوغان، في مقابلة مع شبكة 
 وزير الخارجية اإلسرائيلي ، مشيرا إلى أن السلوك الذي اتبعه نائب"جميع الحقائق المتعلقة بإسرائيل

عمل ال يوجد له مكان في "داني أيالون مع السفير التركي في تل أبيب أوغوز تشيليك كول مؤخرا، 
  ". الدبلوماسية

وأشار أردوغان إلى أن أنقرة بذلت كل ما في وسعها إلنجاح المفاوضات غير المباشرة بين سوريا 
ال أثق بأردوغان وإنما أثق "ائيلي بنيامين نتنياهو يقول ، واآلن نرى رئيس الوزراء اإلسر"إسرائيل"و
هل أنت مجبر على ذكر االسم؟ هذا هو التقصير "وتساءل ". ساركوزي) الرئيس الفرنسي نيكوال(بـ

  ". الدبلوماسي ألنه متى ذكرتم ذلك كيف سأثق شخصيا بكم؟
، لكنه تساءل عن كيفية السير في "إسرائيل"وتابع أردوغان إن تركيا مرتبطة باتفاقيات عديدة مهمة مع 

إذا كانت إسرائيل ترى نفسها دولة من دول "وقال . طريق تنفيذ هذه االتفاقيات وسط مناخ انعدام الثقة
  ". العالم فيجب عليها إعادة النظر في عالقاتها مع الدول المجاورة لها

دولة لها تاريخ ممتد لمئات إنني اذكر الحقائق وسأستمر بذكر الحقائق، ألن تركيا "وقال أردوغان 
متى تحدثت مع مثل هذه الدولة أن تتوخى الدقة والحذر ) إسرائيل(السنين، ويجب على الطرف المقابل 

في حديثها، ألنه ال يمكن لتركيا أن تكتفي بدور المتفرج على قتل المواطنين األبرياء من دون رحمة وال 
  ". ة التحتية وتحويل غزة إلى سجن مفتوحعلى استخدام القنابل الفوسفورية وتدمير البني

  1/2/2010السفير، 
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   تقترح تشكيل قوات حفظ سالم عربية العربية الجامعة .54
افاد تقرير صحافي امس ان االمين العام للجامعة العربية عمرو موسى تقدم باقتراح :  وكاالت–القاهرة 

  .لتشكيل قوات حفظ سالم عربية
انشاء قوات حفظ " لمصادر بالجامعة العربية قولها ان موسى اقترح اليومية" الشروق"ونسبت صحفية 

وان الدول العربية ستبحث االقتراح خالل اجتماعات وزراء " سالم عربية لالستعانة بها عند الضرورة
  .الخارجية العرب المقرر عقده بالعاصمة الليبية طرابلس الغرب في آذار المقبل

ي بتشكيل قوة عسكرية داخل القوات المسلحة لكل دولة لتبدأ االقتراح يقض"واضافت المصادر ان 
التدريب على مهام حفظ السالم لالستعانة بها عند الضرورة وذلك تمهيدا النشاء قوات حفظ سالم عربية 

  ".على أن يتم تحديد مهام هذه القوات وتشكيلها من قبل الجهات المختصة في الدول العربية
 جرى بالفعل تقديمها الى عدة دول عربية لتشكيل لجنة خاصة لصياغة وتابعت ان مقترحات موسى قد

المقترحات، وذلك في اطار مجلس السلم واالمن العربي الذي سيعقد اول اجتماعاته منتصف الشهر 
وكشف دبلوماسي عربي رفض ذكر اسمه ان اولى مهام هذه القوات العربية ربما تكون التمركز . المقبل

ف ان القوات العربية المراد تكوينها هي جزء من خطة عربية تهدف الى انهاء واضا. حول قطاع غزة
  .االنقسام الفلسطيني بين حركتي حماس وفتح

  2/2/2010الدستور، األردن، 
 

  بسبب عدم مصادقة مجلس الشعب عليها" كمب ديفيد"دعوى قضائية إللغاء : مصر .55
عوى قضائية أمام القضاء اإلداري طالب فيها أقام األكاديمي المصري الدكتور حامد صديق د: القاهرة

بوقف قرار اعتماد السفير اإلسرائيلي سفيراً للدولة العبرية في القاهرة، وقطع كل العالقات والتعامالت 
استناداً إلى عدم عرض أمر معاهدة " إسرائيل"السياسية والديبلوماسية والتجارية واألمنية بين مصر و

  .ن على البرلمان المصري ليصادق عليها بالموافقة أو الرفضالسالم المبرمة بين البلدي
وقال صديق وهو باحث في المركز القومي للبحوث، في دعواه التي اختصم فيها الرئيس المصري 

احمد فتحي سرور، إن اعتراف مصر بالدولة العبرية ) البرلمان(حسني مبارك، ورئيس مجلس الشعب 
، كان مخالفاً للثابت من الدستور المصري "إسرائيل"مة بين مصر وتأسيساً على اتفاقية السالم المبر

  .وذلك بحسب ما جاء في صحيفة دعواه" ال تعترف بدولة ليست لها حدود ثابتة"واألعراف الدولية التي 
  1/2/2010الحياة، 

  
  "التهويد"االتحاد البرلماني اإلسالمي يدعو إلى تعزيز وحدة األمة والتصدي لـ .56

حاد المجالس البرلمانية للدول االعضاء بمنظمة المؤتمر االسالمي امس االحد اعماله في اختتم ات: وام
العاصمة االوغندية كمباال، حيث أقر في ختام أعمال دورته السادسة، على المشروع المقدم من الشعبة 

ائيلية بشأن البرلمانية اإلماراتية حول دور البرلمانات اإلسالمية في التصدي لمخططات الحكومة اإلسر
ونص القرار . وتهويد القدس ورفض االلتزام بالسالم القائم على الحل العادل والشامل" يهودية إسرائيل"

على تشكيل لجنة برلمانية دائمة في إطار منظمة المؤتمر اإلسالمي تعنى بمسألة القدس وتختص في 
تجاه تهويد المدينة " اإلسرائيلية"التباحث عن أفضل الطرق الفعالة التي تهدف إلى مواجهة المخططات 

  .واالستيالء عليها
كما نص على مطالبة مجلس األمن واللجنة الرباعية والمنظمات اإلقليمية والدولية المعنية التدخل الفوري 
لوقف جميع اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس الشرقية والمتمثلة في بناء المستوطنات وتوسيعها، 

طينية داخل القدس، وما حولها والحفريات أسفل المسجد األقصى، وعمليات ومصادرة األراضي الفلس
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هدم المنازل وتهجير السكان المقدسيين، وغيرها من اإلجراءات الممنهجة والهادفة إلى عزل القدس 
  .وطرد سكانها العرب وتهويدها

قدس ومحاولتها المستمرة وندد القرار باإلجراءات اإلسرائيلية في منع سكان الضفة العربية من الدخول لل
إلدراج القدس في قائمتها التمهيدية األثرية لتسجيله كموقع إسرائيلي على قائمة التراث العالمي في تحد 
صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية مخالفا للمواثيق واالتفاقيات الدولية بما في ذلك اتفاقية 

تعاون بين الدول اإلسالمية بما يخدم قضية فلسطين والحفاظ على التراث العالمي، كما يدعو الى تفعيل ال
  .الهوية العربية اإلسالمية لمدينة القدس والحفاظ على مقدساتها الدينية وآثارها التاريخية

  1/2/2010الخليج، 
  

   مصرياً يشتبه بأنهم خططوا لهجوم ضد إسرائيليين25اعتقال  .57
 مصريا يشتبه في انهم كانوا يعدون لهجوم 25اعتقال أعلن مسؤول أمني مصري :  أ ف ب-القاهرة 

يناير / بقنابل على زوار إسرائيليين اثناء حضورهم مولد ابو حصيرة الذي يقام كل عام في كانون الثاني
  .في محافظة البحيرة

وقال مصدر قضائي ان نيابة امن الدولة العليا بدأت التحقيق مع المشتبه بهم في عدة اتهامات اخرى من 
رصد "و" االنضمام الى تنظيم غير مشروع يستخدم االرهاب كوسيلة وحيازة اسلحة ومتفجرات"بينها 

  ".العمل على تطوير صواريخ القسام باضافة متفجرات الى رؤوسها"و" الحركة في قناة السويس
  1/2/2010الغد، األردن، 

  
  األمن المصري يدمر أنفاقاً على الحدود مع قطاع غزة .58

وات األمن المصرية فجر أمس بتدمير عدة أنفاق على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، قامت ق: ا.ب.د
  .وهي األنفاق التي تم اكتشافها في اآلونة األخيرة، في منطقتي حي البراهمة والبرازيل

وأكد مصدر أمني مصري مسؤول تدمير تلك األنفاق فجر أمس، موضحاً أنها ضمن األنفاق التي تم 
  .ألسبوعين الماضيين والتي تستخدم في تهريب البضائع والسلع والسوالر والوقود للقطاعاكتشافها خالل ا

  1/2/2010الخليج، 
  

  االستمرار في سياسة االستيطان هي خطأ فادح: برلوسكوني .59
دعا رئيس الوزراء االيطالي سيلفيو برلوسكوني أمس إلى وقف االستيطان          :  برهوم جرايسي  -الناصرة  

  .المحتلة واالنسحاب من هضبة الجوالن السورية المحتلةفي الضفة الغربية 
، عشية وصوله هذا األسبوع إلى إسرائيل، أن ما         "هآرتس"وزعم برلوسكوني في مقال مطول في صحيفة        

وأضاف ". أنشأ في الشرق األوسط بشجاعة ومثابرة دولة هي فخر للديمقراطية         "قد  "الشعب اليهودي "اسماه  
روبا وتنتمي للغرب وهي مؤمنة بالقيم التي نؤمن نحن بها ولـذلك وقفـت              إسرائيل هي جزء من أو    "أن  

ـ "وأضاف أنه   ". دائما إلى جانب إسرائيل وجعلت ايطاليا صديقتها األقرب في أوروبا          " إسرائيل"كصديق ل
وبكل صدق وصراحة فإن االستمرار في سياسة االستيطان هي خطأ فادح ومن شأنها أن تـشكل عقبـة                  

لن يكون باإلمكان أبدا إقناع الفلسطينيين بنية إسرائيل الحسنة ما دامت هي مستمرة في              "، وأضاف   "للسالم
  ".البناء في األراضي الفلسطينية التي ستتم إعادتها في إطار اتفاق سالم

1/2/2010الغد، األردن،   
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 فرصة حل الدولتين ليست متاحة لألبد: مسؤولة أميركية .60
 ويتيس، نائب مساعد وزيرة الخارجية األميركية لـشؤون الـشرق           حذرت تمارا : عبد الرؤوف أرناؤوط  

ولهذا نحن نقر بأن اللحظة الحالية      "، وقالت   "النافذة لحل الدولتين لن تبقى مفتوحة إلى االبد       "األدنى من ان    
ملحة، وعلينا اوالً بذل كل ما بوسعنا لضمان استئناف المفاوضات، وثانياً علينا النظر الى االرض لنرى                

ذا سنفعل للمحافظة قدر اإلمكان على حل الدولتين ولهذا طلبنا تجميد االستيطان ولم نحصل على كـل                 ما
  ".ما نريد لكننا حصلنا على شيء يساعد

نحن نرى نـسقا مـن      "واكدت رفض اإلدارة االميركية للممارسات اإلسرائيلية في مدينة القدس، وقالت           
ه مقلقا ونحن ال نخجل من الحديث مع الحكومة اإلسرائيلية          اإلخالءات وعمليات الهدم في القدس الذي نجد      

  ".حول تلك القضايا
ورداً على سؤال بشأن الخطوات التي اقترحت الواليات المتحدة تنفيذها مثل ازالة حواجز واإلفراج عـن           

اعتقد ان هذا النوع من الخطوات وهناك خطوات اخرى يمكننا ان نفكـر بهـا سـتكون                 "معتقلين قالت   
ستكون مساعدة لخلق األجواء المطلوبة للمفاوضات وايضا ستكون مـساعدة للتخفيـف مـن              .. ةمساعد

  ".الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون
واكدت أن المبعوث االميركي لعملية السالم في الشرق األوسط السيناتور جورج ميتشل سيعود قريبا الى               

 المنطقة دورا مهما تلعبه في دعم التوصل الى حـل           نعتقد ان لدول  "المنطقة والتنقل بين الطرفين وقالت      
  ".الدولتين ودعم الحكومة الفلسطينية والدولة الفلسطينيةً

أبو مازن هو رجل ملتزم بالسالم وبتحقيق دولة        "ونفت تقارير عن نية ميتشل االستقالة، وشددت على ان          
نقره ونقدره عاليا وهـو أمـر       فلسطين المستقلة من خالل المفاوضات وهذه هي قيادة شجاعة وهو أمر            

نريد ان نرى حكومة فلسطينية موحدة ترفض العنـف         "، وبشأن جهود المصالحة الفلسطينية قالت       "ندعمه
وتقبل باالتفاقيات الموقعة وتعترف بحق إسرائيل بالوجود، ونعتقد ان اطرافاً ال تقبل بهذه األسس للعملية               

وقالت نود رؤية وصول    ".  بناءة في العملية السلمية    السلمية، فمن الصعب ان نرى كيف يكونون عناصر       
أفضل للبضائع الى غزة وخروج بضائع منتجة في غزة إلى السوق، ونود رؤية حريـة اكبـر لتحـرك                   

هنا في الضفة   "وأشارت الى انه    . الفلسطينيين وخاصة الطالب الذين هم نصف المجتمع في الضفة وغزة         
ه الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص فـي محاولـة           وغزة، نركز على ما يمكننا عمله في هذ       

  ".االرتقاء بالعمل الذي يقوم به المواطنون به هنا لبناء دولة ديمقراطية مستقلة فلسطينية
1/2/2010األيام، فلسطين،   

 
  حول إيران" إسرائيل"نتشاور مع : مستشار األمن القومي األميركي .61

" رويترز"ار األمن القومي األميركي في مقابلة نشرت أمس، حسب          قال جيم جونز مستش   : القدس المحتلة 
وقـال لـصحيفة    . تنسقان عن كثب حول كيفية التعامـل مـع إيـران          " إسرائيل"إن الواليات المتحدة و   

". ونحن نعمل عن كثب معهـا     . حوار مستمر .. لدينا حوار طيب للغاية مع إسرائيل     ": "جيروزاليم بوست "
عندما تشعر النظم بالضغوط كما هو الوضع مع        : "سات االستراتيجية والدولية  وقال جونز في مركز الدرا    

إيران داخليا وكما ستكون خارجيا في المستقبل القريب فإنها في الغالب تضرب من خالل أتباعهـا بمـا                  
ومع تزايد الـضغوط علـى      : "وأضاف".  حزب اهللا في لبنان وحماس في غزة       - في حالة إيران     -فيهم  

هران بسبب برنامجها النووي هناك مخاطرة متزايدة من وقوع المزيد من الهجمـات ضـد               النظام في ط  
 ". إسرائيل

1/2/2010الشرق األوسط،   
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  أوباما يعين مجموعة استشارّية أميركّية لتحريك المفاوضات": تايم" .62
 مـن   األميركية أنه جرى تأليف مجموعة استشارية خاصة      " تايم"ذكرت صحيفة   :  محمد سعيد  -واشنطن  

عدد من المسؤولين األميركيين السابقين لتقديم المشورة لحكومة أوباما حول أفضل السبل لتحريك عملية              
  . التسوية بعد الجمود الذي أصاب هذه العملية

1/2/2010األخبار،   
  

  من الذي قتل المبحوح؟: الجزء غير االخير .63
  مصطفى يوسف اللداوي. د

سؤاٌل مشروع، ال بد من توجيهه وإثارته فـي كـل األوسـاط             ..من الذي قتل الشهيد محمود المبحوح ؟      
المعنية، رغم أن الشهيد المبحوح ليس أول المستهدفين باالغتيال، وبالتأكيد لن يكون آخرهم، وإسـرائيل               
هي المتهم الوحيد بقتله وغيره من الشهداء الذين تم تصفيتهم في أوروبا وفي بعض الدول العربية، فليس                 

تي تقوم بهذه األعمال اإلجرامية، فهي التي تخطط وتقرر، وتنفذ بيدها أحياناً، ولكنهـا قـد                إال إسرائيل ال  
تكلف آخرين غيرها بالتنفيذ، وهي بالتأكيد تسخر العديد من األجهزة األمنية العربيـة والدوليـة لخدمـة                 

الهائلة التي تعمـل فـي      أهدافها، وتقديم المعلومات لها، فضالً عن استفادتها البالغة من التقنيات العلمية            
  .مجاالت التنصت والمتابعة والمراقبة

ولكن حادثة مقتل المبحوح يجب أن تستوقف كل المسؤولين عن األمن، سواء في دولة اإلمارات العربية                
المتحدة، أو داخل حركة حماس نفسها، ولدى ذوي المبحوح ومحبيه، وال ينبغي أن تمر حادثة االغتيـال                 

خارجي، ودون سؤال عام ومعلن، كيف تم الوصول إلى الشهيد محمود المبحـوح،             دون تحقيق داخلي و   
خاصةً إذا سلمنا أنه يعتمد على نفسه دائماً في كل تحركاته وسفرياته، وأنه ال يستعين بأحد في ترتيـب                   
إجراءاته الخاصة، وهو يموه في وجهة سفره، وقد سبق له السفر مئات المرات، وطـاف بـالداً عـدة،                   

دوالً كثيرة لمرات عديدة، وقد مضى على استهداف إسرائيل له أكثر من خمسة وعشرين سـنة،                ودخل  
ولكنها لم تنجح في النيل منه، أو في اصطياده، في غزة أو في الخارج، بل على العكس من ذلك تمامـاً،                     

ى التوقـف   فقد كان هو الذي ينجح في اصطياد مجموعات العمالء التي تالحقه وترصده، وهذا يدعونا إل              
الجدي أمام بعض جوانب وحيثيات قضية المبحوح، مع يقيننا أن المبحوح يعرف قاتليه قبل أن يلقـاهم،                 

  .ويعرف مصيره وقد سعى إليه، ولكنه كان يتمنى أن يكون في سوح الوغى وميادين القتال 
المؤكد أن الـدائرة    وهو الذي سافر إليها مرات عدة، ومن        .. من الذي كان يعلم بسفر المبحوح إلى دبي؟       

التي تعرف بسفره دائرةٌ ضيقة جداً، فهل كان غيرهم على علم ببرنامج المبحوح، وخط سـير رحلتـه،                  
وهل كان المبحوح يخضع لمراقبة ومتابعة لخط رحلته قبل أن يصل إلى دبي، خاصـة إذا علمنـا أنـه                    

دخل غرفته في الفندق القريـب      ، و 2010كانون ثاني   /  يناير   19وصل دبي مساء يوم الثالثاء الموافق       
من مطار دبي بعد الساعة التاسعة من مساء اليوم نفسه، وقتل بعد ساعات معدودة مـن دخولـه دولـة                    
اإلمارات العربية المتحدة، فهل كان الجناة ينتظرونه في دبي، أو يتوقعون وصوله في هذا اليوم بالذات،                

، ويعرفون الجهة التي استصدر المبحوح منها تـذكرة         أم كانوا يرصدون ويتابعون مكاتب السفر السياحية      
  .سفره

علماً أن غرفتـه كانـت      .. ولنا أن نتساءل كيف دخل الجناة إلى غرفة محمود المبحوح، وكمنوا له فيها؟            
موصدة من الداخل، بمعنى أن الجناة كانوا موجودين داخل غرفته، أو أنهم دخلوا إليها بطريقة مبتكـرة،                 

حوح أنه ال يجيب أحداً بليل، وال يفتح بابه ألي طارق، وال يقف قبالة الباب إذا سمع                 والمعروف عن المب  
طرقاً عليه، وإنما يحاذي الباب في وقوفه، وإذا كان في منطقة سكنه فإنه ال يفتح الباب إال ويـده علـى                     

م يطرق عليـه  زناد مسدسه، وذلك بعد أن يتأكد عبر عدسة الباب من هوية الطارق، فهذا يعني أن أحداً ل     
الباب، وأن الجناة لم يدخلوا عليه الغرفة، بدليل أنه دخل غرفته قبل العاشرة مساء الثالثاء، بينمـا تمـت                   
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كانون ثاني، أي أنهـم كـانوا موجـودين    /  يناير 20جريمة القتل في الساعة األولى لفجر يوم األربعاء   
  .أصالً في غرفته، وينتظرون في مخبئهم ساعة دخوله 

وهو الذي قام بفتح باب الغرفة للجناة اآلخرين        ..  الذي كان مختبئاً في غرفته شخص واحد فقط،؟        وهل أن 
ليدخلوا، خاصةً إذا علمنا أن الشهيد المبحوح كان يهم بالخروج من الحمام بعد أن أنهى استحمامه، فتكون              

فاجأه الجناة وهو خـارج     الفرصة مناسبة لدخول آخرين إلى الغرفة دون أن يسمع بهم الشهيد المبحوح، ف            
من الحمام بعدة ضربات كهربائية صاعقة على وجه ورأسه وصدره ورجليه، األمر الذي أدى إلى شـل                 
حركته تماماً، والسيطرة عليه، ثم النيل منه، خنقاً أو سماً، فكيف عرف الجناة أنه كان في هذه اللحظة في                   

يد لن يكون مهيئاً في هذه اللحظة ألي مواجهـة، أو           الحمام، وأنه بعد لحظات سيخرج من الحمام، وبالتأك       
صراع وعراك مع آخرين، فقد كان متأكداً من إحكام إغالق باب غرفته، وأن أحداً غير موجـود فيهـا،                   
ومن الطبيعي أن يكون اإلنسان في هذه الحالة في حالة استرخاء، وال يكون متحفزاً أو مستعداً لمالقـاة                   

هل السيطرة عليه، علماً أن المبحوح كان شديد القوة، وعظـيم البـأس، وال              خصوم أو أعداء، لذا فقد س     
يقوى جمع كبير من الرجال على النيل منه، وهناك حوادث أكثر من أن تحصى، تؤكد بالدليل القطعـي                  
أنه كان دوماً قادراً على مواجهة مجموعات كبيرة من الرجال، المتهيئين لقتاله، والمـستعدين لـضربه،                

ين بوسائل قتالية، فقد كان دوماً أقوى منهم جميعاً، وكان ينجح فـي صـرعهم أو ثنـيهم عـن                    والمزود
االستمرار في مواجهته، لذا فإن الجناة كانوا يعرفون تماماً أنه في هذه اللحظة سـيكون فـي أضـعف                   

ـ               اجمين حاالته، وقد تخلى عن استعداده وتحفزه، وأنها ستكون أفضل لحظة لمهاجمته، وبالتأكيد أن المه
كانوا أكثر من واحد، وليس أقل من ثالثة رجال، وهم بالضرورة رجاٌل أشداء، يتمتعون بقـوة جـسدية،           
ولديهم الخبرة الكافية في فنون القتال والمواجهة، ألنهم يعرفون أنهم سيواجهون بطالً صنديداً ال يتـردد                

اللحظة، هل كانوا كامنين لـه فـي        وال يجبن وال يستسلم، وهنا يبرز سؤاٌل هام كيف عرف الجناة بهذه             
غرفته، أم أن هناك كاميرات مراقبة كانت مزروعة مسبقاً في غرفته، وهذا يعني أن أحداً كـان يعـرف        
ساعة قدومه، وأنه كان يعرف غرفته التي سينزل فيها مسبقاً، فكمنوا فيها، أو زرعـوا فيهـا كـاميرات     

  .مراقبة
ناة قبل أن يقدموا على قتله، فإن هذا أمر مـستبعد، ذلـك أن              أما أن المبحوح قد تعرض لتحقيق من الج       

الجناة ما كان لهم أن يسيطروا عليه إال بعد أن فقد وعيه، وشلت حركته، وهذه الحالة قد ال تتيح الفرصة                    
للتحقيق، وإن كانوا قد سيطروا عليه وأخضعوه للتحقيق فإنه لم يدِل بكلمة واحدة، ولم يقدم للجناة معلومةً                 

اً كانت، فطبيعته الصلبة، وإصراره وعناده القديم يؤكد أنه حتى لو تعرض إلى التحقيق والتعذيب، فإنه                أي
أبداً ال يقدم لعدوه أية معلومة تشفي صدره، ولذا فإن فرضية استجوابه والتحقيق معه قبل قتله فرضـيةٌ                   

لة من أمرهم إلنهاء مهمـتهم      مسبعدة، لجهة أن الجناة كانوا في حالة خوف وترقب، وأنهم كانوا في عج            
ومغادرة البالد، والثانية أن المبحوح الذي قد يكون قد أيقن أن مقتوٌل ال محالة، فكانت صالبته وعنـاده                  

  .أشد وأقوى
شرطة إمارة دبي أعلنت أنها تعرفت على هوية المشتبه بضلوعهم باالعتداء على المبحوح وقتله، فهـي                

ى دخلوا دبي، وهل كانت غرفهم على مقربة من غرفة المبحـوح، وهـل         إذاً تعلم أين كانوا يقيمون، ومت     
كانوا أصالً نزالء معه في ذات الفندق، وهي تعلم تماماً متى غادروا البالد، وإلـى أي جهـة اتجهـوا،                    
وتستطيع من خالل بصمة العين أن تتابعهم، وأن تحدد بدقة هويتهم، والجنسية التي ينتمـون إليهـا، أو                  

تها، وقد أعلنت شرطة دبي عن هذه المعلومات في اليوم الثامن لجريمة االغتيـال، وهنـا               يحملون جوازا 
يبرز سؤاٌل هام، لماذا تأخرت حكومة دبي في إعالن هذه النتائج، ولماذا لم يتم اإلسراع في كشف هـذه                   

ـ                 ى مـسافة   الخطوط للحيلولة دون فرار الجناة، وقد يقول قائل أن الفندق الذي تمت فيه الجريمة يقع عل
قريبة من المطار، لذا فإن الجناة قد غادروا دبي فور إتمام جريمتهم، ولم يكن هناك فاصٌل زمني كبيـر                   

  .بين الجريمة ومغادرة الجناة لمسرحها
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كما يبرز سؤاٌل آخر لماذا لم تعلن حركة حماس أن الحادث الذي تعرض لـه المبحـوح كـان جريمـة                     
م القريبة من الحركة أنه توفي نتيجة مرضٍ عضال، وبعد صراعٍ           اغتيال، بل أعلنت بعض وسائل اإلعال     

طويل مع المرض، رغم أن المبحوح لم يكن يعاني من أي مرض، ولم يكن يشكو من أي علة، فقد كان                    
باإلمكان االعالن مباشرة حتى قبل التأكد من صدقية المعلومات، أن المبحوح قد قتل، وأنه قـد تعـرض              

نه قد تعرض قبل فترة لعملية مشابهة، وفقد فيها الوعي فـي دبـي لعـدة أيـام،                  لعملية اغتياٍل، خاصة أ   
ومعروفٌ في كل األوساط أنه مستهدف بالقتل، وأن الموساد اإلسرائيلي، وبعض أجهـزة االسـتخبارات               
العربية تالحقه، وتعمل بجد على قتله، فلماذا تم استبعاد احتمال االغتيال منذ الساعات األولـى لمقتلـه،                 
وأشيع أن المبحوح كان مريضاً، وأنه كان يتلقى أدوية وعالجاً، وأنه قد يكون قد توفي بأثر المرض، أو                  
نتيجة لجلطة دماغية مفاجئة، ألم تعط هذه المعلومات الخاطئة الفرصة الكافيـة للجنـاة ليتـواروا عـن                  

 يطمسوا وراءهم كل أثـرٍ قـد        األنظار، وأن يزيلوا كل اآلثار، وأن يغيبوا في أماكن مجهولة تماماً، وأن           
يدل عليهم، وقد كان باإلمكان إعالن خبر حادثة االغتيال،ومفاجأة المجرمين به، وهو أمر من شـأنه أن                 
يربك كل األطراف، وأن يدخل الجميع، أصدقاء وخصوم في دائرة اإلرباك، وسيعرض خططهم للتشويه              

خالد مشعل رئيس المكتب السياسي في عمـان،        واالضطراب، وإذا عدنا إلى حادثة محاولة اغتيال األخ         
فإننا نجد أن اإلعالن المبكر في الدقائق األولى التي تلت محاولة االغتيال، قد أربكت العـدو، وأربكـت                  
السلطات األردنية، وأجبرتهم على التعاطي بجدية تامة مع ملف محاولة االغتيال، وقـد حـاول مـدير                 

اشتباهها، ولكنه وحكومته أذعنوا في النهاية لحقيقة محاولة االغتيال،         المخابرات األردنية ثني الحركة عن      
  .وأجبرت الحكومة األردنية على متابعة المجرمين، وفرض الشروط على حكومة نتنياهو في حينها

ولذا فإن تأخير االعالن عن جريمة اغتيال المبحوح قد أعطت الجناة الفرصة الكافية للتخفي أو االنـدثار                 
قد منعت حكومة دبي وشرطتها من التعاطي الجاد والفوري مع الحادثة، وقد كان من الممكن أن                تماماً، و 

تجري األمور بجدية أكثر لو تم االعالن عن حادثة االغتيال لحظة وقوعها، خاصـةً أن غالبيـة الـذين                   
اسـتعد  يعرفون المبحوح يدركون أنه مالحق ومستهدف، وأن محاوالت النيل منه لن تتوقف، وأنه قـد                

  .طويالً ليومٍ يلقى في ربه شهيداً 
وقد يرى بعض المهتمين والعارفين، أن االمتناع عن إعالن خبر االغتيال، وإشـاعة المـوت الطبيعـي                 
بسبب المرض، إنما كان بقصد تسهيل استعادة الجثمان من دبي، لضمان إجراء التشريح والمعاينة الطبية               

طنية، ولعل هذه حجةٌ باطلة، ودفاع عن السلوك ضعيف، فأوالً نحن           القانونية، بصدقية ونزاهة علمية وو    
ال نقدس قبراً، وال نبكي على أطالل جثمان، وكما كانت األرض كلها لنا مسجداً وطهوراً، فإن كل مكانٍ                  
يسجى فيه ميتنا هو قبر له، وكم من صحابة رسول اهللا قد أكلت السباع أجـسادهم، أو تناولتـه أسـماك                     

اماً لها، وخالل مقاومتنا للعدور اإلسرائيلي فإن لدينا مئات الشهداء الذين ال نعرف لهم قبوراً،               البحار طع 
ولم نتسلم لهم جثماناً، وبعضهم قد دفن في أرضٍ ال نعلمها، وسكن أجوافاً ال نعـرف قعرهـا، ولكننـا                    

ر أن حكومة دبـي لـن       نحسبهم عند اهللا شهداء، ولم يقلل غياب قبورهم من شهادتهم شيئاً، واألمر اآلخ            
تتأخر عن تسليم الجثة، ولن تحتجز الجثمان، ولن تبقي على جسد الشهيد في برادات مستشفياتها، ولـن                 
تخفي نتيجة التشريح، وقد أثبت الوقائع أن تحريات شرطة دبي كانت جادة، وقد أجرت تحقيقاً منـصفاً،                 

ز أمنها الموساد بالضلوع والمسؤولية عن      وأعلنت عن نتيجة التشريح، ووجهت االتهام إلى إسرائيل وجها        
  . هذه الجريمة 

أسئلةٌ كثيرة يجب على المعنيين أن يتوقفوا عندها، وأال يمروا أمامها مرور الكرام، لماذا سافر المبحوح                 
وحده إلى دبي، ولماذا لم يسافر معه مرافقه الخاص، ومن الذي كان يعلم بخط سير رحلتـه، ومـن أي                    

اشترى تذكرة سفره، وحجز ليوم مغادرته، وما هي الملفات التي كان يحملها المبحـوح   المكاتب السياحية   
ويهتم بها، وأسئلةٌ أخرى كثيرة يجب طرحها، وينبغي عدم االستهانة في صغيرها وكبيرهـا، فحتـى ال                 
تتكرر مثل هذه الجرائم، وحتى ال تنال منا إسرائيل مرةً أخرى، وحتى ال نسمح للمتعـاونين معهـا أن                   
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يتجرأوا علينا أكثر، فينبغي أن يتم التحقيق الجدي والعميق في حيثيات ومالبسات هـذه الجريمـة، وأن                 
يطال التحقيق كل المحرمات، وأن يمس كل األقداس، فال ينبغي االعتراف بالعجز، والتسليم بالهزيمـة،               

فهذا بيان للنائب العام في     وتقييد الجريمة ضد مجهول، فكل أدوات التحقيق ومعرفة الحقيقة متوفرة لدينا،            
دبي، وحاكم دبي، ورئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة من أهل الشهيد، ومن أصـحابه، ومـن كـل                  
المحبين للشهيد محمود المبحوح، أن يتابعوا التحقيق في جريمة االغتيال، وأال يسمحوا للعدو أن ينال منا،                

 فساداً، وأملنا أن يتابعوا البحث عن الجناة أينما كانوا،          أو أن يخترق سيادات بالدنا، وأن يعيث في أرضنا        
  .وجلبهم ليكونوا عبرةً لغيرهم 

أبا الحسن قد رحلت عنا وإنك اليوم لشهيد عند اهللا حي ترزق، وإن روحك اليوم في قناديل معلقة تحـت                    
ألخيار، وأنـت   عرش الرحمن، وإنك لتنعم بصحبة خير خلق اهللا، محمد صلى اهللا عليه وسلم وصحابته ا              

اليوم في جنات الخلد مع الشهداء الذين أحبتهم، ومع األخيار الذين بكيت لفراقهم، وإننا اليـوم إذ نحـزن          
لفراقك، ونذرف الدمع على غيابك، فإننا سنمضي على دربك، ونعاهد اهللا أن نستكمل معك المسيرة، وأن                

        فإما نصر ،أو شهادة، فسالم اهللا عليك أبـا الحـسن فـي            تبقى رايتنا مرفوعة، وعزنا قائم، وجهادنا باق 
  .الخالدين 

  1/2/2010وكالة سما، 
  

  االغتيال وثمن الرد .64
  غسان شربل

كتائب عز الدين «لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن اغتيال محمود المبحوح أحد القادة المؤسسين لـ 
سؤوليتها عن اغتيال عماد ولم تعلن حتى الساعة م. في دبي» حماس«الجناح العسكري لحركة » القسام

ويأتي التزام الصمت تنفيذاً لقرار . اللبناني قبل عامين في دمشق» حزب اهللا«مغنية المسؤول في 
إسرائيلي قديم بإبقاء الغموض محيطاً بهذا النوع من العمليات خصوصاً أن االعتراف بارتكابها على 

  .اراضي دول اخرى يرتِّب انعكاسات ومضاعفات
وتفاوتت . د المالبسات الكاملة الغتيال المبحوح المقيم في سورية منذ مطلع التسعيناتلم تتضح بع
ورأى آخرون . ثمة من اعتقد أنه اغتيل لدوره في أسر جنديين إسرائيليين وقتلهما قبل عقدين. التفسيرات

  .أنه اغتيل لدوره في إيصال أسلحة إيرانية الى غزة
إنه ظل يعمل حتى » حماس« بالثأر خالل تشييع الرجل الذي قالت كان من الطبيعي ان يتعهد خالد مشعل

. واأليام سجال بيننا، يوم لنا ويوم علينا. سنثأر لدماء هذا العمالق الذكية«: قال مشعل. لحظة استشهاده
ومن غزة لمح محمود الزهار الى أن إسرائيل ستتحمل المسؤولية إذا اختارت . »سنثأر لدم هذا الرجل

  .طويلة» حماس«ن المواجهة الى خارج فلسطين مشدداً على أن يد توسيع ميدا
وأين؟ هل ترد خارج فلسطين فتنزلق الى » حماس«اسئلة عديدة تتبادر الى الذهن اولها كيف ترد 

مواجهة متعددة المسارح لن تتأخر جهات كثيرة في استغاللها التهام الحركة الفلسطينية بممارسة 
لتي يمكن استخالصها من المبارزة التي شهدها العالم سابقاً بين األجهزة االرهاب؟ وما هي الدروس ا

عملية ضد هدف إسرائيلي في الخارج » حماس«اإلسرائيلية وتنظيمات فلسطينية متعددة؟ وماذا لو نفَّذت 
ام تحتاج الى االعتراف » حماس«ثم تقدمت جهات أخرى لتنفيذ عمليات باسمها؟ وهل هذا ما تحتاج اليه 

» حماس«ولي بها؟ وهل أقدمت إسرائيل على اغتيال المبحوح لتسلط الضوء على الخيط الذي يربط الد
بإيران ام الستدراج الحركة الى معركة واسعة تسهل لجهات غربية ودولية العودة الى التنديد بممارسات 

  .تتم على ايدي فلسطينيين؟» إرهابية«
رد في الخارج، فهل تستطيع تنفيذ رد مدوٍ انطالقاً من اختارت االبتعاد عن فخ ال» حماس«ولنفترض أن 

ذريعة لقصف » حماس«غزة وما هو الثمن الذي قد يترتب على ذلك؟ وماذا لو استخدمت إسرائيل رد 
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غزة مجدداً ومضاعفة آالم أهلها الذين لم يتمكنوا بعد من مداواة جروح العدوان السابق؟ ثم هل سيكون 
عال الجبهة على حدود غزة وماذا لو اختارت تنظيمات أخرى إشعالها إعادة إش» حماس«سهالً على 

الثأر انطالقاً من » حماس«وبحجة الثأر للمبحوح وآخرين؟ وهل يغير من الرد االسرائيلي اذا قررت 
  .الضفة الغربية وردت إسرائيل باالنتقام من أهالي الضفة؟

صار لها عنوان واضح . قدرتها على التحركالى سلطة في غزة يعوق » حماس«ليس سراً أن تحول 
يمكن إلسرائيل أن تستهدفه وتدميه؟ صارت مسؤولة عن التهدئة ومنع اإلخالل بها ومسؤولة عن احترام 

تختلف عما » حرب تموز«المقاومة في لبنان بعد . المقاومة بعد حرب غزة تختلف عما قبلها. وقف النار
وفي الداخل يحول . ي فخ الرد على اغتيال مغنية في الخارجحتى اآلن ف» حزب اهللا«لم يقع . قبلها

العودة الى تحريكها تعني تعريض لبنان ألخطار يصعب التكهن .  دون تحريك الجبهة1701القرار 
  .بحجمها

ان تنفذه ثأراً للمبحوح هو المسارعة الى العودة الى عباءة » حماس«يبقى أن أقوى رد يمكن لـ 
وأن من مصلحة . خالد مشعل يدرك تماماً أن المنطقة حبلى بانفجارات كثيرةو. المصالحة الفلسطينية

  .الفلسطينيين االنتظار موحدين خصوصاً إذا التهب الموضوع اإليراني وانهمك العالم بمعالجة ذيوله
  1/2/2010الحياة، 

  
  سالح فلسطيني أخطر من النووي .65

  نقوال ناصر
لي إيهود باراك يوم الثالثاء الماضي عن سالح فلسطيني         كشف وزير الحرب في دولة االحتالل اإلسرائي      

قائال إن  "  فلسطيني وترسيم الحدود بين الجانبين     –عدم التوصل إلى اتفاق إسرائيلي      "استراتيجي يتمثل في    
  ".بالنسبة إلسرائيل أخطر من حيازة إيران لقنبلة نووية"هذا السالح 

اإلقليميين والدوليين  " شركاء السالم "لة االحتالل وكل    ومع ذلك يبدو المفاوض الفلسطيني متضامنا مع دو       
  .في اإلصرار على تجريد عرب فلسطين من السالح الوحيد المتبقي لهم

هو " في أرض إسرائيل التاريخية   "فعدم ترسيم الحدود بين المواطنين الفلسطينيين وبين المستوطنين اليهود          
في حـال قـام بـين نهـر األردن والبحـر            "ألنه  " يرانيةالتهديد األخطر على مستقبلنا وليس القنبلة اإل      "
دولـة  "أو إلى   " دولة ثنائية القومية  "يقود إما إلى    " كيان واحد فإنه سيكون بالتأكيد غير يهودي      ) المتوسط(

بجامعة " المركز اإلسرائيلي لإلدارة  "، كما قال باراك في سياق محاضرة شاملة ألقاها في مؤتمر            "أبرتهايد
  ".حل الدولتين"في " مصلحة عليا"وأن لنا " الزمن ال يعمل في مصلحتنا"مضيفا أن ، "بار ايالن"

ومع ذلك فإن هذا هو على وجه التحديد الحل الذي تعتبره القيادة المفاوضة لمنظمة التحرير الفلـسطينية                 
  .للشعب الفلسطيني" المشروع الوطني"

" شركاء السالم "الحل ال يعود مستغربا أن ال يقتنع        باراك ثم تهالك هذه القيادة على هذا        " تهالك"وفي إطار   
العرب والدوليين برفض هذه القيادة الستئناف المفاوضات وان يتحول جميعهم تقريبا إلى عامل ضـغط               
عليها الستئنافها، فباراك ذهب إلى شرم الشيخ يوم األربعاء الماضي ليشجع مضيفه الـرئيس المـصري                

كرت التقارير اإلعالمية إنه ضغوط مصرية على كال طرفي االنقسام          حسني مبارك على االيغال في ما ذ      
الفلسطيني وما ذكرت التقارير نفسها بأنه شكوى منها ينقلها رئيس القيادة المفاوضة محمود عباس إلـى                

  .القادة العرب في السعودية وغيرها
ئناف المفاوضـات   وال يعود مستغربا أن ينضم الرئيس الروسي إلى هذه الضغوط بحث عباس على است             

عندما التقى الرجالن في منتجع سوتشي يوم الثالثاء الماضي ليعلنا اتفاقهما في ختام اللقاء على استئنافها،                
ليتساءل المراقب عما إذا كان المفاوض الفلسطيني قد أبقى لنفسه أي خيار غيـر الرضـوخ لـضغوط                  

ته األخرى، التي يسقطها طوعـا بـسبب        الشركاء الذين ارتهن قراره السياسي لهم بحجة سقوط كل أسلح         
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هذا االرتهان تحديدا، بينما باراك يعلن عن سالح ما زال الفلسطيني يمتلكه وهو أقوى من القنبلة النووية                 
  .اإليرانية وأخطر منها على دولة االحتالل

لمنطقة ولذلك ال يعود مستغربا كذلك أن يعلن المبعوث الرئاسي األميركي جورج ميتشل عن عودته إلى ا               
في جولة جديدة قريبا، مقترحا خالل جولته األخيرة أن يقوم بدبلوماسية المكوك بين المتفاوضين بعـد أن               

الستئناف مفاوضات على مستوى وزاري أدنى مـن        " وعدت بدراسته "ترك في عهدة هذه القيادة اقتراحا       
  .التفاوض بين القيادات

ؤخرا عن اجتماعات له مع عباس وكبير مفاوضـيه         إن ما أعلنه رئيس دولة االحتالل شمعون بيريس م        
ثم اإلعالن عن مشاركة    " كل بضعة أسابيع  "صائب عريقات وعن زيارة عريقات لبيريس في مكان إقامته          

مساء الثالثاء المقبل إلى جانب باراك في مؤتمر هرتزليا بتل أبيب،           " شخصيا"رئيس حكومته سالم فياض     
ات سرية تجري وأن المفاوضات العلنية ليست إال مـسألة وقـت            إنما هي مؤشرات إلى أن هناك مفاوض      

وأن شروط هذه القيادة المعلنة الستئناف المفاوضات هي لالستهالك المحلي تذكر بشروطها التي سـبقت               
، خصوصا بعد أن خذل كل شركاء السالم هذه القيادة بعد أن راهنت علـيهم               2007مؤتمر أنابوليس عام    

  .في دعم شروطها
فلـسطيني  " شـرعي "قد تحول إلى غطاء     " المشروع الوطني "قة المفجعة ال تكمن فقط في أن هذا         والمفار

الستفحال االستيطان السرطاني اليهودي الذي يقوض األساس المادي لحل الدولتين طوال عقـدين مـن               
ستراتيجية الزمن تقريبا منذ اختيار القيادة المفاوضة لهذا الحل كمشروع وطني ومنذ اختيارها للتفاوض كا             

وحيدة لتحقيقه بقدر ما تكمن أيضا في أن الوريث الشرعي لقيادة أول حركة سياسية فلسطينية تتبنى حل                 
 قبل أكثر من ستين عاما، وهي على وجـه          181الدولتين بتبنيها قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم         

هيره اليوم في دولة االحتالل نفـسها       ، يجد جما  ) اليهودي –العربي  (التحديد الحزب الشيوعي الفلسطيني     
دولة االحتالل، وتبادل األراضي، والتبادل الديموغرافي      " يهودية"مهددة بالترحيل الجماعي تحت شعارات      

  .الفلسطيني لحل الدولتين" المشروع الوطني"وغيرها من إفرازات 
 والمـساواة، وريثـة ذاك      ال بل إن عضو الكنيست محمد بركة القيادي في الجبهة الديموقراطية للـسالم            

الحزب الشيوعي، ال يجد أي غضاضة وطنية في قبول دعوة من رئيس أكثر كنيست عنـصرية ضـد                  
العرب في تاريخ دولة االحتالل، لالنضمام إلى وفد يقوده رئيس وزراء دولة االحتالل بنيامين نتنيـاهو،                

ي بتخليد الـذكرى الـسنوية الخامـسة        العدو اللدود لحل الدولتين، لحضور االحتفال يوم األربعاء الماض        
والستين لتحرير معسكري اعتقال نازيين في بولندا، دون أي مراعاة للمشاعر الوطنية أو حتى اإلنسانية               
لمليون ونصف المليون من مواطنيه الفلسطينيين المحاصرين في أكبر معـسكر اعتقـال تقيمـه دولـة                 

 مشاعر ناخبيه أنفسهم الذين كانوا يحتجون على تجريـد          االحتالل في العالم اليوم بقطاع غزة، أو مراعاة       
زميله العربي الفلسطيني في الكنيست، سعيد نفاع، من حصانته البرلمانية على خلفية محاكمتـه بتهمـة                
السفر لسوريا قبل ثالثة أعوام ويحتجون في الوقت نفسه على الحكم بسجن رئيس الحركة اإلسالمية فـي       

 صالح بتهمة التحريض ضد تهويد القدس الشريف التي يجمع عرب فلـسطين             دولة االحتالل الشيخ رائد   
على كونها عاصمة الدولة الفلسطينية، أي دولة فلسطينية، أو مراعاة الحصار الذي تفرضه حكومة دولة               

  ".حل الدولتين"االحتالل وبرلمانها على القيادة الفلسطينية نفسها التي تلتقي معه على 
على ترسـيم الحـدود     " نزاع"ن الخالف بين هذه القيادة وبين باراك وحكومته هو          ويبدو واضحا تماما أ   

وليس صراعا بين استراتيجيتين، وبالتالي فإنه قابل للتفاوض والمساومة في إطار االتفاق الذي لـم يعـد                 
، وإن كان هذا االتفاق لم يوثق بعد في أي اتفـاق رسـمي              "تبادل األراضي "يوجد أي شك فيه على مبدأ       

وقع، باستثناء التوقيع شبه الرسمي ألمين عام اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه على وثيقة مبادرة                م
جنيف سيئة الصيت، وهو االتفاق الذي شجع دولة االحتالل على اتخاذه مـدخال البتـزاز مزيـد مـن                   

ل سياسة رسمية معلنـة     الذي يمث " التبادل الديموغرافي " التنازالت من مفاوض المنظمة للمطالبة أيضا ب      
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لوزير خارجية دولة االحتالل المستوطن في إحدى المـستعمرات اليهوديـة بالـضفة العربية،أفيغـدور               
  .األعضاء في الكنيست" إسرائيل بيتنا"ليبرمان، وثالثة عشر من قادة حزبه 

يعطي مـصداقية   لكن األهم من كل ذلك هو أن السالح األخطر من القنبلة النووية الذي أشار باراك إليه                 
الستراتيجية المقاومة الفلسطينية التي تراهن على أن الزمن ال يعمل في مصلحة دولة االحتالل، كما قال                

  .باراك نفسه، بقدر ما يفقد استراتيجية التفاوض الفلسطيني أي مصداقية بقيت لها
  1/2/2010القدس العربي، 

  
  مساهمتنا في خامة غولدستون .66

 بن كسبيت
واحداً من صناديق الدعم المالي الكبيرة الفعالة والمعروفة في » ق الجديد إلسرائيلالصندو«يعتبر 
والصندوق مسجل كجمعية في الواليات المتحدة وهو يدعم مئات الجمعيات والمنظمات . اسرائيل

بلة في االيام المق.  مليون دوالر على المنظمات المختلفة140ومنذ بدأ نشاطه في البالد وزع . االسرائيلية
وضد رئيسته عضو الكنيست السابقة » الصندوق الجديد إلسرائيل«بحملة ضد » إن شئتم«ستشرع حركة 

في الالفتات » نعومي حزان ـ غولدستون«وستسمى . البروفيسورة نعومي حزان من زعماء ميرتس
ريبة فإن في األيام الق» إن شئتم«وفقا لتقرير خاص ستنشره حركة : العنوان. التي ستعلق في الساحات

يؤيد جزءاً كبيراً جداً من المنظمات االسرائيلية التي وفرت للجنة » الصندوق الجديد إلسرائيل«
 . غولدستون معلومات إدانة الجيش االسرائيلي

قرابة نصف : كل مراجع تقرير غولدستون وتوصلت الى استنتاج مذهل» إن شئتم«وقد فحصت 
الصندوق «ن مصادر اسرائيلية وردت من منظمات يدعمها االقتباسات الواردة في تقرير غولدستون م

عند ابعاد االقتباسات السلبية فقط التي ترسخ االتهامات المختلفة ضد الجيش . »الجديد إلسرائيل
.  في المئة منها جاءت من تلك التنظيمات92: االسرائيلي وقادته تصبح المعطيات أكثر إثارة للذهول

مول بصورة غير مباشرة فعاليات » إن شئتم«وفقاً لمنظمة » د إلسرائيلالصندوق الجدي«: بكلمات أخرى
غولدستون قام بالتشويه وهذه المنظمات أمدته . لجنة غولدستون والتقرير الفتاك القاتل الذي أصدرته

 . بالوثائق والمراجع
فهو يتبرع » إلسرائيلالصندوق الجديد «من ناحية ثانية انا ادرك االعمال المباركة الكثيرة التي قام بها 

لمنظمات ايجابية كثيرة وقد لمست بنفسي بعض االعمال التي قامت بها والتي تهدف الى القضاء على 
كما ان البروفيسورة نعومي حزان معروفة لي كبرلمانية سابقة . العنف والعنصرية في مالعب كرة القدم

  .هذا» إن شئتم«واآلن فجأة يأتينا تقرير . وامرأة ذات مقام
 جمعية اسرائيلية تحصل وفقاً لهذا 16هذا تقرير كبير يتضمن أكثر من مئة صفحة وهو يتمحور حول 

مؤسسة : اليكم القائمة الكاملة. »الصندوق الجديد إلسرائيل«التحقيق على دعم ملموس جداً من مؤسسة 
الفرد، اللجنة عدالة، يكسرون الصمت، بتسيلم، منظمة حقوق المواطن في اسرائيل، هموكيد لحماية 

، )فرع اسرائيل(الشعبية لمناهضة التعذيب في اسرائيل، هناك قانون، اطباء من اجل حقوق االنسان 
. »منظمات تحالف النساء من اجل السالم«، وغيشا، حراس القانون، معك، صوت آخر و»بمكوم«جمعية 

دعت فيه كل » معلوماتنداء من اجل اإلدالء ب« نشرت لجنة غولدستون 2009في الثامن من حزيران 
هذه . شخص او منظمة معنية بذلك بأن يقدموا للجنة معلومات او وثائق تساعدها في التحقيق الذي تجريه

 وفقاً للتقرير سارعت الى انتهاز الفرصة النادرة وسلّمت الغولدستونيين معلومات 16المنظمات الـ 
 منها هي مصادر 142.  في اسرائيل توجيها لمصادر موجودة450تقرير غولدستون يتضمن . كثيرة

.  منها مصادر اعالمية اسرائيلية ليست هي األخرى ذات صلة ايضا61. اسرائيلية رسمية ال تنتمي للعبة
 – فقط من منظمات اخرى، بالنسب المئوية 56، و»الصندوق الجديد إلسرائيل« منها من منظمات 191
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فسها الى لجنة غولدستون وأعطتها المعلومات هي  في المئة من المنظمات التي توجهت من تلقاء ن77
 . »الصندوق الجديد إلسرائيل«منظمات تدعم مؤسسة 
التقرير يفصل آثاراً إضافية تسببت بها تلك المنظمات المدعومة من قبل مؤسسة . وهذا ليس كل شيء

يل على إيقاف عملية عدالة مثالً توجهت لالمم المتحدة بدعوة إلجبار اسرائ» الصندوق الجديد إلسرائيل«
مواقع انترنت مركزية ومشتركة لتنظيمات عدة . واتهمتها بارتكاب جرائم حرب» الرصاص المسكوب«

قامت بتنسيق نشاطات اعالمية دولية من خالل اتهام الجيش االسرائيلي ودولة اسرائيل بجرائم حرب 
وفقا لتقرير . ة تحقيق دوليةوالدعوة لفرض المقاطعات والعقوبات على اسرائيل وطالبت بانشاء لجن

شاركت في تلك » الصندوق الجديد إلسرائيل«منظمات من تلك التي تدعمها مؤسسة » إن شئتم«منظمة 
 . الفعاليات

الذي » ائتالف نساء من اجل السالم« وقعت منظمات ومن بينها 2009في السابع من كانون الثاني 
ني نشر في البالد والخارج يتضمن اقتباسات صعبة على بيان إعال» الصندوق الجديد إلسرائيل«يدعمه 

جداً حول جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية يقوم قادة إسرائيل بإجبار جنود الجيش االسرائيلي على 
ارسلت » الصندوق الجديد إلسرائيل«سبع من منظمات . ارتكابها ودعوا لرفض االوامر العسكرية
» الرصاص المسكوب«الب بإجراء تحقيق خارجي حول عملية بمبادرة منها وثيقة للجنة غولدستون تط

مشككين بمصداقية التحقيقات التي تجريها اسرائيل والجيش االسرائيلي وطرح شبهات شديدة الوقع ضد 
 . قانونية العملية واخالقيات الجيش االسرائيلي

 يد تغسل أخرى 
. لدستون حافل بالوثائق والمراجعتقرير مثل تقرير غو: هم يستخدمون أدوات ووسائل متنوعة فتاكة

من » ادلة«الجدل الشعبي القوي الذي نشأ إثر هذا التقرير يستوجب توفير البراهين وعندما تكون هناك 
هم يقولون . مصادر اسرائيلية يعتبر ذلك انجازاً لغولدستون وتأكيدا لالدعاءات التي يتضمنها التقرير

 منظمة أمدت لجنة غولدستون 16تلك الـ . »نفسهم حول جيشهمهلموا وشاهدوا ما يقوله االسرائيليون ا«
تقرير غولدستون يزدان بتوجيهات ومقدمات من هذه . باالدلة االساسية ذات المصادر االسرائيلية

يد تغسل اخرى، وجانب يضخم . المنظمات اما هم بدورهم فيتعطرون بقرارات ذلك التقرير الشديدة الوقع
الضرر الذي يلحق بإسرائيل .  الموحدة في آخر المطاف ستنتصر وهي تنتصراآلخر، المهم ان االجندة

الضغط الدولي . صورتها في الحضيض بالنسبة لكل االزمنة. نتيجة لتقرير غولدستون ال يمكن تحمله
تقرير غولدستون هو الذي اشعل كل هذه االمور بعد ان اشعلته . يتزايد والدعوات للمقاطعة والنبذ تزداد

مول هذه » الصندوق الجديد إلسرائيل«فإن » إن شئتم«وفقاً لمنظمة .  االسرائيلية ذاتهاالمصادر
فعالً مؤسسة من اجل اسرائيل كما تسمي » الصندوق الجديد إلسرائيل«السؤال هو ان كان . الفعاليات
 . نفسها

 يكون الغسيل الى كل بيت يوجد فيه جهاز تلفزيون» سي ان ان«في زمن تصل فيه قناة الجزيرة والـ
ليس من الممكن تبييضه وتنظيفه من خالل النفي وانما عبر ان نكشف النقاب . القذر في الخارج اصال

عن ان هناك اطرافا من داخل اسرائيل هي التي تتسبب بذلك ونحن بدورنا نقوم بالتصدي والتحقق من 
 . يتها واظهار وجهها اآلخركل هذه االمور والحفاظ على رصيد دولة اسرائيل االخالقي وابراز تعدد

  "معاريف"
 1/2/2010السفير، 
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  الفلسطينيون وأكذوبة الشجرة والسلّم .67
  أحمد جميل عزم. د

هناك تشخيصات عديدة للواقع الراهن في القضية الفلسطينية، أحدها أن هناك حركة نشطة تجري لبلورة               
قـرار عربيـة ودوليـة أشـاروا        حل سياسي، وهناك أكثر من سياسي وباحث قريبين من مراكز صنع            

بالمقابل هنـاك سياسـيون وصـنّاع قـرار،         . الحتمال أن يحدث شيء مفاجئ خالل شهر شباط الحالي        
  . خصوصا في الجانب الفلسطيني، يعتقدون أنّه خالل العامين المقبلين ال يوجد مفاوضات أو كفاح مسلح

واقع الفلسطيني، يبدو منسجما إلى حـد       مشروع حكومة رام اهللا برئاسة سالم فياض فرض دولة األمر ال          
وقائما على االستعداد لحركة دولية ضـخمة للمطالبـة بإنهـاء االحـتالل             . كبير مع هذا التحليل األخير    

ولكن هذا المشروع لن ينجح مـن دون  . واالستقالل عندما يحدث تقدم حقيقي في تشكيل األمر الواقع هذا   
  . فلسفة مقاومة جماهيرية واسعة مدروسة

أكبر الضغوط التي توجه ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الستئناف المفاوضـات، قائمـة علـى                
التركيز بأن تأخير المفاوضات يؤدي لحالة فراغ ليست من مصلحة الفلـسطينيين؛ إذ تـستمر حكومـة                 

ينيين إسرائيل في سياسات األمر الواقع من استيطان وغيره، وحتى عمليات استفزاز واغتيال ضد الفلسط             
وتم تشبيه وضع الرئيس الفلسطيني، بأنّه كمن تفاعل مع الوعود والطروحـات            . داخل فلسطين وخارجها  

األميركية التي رافقت األشهر األولى من عهد باراك أوباما فصعد الشجرة على السلّم األميركي، وما أن                
مـزاج  "ل شيئا وأنه يجلس في      ويتهمه البعض بأنه ال يفع    . وصل لألعلى حتى تم سحب السلّم فبقي معلقا       

  ". االنتظار
وعمليا تطور خالل العقدين السابقين من الزمن تصور دولي وعربي بأن وجود عملية تفـاوض جاريـة                 

، مهم ألغراض كثيرة منها ما هو أمني، إذ إن عدم وجود أمل في الحـل الـسياسي                  )تسمى عملية سالم  (
وأن المفاوضات كانت قريبة في الماضي جدا مـن         . نفيؤدي لتصاعد التوتر الشعبي ويغذي نزعات الع      

وحتى مع الحكومة اإلسرائيلية السابقة     . 2001 وطابا   2000التوصل لتسوية، كما حدث في كامب ديفيد        
وتبرر واشنطن بهذه الطروحات التراجع عن الدفع باتجاه حل سـريع للموضـوع             . بقيادة إيهود أولمرت  

هو أن المفاوضات كفيلة بتغيير المواقف، لذا فال بـأس مـن أن يـأتي               الفلسطيني، ويتم تبني شعار قديم      
الفلسطينيون بال شروط، رغم أن استخدام المفاوضات وسيلة إلضاعة الوقت هـو االحتمـال األقـوى،                

  . خصوصا مع شعور نتنياهو أنّه في وضع مريح داخليا وخارجيا
نطالق فعال من فرضية أن ال تـسوية وال         بغض النظر عن وجود مفاوضات سرية أو ال، فالمفروض اال         

كفاح مسلحا، خالل عامين، على األقل، واالتجاه بدل ذلك إلـى االسـتعداد لترتيـب البنـاء الـداخلي                   
الفلسطيني، وتهيئة أطر العمل العربي، بدءا من إعادة ترميم وتطوير نظريات المقاومة الشعبية، وتعظيم              

ت جماهيرية عامة، وصوال لبلورة اسـتراتيجية الدبلوماسـية         تجارب قرى نعلين وبلعين، وتحويلها لحاال     
الشعبية الخاصة بمخاطبة الرأي العام العالمي والعربي، وبالبناء على مساحات التحرك ضد إسرائيل في              
القضاء الدولي، واستثمار وثائق وقرارات مثل القرار القضائي الدولي بخصوص جدار الفصل العنصري             

 غزة، وإنهاء االنقسام الداخلي، وإنهاء حالة الفصائلية الطاغية علـى الـسلطة،             وتقرير غولدستون بشأن  
وإعادة بناء الفصائل والمنظمات تمهيدا للمواجهات المقبلة التي يجب أن تكون مدروسة وليست رد فعل،               

  . وال بد من تحديد شروط العمل الوطني ومنظمة التحرير والعالقة مع األطراف اإلقليمية والدولية
بكلمات أخرى المطلوب ترتيب البيت الـداخلي العربـي والفلـسطيني، وتـصعيد الـضغط القـضائي                 
والدبلوماسي وحمالت المقاطعة ضد إسرائيل، وتصعيد تحرك عالمي على غرار تجربة جنوب إفريقيـا،              

   قائما  وهنا قد يصبح االنتظار خيارا صحيحا إذا كان انتظارا إيجابيا         . بما يجعل وضع نتنياهو غير مريح     
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على ترميم الصفوف الداخلية نظريا وعمليا وتنظيميا؛ استعدادا لمواجهة مقبلة حتمية فـي حـال بقـاء                 
  .  نتنياهو، أو استعدادا لمتطلبات ما بعد هذه الحكومة عندما يكون هناك مفاوضات حقيقية

  1/2/2010الغد، األردن، 
  

  ما العمل مع سالم فياض؟ .68
  اليكس فيشمان

 تعاطت كل محافل االمن في إسرائيل مع رئيس الوزراء الفلسطيني، سـالم فيـاض،               على مدى السنين  
رجل مثقف، معتـدل،    ). الخشخاشة التي يحظر مسها وفقاً للديانة اليهودية  المحرر        (كاالتروجة الحساسة   

  !أية خيبة أمل، أية صفعة. فجأة تبين لها أنه أصبح خشخاشة مريرة كاللعنة. مؤيد لالميركيين
ل االمن كلّها تجلس في االسابيع االخيرة بالمرصاد تحطم الرأس في عدد ال حصر له من حلقـات                  محاف

ما العمل مع هذا الرجل، الذي يأخذ في التعـزز ويحظـى باسـتقاللية تتجـاوز                : البحث وأوراق العمل  
رف كيف يـرفس،  المدلل أصبح ولداً حقيقياً يع. فجأة لديه إرادات ولديه القوة لتحقيقها، من دوننا     . خططنا

  .عندنا قلقون، بل مذعورون. يشتم، ويرغب في مغادرة البيت
التي كانت سائدة في الشوارع، وأعاد الـى        " الفوضى"فياض، بالمشاركة مع ابو مازن، نجح في تصفية         

لم تعد هناك عربدة الزعران الملثمـين، ال توجـد نـار         . المواطن الفلسطيني في الضفة االمن الشخصي     
فياض عزز قوات االمن في الضفة، نظفهـا مـن المعارضـة،            . ال في المسيرات والجنازات   منفلتة العق 

كما أن فياض أسند وطـور      . وتحت واليته أقيمت كتائب عسكرية بارشاد من الجنرال االميركي دايتون         
  .التنسيق االمني مع إسرائيل

اوروبـا والواليـات    .  الغرب رئيس الوزراء الفلسطيني ايضا هو الجهة المركزية التي تجتذب المال من          
وهو يعطـيهم إحـساساً بالنظافـة، الـشفافية،         . المتحدة تدفع نحو السلطة الفلسطينية باالموال فقط بسببه       

وهو صاحب الرواتب الذي يدفع ألكثر مـن        . في السلطة " أكلة المجان "فياض أقال العديد من     . والجذرية
ال النظام الـى المحـاكم، الـشرطة الزرقـاء،          وقد بدأ بادخ  . مائة الف موظف سلطة في الضفة وغزة      

ل " الدعوة"وبالتعاون مع ابو مازن عطّل، جزئياً، جهاز       . وبمساعدة خبراء أجانب بدأ ببناء مؤسسات حكم      
عـشرات آالف   . االقتـصاد اسـتيقظ   ". الجهاد"و" حماس"في الضفة وبعض الشبكة العسكرية ل       " حماس"

الذي جـاء مـن     " الموظف"فياض،  . نهاية االسبوع في الضفة   العرب االسرائيليين يقومون بالتسوق في      
  .البنك الدولي، يجمع الكثير جداً من القوة ويهدد بأن يصبح نجماً

أردنا نزيالً محمياً بـالخلو، ولكنـه أراد أن         . في واقع االمر، أليس هذا ما أردناه؟ يتبين أن ليس بالضبط          
مجتمع الفلسطيني في الضفة أم في الواليات المتحدة وفـي          ولما كان يجمع القوة  سواء في ال       . يكون مالكاً 

فجأة يطالب بأن يحـصل     . اوروبا  فانه يبدأ في اقالقنا في ارجاء العالم، ويهدد بتحقيق أهدافه رغم أنفنا             
على المزيد من المدن في الضفة لتكون تحت مسؤوليته، يطالب بمضاعفة كتائب الجيش الفلسطيني مـن                

فجأة يستخدم أجهزة االمـن الفلـسطينية  خالفـا          . من السالح، بالمزيد من التسلح    ، بالمزيد   25 الى   12
  .فالشيكل لم يعد يناسبه. فجأة يطالب بعملة فلسطينية. للترتيبات  في القدس أيضاً

ولكن هذا شيء، وما يطير عقلنا هو حقيقة ان هذا الرجل اقام لجاناً وزارية تعنى بالتشهير بإسرائيل في                  
وهي ترفع ضدنا الشكاوى في اليونسكو، في المحكمة الدولية في الهاي، فريـق             . ية ممكنة كل ساحة دول  

. ويلحق بنا أضراراً في منظمـة الـصحة العالميـة         " سرقة االعضاء من الفلسطينيين   "حكومي يعنى ب    
 الـى أن    OECDفياض، بشكل شخصي، يبذل كل جهد مستطاع كي ال تقبل اسرائيل فـي منظمـة ال                 

وهو ينجح في اقناع دول العالم بمطالبة إسرائيل بالمزيـد مـن البـادرات              . ه من إسرائيل  تستوفى مطالب 
قدرته . الطيبة والمزيد من التنازالت، خارج إطار المفاوضات، دون أن يعطي الفلسطينيون شيئا بالمقابل            

  .على اقناع العالم تصيبنا بالجنون
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". ج"و" ب"مسؤولية السلطة اراضي مـن المنـاطق        فهو يطالب اسرائيل بأن تنقل الى       : مؤخراً بالغ حقاً  
وهو يعتزم أن يبني مدينة فلسطينية جديدة، الروابي، قرب رام اهللا بعـضها مخطـط ألن يقـام علـى                    

. يطلب دون خجل، اراضي في غور االردن كي يقيم هناك قرى ومزارع للفلـسطينيين             ".(...) أراضينا"
  .ته المزيد من مثل هذه المخططات، والعالم بالذات يتفهمهفهل جن؟ أفال يعرف أن الغور لنا؟ وفي جعب

في اسرائيل يخشون من انه بهذه الوتيرة سينجح في أن ينتزع من االمم المتحدة قـراراً بإقامـة دولـة                    
وهذا بعد كل   . ، مع عاصمة فلسطينية في القدس، دون مفاوضات مع اسرائيل         1967فلسطينية في حدود    
  .ذلك سيقولون إننا ال نريد السالموبعد . ما فعلناه من أجله
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