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   الجناةودبي تتعّرف على.. المبحوح الغتيالها "إسرائيل "مشعل يتوعد بالثأر من .1

 حركة حماس، شيعت أمس، القيادي فيها محمود عبدأن ) وكاالت( نقال عن 30/1/2010الخليج، ذكرت 
وشارك في الجنازة التي .  في دبي يناير الحالي/ كانون الثاني19الرؤوف المبحوح الذي اغتيل في 

س المكتب السياسي انطلقت من جامع الوسيم في مخيم اليرموك باتجاه مقبرة الشهداء في المخيم رئي
. لحماس خالد مشعل وعدد من قيادات الحركة والفصائل الفلسطينية األخرى في دمشق وآالف المواطنين
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أقامت عائلة المبحوح في  كما .الرؤوف المبحوح نجل الشهيد عقب صالة الجمعة وأم صالة الجنازة عبد
  .يل هنية وعدد من مسؤولي حماسمخيم جباليا بيت عزاء قَدم إليه رئيس الوزراء المقال إسماع

في قالت حماس  أن وكاالتالحمزة حيمور و نقال عن مراسلها 30/1/2010السبيل، األردن،  وأضافت
 في حماس إذ نحمل العدو الصهيوني مسؤولية جريمة اغتيال األخ القائد، إننا: "بيان نشر في غزة

 ".ة الصهيونية في الزمان والمكان المناسبين كتائب القسام سوف ترد على هذه الجريمأننؤكد (..) فإننا
كفاح  رام اهللاومن  ،دبي محمد نصار نقال عن مراسليها من 30/1/2010الشرق األوسط، وأوردت 

سنثأر لدماء هذا العمالق الزكية واأليام ": خالد مشعل، قال بعد إتمام مراسم دفن المبحوح أمس، أن زبون
لقد آلمنا قتلته بقتله ولكنها الحرب، ": وأضاف ."سنثار لدم هذا الرجل. ..يوم لنا ويوم علينا.. سجال بيننا

سجال بيننا وبينكم، تقتلنا ونقتلك، تحاربنا بالباطل ونقاومك بالحق، هي الحرب بيننا وبينكم، تؤلمنا 
ال نعرف متى سننتصر ": وتابع مشعل ."ونؤلمك، فالحرب مفتوحة لن تتوقف حتى ترحلوا عن أرضنا

إن الحرب مؤلمة بيننا وبينكم مدتها عقود طويلة، ولكننا .. كننا واثقون من أننا سنهزمكمعليكم ول
  ."مطمئنون لنتائجها سنهزمكم شر هزيمة وسنمزق صورتكم المزيفة

إن االحتالل لن يفلت من العقاب، ولن يفلت بجريمته ": القسامكتائب أكد أبو عبيدة، الناطق باسم كما 
لقسام سترد في الداخل ولن تحول المعركة للخارج حتى مع اغتيال المبحوح ا"، مشددا على أن "هذه

  ."خارج فلسطين
، إن كل الجناة يحملون "الشرق األوسط"القائد العام لشرطة دبي، ضاحي خلفان لـومن جهته، قال 
لهم ، مشيرا إلى أننا أجرينا اتصاالت دو"وباتت لدى الشرطة أسماؤهم وصورهم أيضا"جوازات أوروبية، 

لن نترك أي مشتبه فيه تشير إليه أصابع االتهام ": ونحن نتواصل مع كل من له عالقة بالموضوع، مؤكدا
حتى نتصل بدولته ونأخذ المعلومات الكافية، وأنا أتوقع أن كل هذه الدول سوف تتعاون، وفي حال عدم 

مبدئيا لدينا ": قالو ."تعاون بعض الجهات نقول إن على من ال يتعاون أن يتوقع أن ال نتعاون معه
مجموعة أشخاص من حملة الجنسية األوروبية، ونتعامل مع حملة الجنسية األوروبية على أنهم 

إننا سنبذل كل جهد في "وأكد خلفان  ."أوروبيون، وال نعرف إن كان هؤالء األشخاص مزدوجي الجنسية
ة، وتوصلنا إلى خيوط تتعلق متابعة هؤالء األشخاص عبر الطرق الرسمية لدولهم والشرطة الدولي

 ."إذا كانت هناك أي عصابات لديها مالحقات يجب أن ال تكون على أرضنا"شدد على أنه و، "بالقضية
المبحوح لم يلتق أحدا، وكان ": وفيما يتعلق بطبيعة المهمة التي وجد المبحوح ألجلها في دبي قال خلفان

  ." يأت بصفة رسمية ولم يكن معه حتى أي مرافقفي زيارة ولم نعرف مهمته، ولكنه جاء بمفرده ولم
 نسخة منه، "الشرق األوسط"وكان المكتب اإلعالمي لحكومة دبي قد أعلن، أمس، في بيان صحافي تلقت 

نقال عن شرطة دبي، أنها قد تمكنت من كشف غموض حادثة مقتل محمود عبد الرؤوف محمد حسن، 
 المشتبه فيهم وتقديمهم إلى المحاكمة في أسرع وقت، ستسهم في سرعة تعقب"وأن التحقيقات الجارية 

وذلك من خالل التنسيق مع سلطات اإلنتربول الدولي، حيث غادر المشتبه فيهم البالد قبيل اإلبالغ عن 
 ."وفاة المجني عليه والعثور على جثمانه في أحد فنادق دبي

لجريمة قد ارتكبت على أيدي وصرح مصدر أمني مسؤول في دبي بأن التحقيقات األولية ترجح أن ا
عصابة إجرامية متمرسة كانت تتبع تحركات المجني عليه قبل قدومه إلى اإلمارات، مشيرا إلى أنه على 

الجناة خلفوا وراءهم أثرا يدل عليهم وسيساعد "الرغم من سرعة تنفيذ الجريمة ومهارة مرتكبيها، فإن 
لم تعد تعترف بعبارة جريمة "مؤكدا أن شرطة دبي ، "على تعقبهم ومن ثم القبض عليهم في أقرب فرصة

 ."غامضة أو مجهولة
 لديها الدالئل بأن المبحوح اغتيل الحركةأكد عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس، أن من جهته 

نحن كنا متحفظين عن ": وقال الرشق، معقبا على التكتم على سبب وفاته كل هذا الوقت. بأيد إسرائيلية
  ."اصيل حتى يتم التحقيق، وبعد أن تأكدنا من عملية االغتيال أعلنا عنهاذكر التف
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في نقالً عن مراسلها من دبي شفيق األسدي أن مصادر فلسطينية قالت  30/1/2010الحياة، وجاء في 
 بقيت متحفظة على جثمان المبحوح منذ اإلماراتية السلطات أن من لندن "الحياة" أجرتهاتصال هاتفي 

بعدما وصل " دمشق إلى عندما وصل الجثمان أمس من أول  الشهر الجاري حتى مساء 20ي اغتياله ف
  ."التقرير الطبي الرسمي بأن الوفاة حاصلة نتيجة الصعق الكهربائي ثم الخنق

 .مصدر من حماس في غزة انه تم العثور على المبحوح ميتاً في غرفته في فندق في دبيكما قال 
لكن . وكان المبحوح مريضاً. بتشريح جثته وعثر على آثار للسم في جسدهصدر أمر الحقاً ": وأضاف

  . "حماس تسيطر على المعلومات في هذا الشأن
 فائق المبحوح،  إلى أنقيس الصفدي، فراس خطيب نقالً عن مراسليها 30/1/2010األخبار، وأشارت 

ن شقيقي اغتيل بواسطة جهاز يحدث النتائج األولية للتحقيقات أثبتت أ"إن قال شقيق القائد الحمساوي، 
  ."صعقة كهربائية ثم جرى خنقه بواسطة قطعة قماش

، أن شقيقه سبق أن تعرض لمحاوالت "يونايتد برس إنترناشونال"وأكد الشقيق األكبر للمبحوح، حسين، لـ
م، وشعر اغتيال إسرائيلية عدة، مشيراً إلى أن إحداها كانت في اإلمارات أيضاً قبل ستة أشهر، عندما سّم

 ساعة غائباً عن الوعي وساد اعتقاد 36حينها بهبوط وتوعك مفاجئ ونقل إلى المستشفى حيث بقي لمدة 
. "أنها أعراض الجلطة، ولكن تحليل الجثة بعد وفاته أظهر وجود مادة سمية في دمائه منذ ستة أشهر

  .انوأكد أن شقيقه تعرض أيضاً لمحاولة خطف وتفجير خالل وجوده في لبن
 اإلسرائيلي أنّ المبحوح هو المطلوب "واال"وفيما التزم المسؤولون اإلسرائيليون الصمت، ذكر موقع 

  .األول للجيش اإلسرائيلي
 اإللكتروني، رون بن "يديعوت أحرونوت"وعلق محلل الشؤون األمنية والعسكرية في موقع صحيفة 

سؤولي المنظومة المشتركة لحماس وإيران، وقد كان واحداً من م"يشاي، على موت المبحوح بالقول إنه 
نظّم وأشرف على تهريب القذائف، والسالح، ومواد تفجيرية ومخربين فلسطينيين مدربين من إيران إلى 

  ."وهذا أيضاً السبب الذي من أجله، كما يبدو، ذهب المبحوح إلى دبي. غزة
 إلسرائيل "ورأى بن يشاي أن مصلحة في اغتياله، ليس فقط لعرقلة من الممكن أن حماس تفترض أن

تهريب السالح والقذائف من إيران إلى القطاع، بل أيضاً إلمرار رسالة تحذير لنشطاء حماس الذين 
 ."يأسرون جلعاد شاليط، وعلى رأسهم أحمد الجعبري

  
  ونتنياهو يحاول اآلن التملص منها كبيراً تقدماًأولمرتحققنا في عهد : عباس .2

 في لقاء مع عدد محدود من الـصحافيين         ،الرئيس الفلسطيني محمود عباس   كشف   :انماهر عثم  –لندن  
 الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي انهيا في مفاوضاتهما في عهـد          أن ، في لندن   الجمعةأمس  العرب مساء   

ي  السابقة برئاسة ايهود اولمرت تفاصيل اتفاق امني يبدأ تطبيقـه فـي اليـوم التـال                اإلسرائيليةالحكومة  
 الفلسطينية وقال ان الفضل في التوصل الى االتفاق يعود الـى        األراضي من   اإلسرائيليالنسحاب الجيش   

وشرح ان اولمـرت سـأله مـن         . القومي للرئيس باراك اوباما حالياً     األمنالجنرال جيم جونز مستشار     
قـوات دوليـة     ان تـرابط     باإلمكان ان   فأجابه من جانبكم    إسرائيلسيضمن انه لن تحدث هجمات على       

اولمرت سألني هل ستجلبون لنا قـوات مـن         : "وتابع قائالً . إسرائيل الي مدة ترضى بها      األمنلضمان  
اندونيسيا وماليزيا وتركيا؟ فقلت له، ال انتم اختاروا اي بلدان تعجبكم، فلتكن القوات من حلـف شـمال                  

 تلك القوات سـتكون تحـت        على الرئيس جورج بوش فوافق قائال ان       األمروعرضت  ). ناتو (األطلسي
 ومصر فقـبال بـشرط عـدم        األردن مع   األمروبالفعل تم االتفاق على ذلك وتشاورنا في        . أميركيةقيادة  

 ".أراضيهما على أجنبيةمرابطة قوات 
 فـي   اإلرهاب ان رئيس الوزراء البريطاني شدد له على ان مشكالت           أضاف، وقد حضرتُ اللقاء معه،    و

  .اإلسرائيلي -ما لن تنحسر اال اذا تمت تسوية الصراع الفلسطيني  واليمن وغيرهأفغانستان
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  ؟  ما هي االقتراحات االميركية المعروضة حالياً الستئناف المفاوضاتهتسألُو
 تجميداً تاماً لالستيطان ولكن نتنياهو لم يقبل وعرض بدالً          إسرائيل تعلن   أنوباما كان قد اقترح     أفقال ان   
قت ويستثني القـدس ومنـاطق      ؤ م ألنهموقتاً لعشرة شهور رأينا، انه غير مقبول        تجميداً جزئياً   "من ذلك   
اآلن يدور  : "واضاف". قلنا اننا ال نريدها   "ن تقديم ضمانات و   يو االميرك فاقترح ". في الضفة الغربية   أخرى

ان الحديث عن كيفية العودة الى المفاوضات، وقد اقترحنا امرين هما اوالً، تجميد حاسـم لالسـتيطان و                
 وثانيـاً،   1967يونيـو   /  حزيران 4يكون هناك اقرار بالمرجعية الدولية للتسوية، اي على اساس حدود           

وقـد بحثنـا    . ةاالستمرار من عند النقطة التي وصلنا اليها في مفاوضاتنا مع الحكومة اإلسرائيلية السابق            
 األراضـي لالجئين وتبادل   بالتفصيل خالل تلك المفاوضات في كل قضايا الوضع النهائي مثل الحدود وا           

نجزناه وتم االتفاق عليه هو ملـف       أوكان الملف الوحيد الذي     ). النتهاء االحتالل ( في اليوم التالي     واألمن
 ".االمن

اآلن اقترح االميركيون التوسط في محادثات غير مباشرة عن قرب وقلنا لهم اننا سنرد على ذلك                : "تابعو
 اقترح الـرئيس اوبامـا علـى        أخرىومن جهة   . الدول العربية  بعد التشاور مع     أيامفي غضون عشرة    

اوالً وقف االقتحامات للمدن والبلدات والقرى الفلسطينية بعدما استتب         : نتنياهو القيام بخمس خطوات هي    
االمن، وثانياً ازالة الحواجز من على الطرق وقد وضعت تلك الحواجز بسبب االنتفاضة واآلن ال داعي                

على اطالق الف اسـير مقابـل       " حماس"ق عدد من االسرى خصوصاً وانهم يفاوضون        لها، وثالثاً اطال  
جندي إسرائيلي، ورابعاً ان يسمحوا بدخول مواد البناء الى غزة العادة االعمار، وخامسا تغيير بعـض                

" ب"وبعض المنـاطق المـصنفة      " ب"في الضفة الغربية الى     ) ج) (حسب اتفاق اوسلو  (المناطق المصنفة   
 ".أ"الى 

عندما قدموا لنا هذه االفكار قلنا اننا نقبلها من دون ربطها بشروط ألن هذه كلهـا هـي                  : "واستدرك قائالً 
 ".بموجب خارطة الطريق) على إسرائيل(التزامات 
:  فاجاب ؟الى اين انتم متجهون اآلن، وما هو المخرج من الوضع الذي يبدو مستعصياً            :  أبو مازن  وسألتُ

 السابقة لالراضـي المحتلـة      األميركية اإلدارةوقارن بين تعريف    .  وقف االستيطان  الحل الذي لدينا هو   "
 واسعة من االراضي المحتلة     أجزاءوبين الشروط التي يحاول نتنياهو فرضها للتملص من االنسحاب من           

 أميركيـا كوندوليزا رايـس ان تعطينـا تعريفـاً         ) السابقة (األميركيةطلبنا من وزيرة الخارجية     : "وقال
قالت في جلسة مع صائب عريقـات       .  المحتلة فغابت مدة من الزمن الى ان جاءت لنا بالجواب          لألراضي

انها قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلـك         : اآلن ساقول لكم ما هي االراضي المحتلة      : وتسيبي ليفني 
التعريـف فـي    اضاف عريقات ان رايس ابلغتهما بهـذا        ". (القدس الشرقية والبحر الميت ونهر االردن     

 ).30/7/2008واشنطن بتاريخ 
 30/1/2010القدس، فلسطين، 

 
  هناك نقطة اتفاق فعلية مع حماس حول السياسة األمنية و... ال للتعددية في األمن: فياض .3

اعتبر أن  قد  رئيس الوزراء الفلسطيني، سالم فياض،      أن  : لندنمن   30/1/2010الشرق األوسط،   نشرت  
حماس " لم تقر " بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس حول المسائل األمنية، وإن           "نقطة اتفاق فعلية  "هناك  

ذكر فياض، في حديث إلى صـحافيين فـي المنتـدى            و .بذلك، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية      
يمكـن أن يكـون للتعدديـة       : " بأن سياسة السلطة الفلسطينية تقول     ، أمس، االقتصادي العالمي في دافوس   

انظـروا  "وتابع   ". مكان بين الفلسطينيين، لكن ال للتعددية في مجال األمن، وال تسامح مع العنف             السياسية
من الواضح أن حماس حاولت وقف الهجمات على إسرائيل، األمـر لـيس             : إلى ما يحدث في غزة اآلن     

 نقطة اتفاق، إنها"وأضاف  ".سرا، لقد حاولت ذلك، على الرغم من أنها ال تقر بأنها تفعل ذلك فهي تفعله
ومكسب ينبغي االستفادة منه، ونقطة بداية، على ما أعتقد، لم ال نستطيع، نحن، كل الفلسطينيين أن نقول                 
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منـذ أمـد     "أيـضاً وأضاف   ".الفلسطينيون يؤيدون هذه السياسة، ولنر اآلن ما يسعنا فعله سياسيا         : للعالم
بنفس األهمية، إن لم تكن حتى أكثر أهمية،        "ينية  بالنسبة إلى السلطة الفلسط   " طويل، باتت القضايا األمنية   

إذا كنا قادرين علـى تـسوية خالفاتنـا وتحقيـق     : "وقال ".من التوصل إلى اتفاق حول برنامج سياسي
فـي  ) في غزة(المصالحة، فإنني أضمن أن ما أنجزناه في الضفة الغربية خالل عدة سنوات سوف نحققه    

 ".مهلة أقل بكثير
في تعامله مـع مـشكلة غـزة،    " القيم الديمقراطية"يد المجتمع الدولي بشكل كاف على    انتقد عدم تشد  كما  

شرط للتوصل إلـى    " إعادة التوحيد " أن    وأكد .وعلى األخص في ما يتعلق برفض حماس لتنظيم انتخابات        
وتحدث عـن   ".دولة في قطاع غزة والضفة الغربية عاصمتها القدس الشرقية"حل فلسطيني شامل، وقيام 

 2010 و 2008ثر عملية السالم، واعترف بأن الجهات المانحة األوروبية التي وظفت مبالغ طائلة بين              تع
 .تمويلها العتبارات تتعلـق بميزانياتهـا  " تبدأ بمراجعة حجم"لتمويل جهود تحديث الدولة الفلسطينية قد 

ـ ورحب لماضية، لكنه اعتبـر  خالل األشهر ا" تخفيف إسرائيل من حدة بعض القيود في الضفة الغربية   " ب
 ".خنق غزة"، منددا بـ"غير كافية"هذه اإلجراءات 

، معربا عـن    2011بحلول عام   " دولة فاعلة قادرة على حكم نفسها     "وذكر بأن هدفه يتمثل في إقامة بنية        
كمـا   ".بما في ذلك الرأي العام اإلسـرائيلي "أمله في أن تتمكن هذه الدولة من إقناع الرأي العام الدولي 

ار إلى أن الفلسطينيين بدأوا يثقون في قدرة قضائهم وإدارتهم على الدفاع عنهم، وهي، بحـسبه، ثقـة                  أش
كانت مفقودة في الماضي، وقال ردا على احتمال إعالن دولة فلسطينية من طرف واحد الـذي أوردتـه                  

ارك األمـم   يجـب أن تـش    "و" لن نعمل بشكل منعزل   : "الصحافة الدولية بشكل متكرر في اآلونة األخيرة      
  .في العملية" المتحدة

يـشارك فيهـا    "، ان المفاوضات التـي      معهافي حديث   قوله   فياض،   عن 30/1/2010الحياة،  وأضافت  
المجتمع الدولي في شكل مباشر أو عبر الواليات المتحدة ربما تكون أكثر نجاعة من المنهج الـذي تـم                   

وض عليها بشكل رئيسي، ونحن نتحـدث عـن         هناك قضايا ال بد من التفا     : "وأضاف". اتباعه حتى االن  
وأعتقد بان من المفيد ان يكون للواليات المتحـدة،         . األسس الموجهة للعملية السلمية السياسية التفاوضية     

بالنيابة عن اللجنة الرباعية الدور المباشر في محاورة األطراف على األقل بما يكفي ألن يكـون هنـاك                  
  ".  إنهاء االحتاللإلىعلى األسس الصحيحة بعملية تفضي  قائما إسرائيلتفاوض ثنائي مع 

  
  وال أولوية للمصالحة بسبب رفض حماس... ال انتفاضة ثالثة: فياض .4

،  فياض طلب من األسرة الدوليـة وفرنـسا        مصادر فرنسية مطلعة أن   ذكرت  :  رندة تقي الدين   -باريس  
ووزير الخارجيـة برنـار كوشـنير،        لباريس حيث التقى نظيره الفرنسي فرانسوا فيون         خالل زيارته   

 ال تقدم على أي مساعدة، وأن اإلجراءات المحدودة التي          "إسرائيل" أناالستمرار في المساعدة، خصوصاً     
أقدمت عليها وأدت الى إزالة بعض الحواجز ليست كافية، خصوصاً في ظل العراقيل القائمة على صعيد                

 أن  إلىوأشارت  . من نابلس، ما يضعف عملية السالم     " أ "حركة السير والتدخالت اإلسرائيلية في المنطقة     
أغـسطس  / فياض أبلغ الفرنسيين رسالتين، األولى هي استمراره في خطته الواضحة التي قدمها في آب             

وتمتد لسنتين، كما أكد أنه لن تكون هناك انتفاضة ثالثة،          "  االحتالل وبناء الدولة   إنهاء"الماضي وعنوانها   
ة الفلسطينية ستصمد، وأن السلطة الفلسطينية جدية جداً في التزام واجباتها فـي إطـار     وأن القوات األمني  

  ".خريطة الطريق"
 علـى   "إسـرائيل " ال معنى لخطته إال بشرطين، األول أن تقدم          أن أن فياض اعتبر     إلىولفتت المصادر   

قف التـدخالت فـي     المزيد من المبادرات على األرض فتجمد االستيطان في الضفة وتزيل الحواجز وتو           
، مضيفاً ان الشرط الثاني هو ان تندرج كل الخطوات في إطار منطق سياسي إلنـشاء دولـة                  "أ"المنطقة  

وتناول فياض مع كوشنير موضـوع       .فلسطينية ألن خطته تهدف الى إنهاء االحتالل وليس التكيف معه         
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 مليون دوالر، وأن الحـصار      120 غزة، مؤكداً أن للسلطة الفلسطينية وزناً كبيراً في القطاع حيث تنفق          
  .اإلسرائيلي يعزز حماس، وأن المصالحة الوطنية ليست أولوية نظراً لرفض الحركة لها

  30/1/2010الحياة، 
 

   "إسرائيليهودية " مازن باالعتراف بـأبوحكومة حماس تنتقد تلويح  .5
باس التي اعلن فيهـا      تصريحات محمود ع   ، امس ،انتقدت الحكومة المقالة في غزة     :اشرف الهور  -غزة

ـ   ، ضمن اتفاق سالم شامل، وقالت انها تصريحات تمثل حركة فتح           "يهودية إسرائيل "موافقته لالعتراف ب
االعتـراف  "واعتبر طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة المقالـة ان هـذا             .وال تمثل الشعب الفلسطيني   

جئين الفلسطينيين بالعودة الى بيـوتهم      الخطير من السيد محمود عباس وحركة فتح يعني اسقاط حق الال          
واشار الى انه يعطي لدولة االحتالل الحق فـي طـرد الفلـسطينيين              ."وقراهم ومدنهم التي هجروا منها    

يشكل استمرارا لسلسلة التنازالت التي تقوم بها منظمـة التحريـر           "المتشبثين في ارضهم، الفتا الى انه       
  ...."لحقوق شعبنا 

اعالن " وخاصة الفصائل المشاركة في منظمة التحرير الى         واإلسالميالعمل الوطني   ودعا النونو فصائل    
تقديم المصلحة الوطنية على المـصالح الحزبيـة وعـدم          "و،  "موقف واضح من الموقف العباسي الجديد     

  ."فالوطن اغلى من ذلك جميعا... الخوف من سلطة عباس وحركة فتح في الضفة الغربية
  30/1/2010القدس العربي، 

  
   غزةضّدالشارع المصري بتحريض لم يذكرها هنية يتهم جهات  .6

اتهم رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية جهات لم يسمها صراحة بنشر تقريـريين              : رائد الفي  -غزة  
مدسوسين في مصر وبعض الدول العربية بغرض تحريض الشارع المصري على قطـاع              " إسرائيليين"

لجمعة في المسجد العمري، أمس، إن التقرير األول يقول إن هناك خطـة             وقال هنية خالل خطبة ا    . غزة
لتوطين سكان غزة في سيناء المصرية أو في أجزاء منها في سياق تبادل األراضي بعد إقامـة الدولـة                   
الفلسطينية، أما التقرير الثاني فيقول إن هناك مؤتمراً شاركت فيه شخصيات فلسطينية ومـصرية لـدعم                

مـن غـزة إلـى      " القاعدة"ية في إقامة الجدار الفوالذي حتى تمنع تسلل بعض عناصر           الحكومة المصر 
وأكد هنية أن هذه التقارير كاذبة ومدسوسة ومصادرها االحتالل، مشدداً على أن الحكومـة فـي                . مصر

غزة ال تقبل مشروع التوطين في سيناء أو غيرها وال الوطن البديل فـي األردن، وتؤكـد أن ال أرض                    
  .ينيين غير أرضهم، وأن الخطر الرئيس على األمن المصري هو االحتاللللفلسط

  30/1/2010الخليج، 
  

  عريقات يرفض تصريحات نتنياهو ويعتبرها إمالءات تقرر نتيجة التفاوض قبل بدئه .7
صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمـة التحريـر           . أكد د ":االيام"ب،  .ف. أ -القدس

ـ  اإلسرائيلي بشأن المستوطنات   رفض القيادة الفلسطينية لتصريحات رئيس الوزراء       " األيام"الفلسطينية، ل
 وغـوش عتـصيون والقـدس       األردن كان يريد اريئيل وغـور       إذا " وأضاف .في الضفة وشرق القدس   

 أن فهو يقرر نتيجة المفاوضات قبـل        اإلسرائيليةهذه هي المشكلة وهي االمالءات       والحدود فماذا يتبقى؟  
 ".دأتب

 30/1/2010األيام، فلسطين، 
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  غزةحرب السلطة تبلغ األمم المتحدة تأليف لجنة تحقيق بجرائم  .8
 قدم مندوب فلسطين الدائم، رياض منصور، أمس، تقريراً أولياً          :خاص بالموقع ،  نزار عبود  -نيويورك  

ي فـي جـرائم الحـرب       إلى األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، في شأن تحقيق الجانب الفلسطين            
قال منصور إن التقرير، الذي قـدر        .والجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبت في حرب غزة العام الماضي         

بأربعين صفحة، تضمن أسماء لجنة من خمسة قضاة وخبراء قانون من جامعة بيرزيت ستتولى إجـراء                
قرار يطلب   وال .لعامة لألمم المتحدة   الصادر عن الجمعية ا    10-46التحقيق عمالً بالبند الرابع من القرار       

من كل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل إجراء تحقيقات تحظى بالثقة الدولية في الجرائم التـي ارتكبـت                 
ستسمح للجنة السلطة الفلـسطينية     " حماس"ورداً على سؤال عما إن كانت        .عمالً بتقرير لجنة غولدستون   

حماس لم تمنع أي لجنة أخرى مـن إجـراء تحقيقـات    "إن  بممارسة عملها في قطاع غزة، قال منصور        
التقرير "وأكد أن   ". مستقلة في غزة، سواء لجنة إيان مارتن، أو لجنة غولدستون، أو لجنة الجامعة العربية             
  ".الذي قدمه يعترف بارتكاب جرائم حرب من الجانبين مع فارق نسبي كبير بين الطرفين

  30/1/2010األخبار، 
  

 انتخابات بلدية ومجالس محلية في الصيفجري سن: شعثنبيل  .9
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فـتح نبيـل شـعث فـي تـصريح                :الرؤوف أرناؤوط  عبد: رام اهللا 

، إن الحركة عاقدة العزم على المضي قدما في قرارها بإجراء االنتخابات البلدية والمجـالس               "الوطن"لـ
  ...م، مرجحا فوز فتح فيهاالمحلية التي توقع عقدها خالل الصيف القاد

نحن ال نستطيع أن نقوم بانتخابات وطنية طالما ال توجد مصالحة وطنية ألن االنتخابات بـدون     "وأضاف  
مصالحة هي تكريس لالنفصال ولذلك لن نجري انتخابات رئاسـية أو تـشريعية أو للمجلـس الـوطني                  

تحادات ولغرف التجارة والصناعة تدريجيا في      الفلسطيني ولكن يمكن القيام بانتخابات بلدية وللنقابات واال       
 ."المكان الذي يمكن عقد االنتخاب فيه

  30/1/2010الوطن، السعودية، 
  

  بين النجاح والتعثرتجربة حماس البرلمانية األولى  .10
اعتبر أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التـشريعي الفلـسطيني أن التجربـة              : أحمد فياض -غزة  

أن المجلس التشريعي حقق أهدافه المعلنة بسن القوانين ومراقبة         وة حماس حققت نجاحات     البرلمانية لحرك 
أداء السلطة التنفيذية وإقرار الموازنة العامة وتحقيق التواصل مع الجمهور وحماية المقاومـة ولتـسير               

ضـعت فـي    واعترف أن هذه التجربة كانت مليئة بالعقبات التي و         .األمور الحياتية للمواطن الفلسطيني   
طريقها من أجل ثنيها عن منهجها سواء باعتقال نوابها أو الحصار البرلماني واالقتصادي فـضال عـن                 

   .حالة االنقسام السائدة التي أدت دورا سلبيا في هذا اإلطار
 أداء حركة حمـاس     -األمين العام لحزب الشعب الفلسطيني    -في المقابل وصف النائب بسام الصالحي       و

نحـو  ها  أقل من المستوى المطلوب، ألنها غلبت حساباتها الذاتية، واعتبر أن عـدم تقـدم             البرلماني بأنه   
تحقيق المصالحة وإجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية سيحملها مسؤولية عرقلـة وإضـعاف النظـام              

 ووضع   إلى سعي إسرائيل منذ البداية إلفشال هذه التجربة الديمقراطية         ذلكوعزا   .الديمقراطي الفلسطيني 
كل العراقيل أمامها، وأشار إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تكن عائقا أمام هذه التجربة وأن كل ما                  

  .حدث لم يكن سوى صراع سياسي مشروع بين الكتل البرلمانية
 يـرى أن تجربـة حركـة حمـاس          -المهتم بشؤون الحركات اإلسالمية   -لكن الباحث عدنان أبو عامر      

 رغم أنها لم ترتق إلى مستوى الطموح        ،ديدا في المهام التشريعية والدستورية مقبولة نسبيا      وتح،  البرلمانية
وأكد أبو عامر للجزيرة نت أن التحـديات المحليـة           .العتبارات تتعلق بالوضع السياسي المأزوم داخليا     
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معـت بـين    والشروط الدولية التي جوبهت بها حماس لم تدفعها إلى التراجع عن ثوابتها خاصة أنهـا ج               
  .السلطة والعمل المقاوم، كما أنها ال زالت تتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة وبنية تنظيمية متماسكة

بيد أن أستاذ العلوم السياسية في جامعة األزهر بغزة مخيمر أبو سعدة اعتبر أن حركة حماس فشلت في                  
خابي الذي كان يقوم علـى أسـاس        القيام بدورها التشريعي والتنفيذي ولم تنجح في تحقيق برنامجها االنت         

تحسين األوضاع االجتماعية واالقتصادية والصحية بسبب فشل الحركـة فـي الجمـع بـين الـسياسة                 
وعزا ذلك إلى اعتقال االحتالل اإلسرائيلي ألكثر من نصف نوابها، إضافة إلى االنقسام الذي               .والمقاومة

 عاد وأكد أن حماس باتت جزءا من الحيـاة          شل عمل المجلس التشريعي وحالة الحصار والتضييق، لكنه       
  .السياسية الفلسطينية ال يستطيع أحد نكرانه

 29/1/2010نت، .الجزيرة
  

 نقل المعركة إلى الخارج منوط بسياسات الحركة العامة: حمدان .11
 حمدان في تصريح خاص أسامةقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس ): وكاالت (–حمزة حيمور 

 حول اغتيال القيادي في حماس محمود  مجريات التحقيقاإلماراتماس تتابع مع إن ح": للسبيل"
 بأكبر قدر ممكن من الروية كيال يؤثر سلبا على اإلجراءات، مضيفا انه من الحكمة متابعة هذه المبحوح

 تبإجراءا بخصوص القتلة، منوط اإلماراتية عنه الشرطة أعلنتواعتبر حمدان أن ما . مجريات التحقيق
  ". معلومةأيلتحقيق متحفظا من ذكر ا

الشهيد المبحوح يجري تعقبه : " قال حمدان، عن وجود دول شاركت في تعقب المبحوحأشيعوحول ما 
 ساعد في عملية أومن الكيان الصهيوني منذ عقدين من الزمن، وال يمكن الحديث اآلن على من أعان 

 ال ينجو الكيان الصهيوني أنا بعد، ولكن ما يهمنا ربما تكشف التحقيقات عن هذا فيم"، مضيفا "االغتيال
 التي من األدوات عن موقع المسؤولية، بغض النظر عن إبعاده أن ال يحاول البعض أومن هذه الجريمة 

 ". يكون قد استخدمهاأنالممكن 
هذا منوط . ؟وأينكيف ومتى "وفيما يتعلق برد حماس على عملية االغتيال، قال القيادي في حماس 

 خارج فلسطين اإلسرائيلينقل المعركة مع العدو "، معتبرا أن "كتائب القسام وهي من ستتولى الردب
 تفاصيل بهذا االتجاه سواء بما أي الحديث عن ألوانهمسألة منوطة بسياسات الحركة العامة، ومن السابق 

 المبحوح قيادي في أنن  حمداأوضحوعن طبيعة دور المبحوح،  ." كيفية الردأو الزمان أويتعلق بالمكان 
كتائب القسام وهو من مؤسسي الكتائب، وكان له دور في تنفيذ عمليات والتخطيط لها ضد الكيان 

 غادر قطاع غزة وحتى أن وجوده في الداخل ومارس دورا قياديا في الحركة بعد إبانالصهيوني 
 ."استشهاده، وكان ال يزال في هذا الموقع القيادي

 30/1/2010السبيل، األردن،  
  

  نستطيع أن نؤلم االحتالل الصهيوني داخل حدود فلسطين المحتلة وخارجها: الزهار .12
أن االحتالل الصهيوني يريـد أن      " حماس"أكد محمود الزهار القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية         : غزة

مبحوح، مـشيرا إلـى     محمود ال " كتائب القسام "يغير قواعد اللعبة من خالل اغتياله للقيادي العسكري في          
  .الحقِّ الكامل لحركته في الدفاع عن نفسها وعن الشعب الفلسطيني

نحن نـستطيع أن نـؤلم      ) : "1-29(الفضائية مساء الجمعة    " الجزيرة"وقال الزهار في تصريحات لقناة      
عبنا االحتالل داخل حدود فلسطين المحتلة وخارجها، وهذا أمر بأيدينا، وسنختار ما هو خيـر لنـا ولـش                 

، مشيرا إلى أن الحركة ستدرس اإليجابيات والسلبيات في سبل الرد علـى             "ولعالقاتنا العربية واإلسالمية  
  .جريمة االغتيال
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حافظت منذ البداية على أن تبقى فلسطين هي ساحة المواجهة، الفتًا إلى أن             " حماس"وأشار إلى أن حركة     
ي من خالل مثل هذا االغتيال، وأنها تريد أن تكرر تجربـةً            هي التي تهدد األمن القومي العرب     " إسرائيل"

  ".منظمة التحرير الفلسطينية"سابقةً مع 
بالتأكيـد  : "وأكد الزهار أن االحتالل الصهيوني حول قواعد اللعبة إلى مساحات أوسع وأخطر، مـضيفًا             

تـي أدت إلـى اغتيـال       وقوات األمن في اإلمارات لمعرفة الظروف ال      " حماس"سيكون هناك تنسيقٌ بين     
نحن نريد أن نعرف ما إذا كان هناك داخل الفندق من أسهم في عملية القتل، واألدوات            : "وتابع ".المبحوح

التي استُخدمت في جريمة االغتيال، ومن أي بالد جاء المنفِّذون، وبأي جـوازات سـفر دخلـوا إلـى                   
  ".اإلمارات

: مسؤوليتها عن قتـل المبحـوح، قـال الزهـار         " رائيلإس"وفي رده على سؤال حول سبب عدم إعالن         
االحتالل تعود أال يعلن عن الجرائم التي يرتكبها؛ ألنه ال يريد أن يلزم نفسه بالتزامـات دبلوماسـية أو                   "

هو : "إلى أهمية المبحوح؛ حيث قال    " حماس"وتطرق القيادي في حركة      ".سياسية أو قضايا حقوقية دولية    
لمبادلتهم بأسـرى   " اإلسرائيليين"، وله دور بارز في خطف الجنود        "كتائب القسام "سسوا  من أوائل الذين أ   

المبحـوح كـان    : "وأضاف ".فلسطينيين، وفي الخارج استمر عمله ليدعم المقاومة بكل الوسائل والسبل         
 دبـي،   يعمل بصمت وإخالص حقيقي، وقد استحق الشهادة، وله أعمال متعددة، وال أعرف لماذا كان في              

وطالب الزهـار الـدول العربيـة،        ".لكن هذا األمر يجب أن يبحث مع جهات االختصاص في الخارج          
وخاصةً تلك التي تربطها عالقاتٌ مع االحتالل بالتحرك إزاء مثل هذه االغتيـاالت، مؤكـدا أن الـدول                  

 .العربية ال يرضيها أن تتحول أراضيها إلى ساحات اغتيال واغتيال مضادة
30/1/2010ركز الفلسطيني لإلعالم، الم  

 
   في الخارج بعد دفع التعويضات الكوادر من فتحمليات تسريح جماعية آلالفع": القدس العربي" .13

بدأ انطالقا من مدينة رام اهللا التنفيذ الفعلي لقرارات سابقة كانـت سـرية علـى                 : بسام البدارين  -عمان  
نظيمية في الخارج واالقتصار على المؤسـسات الحركيـة         صعيد حركة فتح باتجاه تفكيك بنية الحركة الت       

الثالثة الكبرى في الداخل فقط مع ما يتطلبه ذلك من تعطيل لبعض اآلليات التنظيمية الكالسيكية وعمليات                
 يتعرضون لها   "إقعاد" الحركة بأكبر عملية     أبناءتسريح جماعية لكوادر الحركة في الخارج مع ما يسميه          

  .م المعتادة منذ عقودعن مهامهم ووظائفه
وبدا في السياق التنفيذ الفعلي لقرار اتخذته مؤخرا اللجنة المركزية للحركة ويقضي بالموافقة على دفـع                
التعويضات المالية المستحقة للموظفين المحليين العاملين في المؤسـسات والـسفارات الفلـسطينية فـي               

  . الحركة والمسجلين في كشوفاتهاأبناءالخارج من 
الحركة فـي     من كوادر  اآلالف في السياق ستشمل     إضافية اتخذت خالل اليومين الماضيين قرارات       كما
 الحركـة   أبنـاء  مـن    "متفرغين" كشوفات بتحويل من تنطبق عليهم صفة        إعداد الخارج ومن بينها     أقاليم

حويـل   جماعية علـى التقاعـد ويـشمل الت     إلحاالت مالك جيش التحرير الفلسطيني تمهيدا       إلىبالخارج  
 الحركة كانوا مسجلين طوال عقود في كشوفات مؤسسات فلـسطينية           أبناءمتفرغين عسكر ومدنيين من     

 على التقاعد بأن المشمولين     اإلحالةوسيعني هذا القرار عمليا بعد التحويل لكادر الجيش ثم           .خارج الوطن 
على الـصعيد المؤسـسي     و مهام الحقا ال على الصعيد الحركي وال         أي وظائف   أ "إشغال"ال يستطيعون   

 - األهـم  وهـذا    - بيوتهم بعد الحصول على مستحقاتهم المالية وبعد         إلى سيذهبون   أنهمالوظيفي بمعنى   
  شطبهم من سجالت الحركة،

 عمليـة   ألكبـر  التي اعتبرته مقدمـة      "القدس العربي "والقرار سالف الذكر سيشمل المئات حسب مصادر      
 الحركة في الخارج الـذين لـن يـستطيعوا بعـد هـذه              بناءأ وشطب قيود يتعرض لها      "تفريغ تنظيمي '
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 الحركـة   أقـاليم  وظائف حركية يعني تسريحهم تنظيميا وبالتالي تفريـع          أو مهام   أي إشغال اإلجراءات
  . في العالم من سجالت العضوية والكادر الحركيإقليميا 50الخارجية التي تزيد عن 

30/1/2010القدس العربي،   
  

  تضامناً مع غزة في لبنان في المخيمات الفلسطينيةاعتصاماتحماس تنظم  .14
البداوي، نهر البارد، عين الحلوة، اعتصامات تضامنية مع أهالي غزة : نظمت حركة حماس في مخيمات

 .المحاصرة
30/1/2010السفير،   

     
  سيرة ذاتية.. محمود المبحوح .15

م في الخارج، وهو من أوائل مؤسسي يعد محمود المبحوح أحد قادة كتائب الشهيد عز الدين القسا: غزة
 أول مجموعة عسكرية في الجناح العسكري لحركة حماس قبل أن يعرف بعد ذلك باسم كتائب الشهيد عز

 بالوقوف وراء اسر أول "إسرائيل"م مع األسير القسامي محمد الشراتحة، وتتهمه 1987الدين القسام عام 
، في مخيم جباليا ألسرة 14/2/1960ولد في . م1989جنديين إسرائيليين تأسرهما حركة حماس عام 

جنوب فلسطين المحتلة، عاش وترعرع في مخيم " بيت طيما"فلسطينية متدينة تعود بجذورها إلى بلدة 
 .1987جباليا شمال غزة الذي انطلقت منه الشرارة األولى لالنتفاضة الفلسطينية األولى عام 

تة عشر، وبعد أن أنهى الثانوية العامة حصل على دبلوم في كان ترتيب الشهيد الخامس بين إخوانه الس
الهندسة الميكانيكية، وافتتح ورشة لتصليح السيارات، كان يتخذها ستاراً لتنفيذ عملياته ضد قوات 

اشتهر المبحوح بحبه لرياضة كمال األجسام، وحصل على المرتبة األول في هذه الرياضة  و.االحتالل
 .الثمانيناتعلى مستوى قطاع غزة في 

بعد خروجه من قطاه غزة التحق بعدد من دورات الحاسوب، وتعلم حتى أجاد عدد من اللغات، تزوج 
الطالب في إحدى )  سنة21(أكبرهم عبد الرؤوف – ثالثة أوالد وبنت – لينجب أربعة أبناء 1983عام 

 ). سنوات8(جامعات اليمن، والصغرى رنيم 
م،  قبل تأسيس حركة 1978 عاما سنة 18عندما كان عمره التحق في صفوف اإلخوان المسلمين 

حماس، ونشط في تلك الحقبة في محاربة محالت القمار التي كانت منتشرة في مدينة غزة آنذاك، ثم 
تعددت مرات اعتقاله في السجون اإلسرائيلية كان منها اعتقاله في سجن السرايا المركزي في مدينة غزة 

  .ولى بعام بتهمة حيازة األسلحةقبل اندالع االنتفاضة األ
بعد  خروجه من السجن بقليل أصبح مطارداً لقوات االحتالل، وازدادت عالقته بالشيخ أحمد ياسين 
وبالمؤسس العام للكتائب صالح شحادة، وعمل في المجموعة العسكرية األولى لحماس قبل أن تنمو 

 .ضوا من أعضاء تلك المجموعة العسكريةوتصبح جناحا مسلحا باسم كتائب القسام، وأصبح المبحوح ع
م، وقتلهما 1989شارك في عملية أسر الجنديين اإلسرائيليين ايالن سعدون وأفي سبورتس عام 

م، 1997 مصيرهما حتى عام "إسرائيل"وإخفائهما في مدينة أسدود في فلسطين المحتلة، دون أن تعرف 
فن اإلسرائيليين، نتيجة معلومات تمكنت من انتزاعها  بمكان د"إسرائيل"بعد أن أرشدت السلطة الفلسطينية 

 .من احد أعضاء القسام في أقبية التحقيق الفلسطينية آنذاك
 أحمد ياسين، والشهيد صالح شحادة،  الشهيدوبعد اعتقال عدد من عناصر كتائب القسام من بينهم الشيخ

ات إسرائيلية كبيرة منزله واقتحمته سر اإلسرائيليين فطوقت قوأبمسؤولية المبحوح عن " إسرائيل"علمت 
مستخدمين القنابل الصوتية والرصاص الحي، كما حاول اإلسرائيليون أكثر من مرة اعتقاله، إحداها 

 .عندما تخفوا بزي عمال زراعة بالقرب من ورشته الخاصة، وأصيب فيها أخواه فايق ونافذ بجراح
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ى مشاركته في مقاومة االحتالل فقررت المحكمة ، كان بيته أول بيت يهدم عقابا له عل1990وفي عام 
 .الصهيونية هدم بيته ومصادرة األرض، وكانت التهمة الموجهة إليه خطف جنود صهاينة

بعد مطاردة في غزة دامت أكثر من شهرين، تمكن هو وعدد من رفاقه من اجتياز الحدود إلى مصر، 
رهم من اإلسرائيليين طالبوا الحكومة المصرية فاعتقلتهم األجهزة األمنية المصرية، وعندما اكتشف أم

 .بتسليمهم، حتى تم االتفاق على تسليمهم وترحليهم إلى  ليبيا، ومن هناك غادروا إلى سوريا
30/1/2010السبيل، األردن،   

  
  على تقرير غولدستونتقدم إلى األمم المتحدة ردها " إسرائيل" .16

وزير الحـرب اإلسـرائيلي ايهـود       ، أن    المحتلة القدس من   "وكاالت" عن،  30/1/2010الخليج،  نشرت  
" تحقيقـات "قدمت إلى األمم المتحدة، أمس، ردها على تقرير غولدستون، تضمن           " إسرائيل"قال إن    باراك

مـا أسـماها    " يثبـت "داخلية أجراها جيشها، وبطبيعة الحال ينفي التقرير ارتكاب قواته جرائم حرب، و           
  .ة غزة قبل عامالجيش خالل محرق" أخالقيات ومهنية"

ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن باراك قوله، خالل مشاركته في غرس أشجار في مستعمرة عومير 
التحقيقات حول العمليات العسكرية التي تم تنفيذها ) أمس(لقد قدمنا لألمم المتحدة "جنوب فلسطين المحتلة 

" اإلسرائيلي"نه ال يوجد مثل الجيش هذا التقرير يثبت أ"وأضاف أن ". خالل عملية الرصاص المسكوب
ملفق ومشوه وغير "وهاجم باراك تقرير غولدستون ووصفه بأنه ". سواء من الناحية األخالقية أو المهنية

" إسرائيل"على جميع الجنود والضباط الذين أرسلناهم للقتال أن يعرفوا بأن "وأن " متوازن وغير مسؤول
  ."تدعمهم في اليوم التالي للحرب أيضا

اإللكتروني، أمس، أن باراك ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يتفقا بعد على " هآرتس"وذكر موقع 
ونقلت عن مصادر في مكتب رئيس  .مستقلة تعمل بمعزل عن الجيش وتحقيقاته" تحقيق"تشكيل لجنة 

نسيق مع وزراء الوزراء اإلسرائيلي قولها أول أمس إن نتنياهو اتخذ قرارا لكنه لم ينته بعد من الت
  .وزعماء أجانب

ستشكل لجنة " إسرائيل"بأنه يتوقع أن يعلن نتنياهو األسبوع المقبل أن " يديعوت أحرونوت"وذكرت 
تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في اتهامات تقرير غولدستون رغم معارضة باراك ورئيس األركان غابي 

رة مداوالت مكثفة بمشاركة مسؤولين سياسيين ، فإنه جرت في األيام األخي"يديعوت"ـووفقا ل .أشكنازي
وظهرت خاللها بوادر تسوية من شأنها تخفيف معارضة باراك " إسرائيليين"وعسكريين وقانونيين 

  .وأشكنازي لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة
خالل هذه المداوالت " األمن"ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إنه تم التوضيح لجهاز 

نة تقصي الحقائق لن تحقق مع ضباط وإنما ستدقق فقط في القرارات التي اتخذتها الحكومة والقيادة أن لج
  ".ال يوجد داع لتخوف قادة الكتائب والمستويات األدنى منهم"العليا للجيش وأنه 

 أولمرت وأعضاء إيهودووفقا للتقديرات فإنه سيمثل أمام لجنة تقصي الحقائق رئيس الوزراء السابق 
جلس الحرب خالل المحرقة وأشكنازي وأعضاء هيئة األركان العامة للجيش وربما قائد فرقة غزة، م

  .وضباط آخرون برتبة عقيد
من جانبه، شدد المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية مناحيم مزوز، الذي انتهت واليته، أول أمس، 

واضاف أنه على الرغم من . نة تحقيقسترتكب خطأ خطيرا في حال عدم تشكيل لج" إسرائيل"على أن 
وأكدت األمم  ".إال أنه يالحقنا وسيستمر في مالحقتنا وسلب الشرعية منا" "منحاز"أنه يعتقد أن التقرير 

  .المتحدة من جانبها، أنها تسلمت التقرير
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ابا وقال المتحدث فرحان حق إن األمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون، الذي توجه إلى أديس اب
وأضاف أن بان ". بشأن غزة" اإلسرائيلية"تلقى رسالة من الحكومة "للمشاركة في قمة االتحاد اإلفريقي، 

  .إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة" يعمل على صياغة رده"
 صفحة تفصل إجراءات تقول     36يقع الرد في     ، أن الرد اإلسرائيلي   30/1/2010نت،  .الجزيرةوأضافت  

  .تخذت للتحقيق في الشكاوى المرفوعةتل أبيب إنها ا
لكن مسؤوال إسرائيليا لم يكشف هويته قال إن الوثيقة ليست ردا مباشرا على تقرير القاضـي ريتـشارد                  

  .شابته" عيوب"غولدستون، وإن تطرقت إلى ما وصفه بـ
أقـرت   حادثا يحقق فيه جيشها، و     150، التي وصفت تقرير غولدستون بالمنحاز، عن        "إسرائيل"وتتحدث  

  ".تعقيد وحجم العمليات"بأخطاء قاتلة أرجعتها إلى 
  

   في دافوساألردنيوالعاهل بيريز لقاء حميمي وودي بين : تقارير إسرائيلية .17
، الملـك عبـد اهللا      األردنين العاهل   أ العبرية الجمعة،    اإلعالم وسائل    أفادت : زهير اندراوس  -الناصرة  

، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، على هـامش          زمعون بيري الثاني التقى مع رئيس الدولة العبرية، ش      
 مع شخصية   األردني اجتماع منذ فترة طويلة للعاهل       أولاالقتصادي العالمي، وذلك في     ) دافوس(منتدى  

 ملتزمة بالـسالم وانـه      "إسرائيل" أن للملك   أوضح زوقالت التقارير اإلسرائيلية ان بيري     .إسرائيلية رفيعة 
 ذلك قالـت    إلى باإلضافةآلراء بين اإلسرائيليين بخصوص حل الدولتين لكال الشعبين،         يوجد توافق في ا   

 عن قلقـه    أعرب األردنين العاهل   أ العبرية ان اللقاء كان حميميا ووديا للغاية، كما نقلت           اإلعالموسائل  
  .من الجمود الحاصل في عملية السالم وما لذلك من انعكاسات على المنطقة برمتها

ن المواقف مع نهاية العملية التفاوضـية       أ على   األردني للعاهل   بيريز أكد،  اإلسرائيليةالمصادر  وبحسب  
 مـستعدة   إسرائيل أنسوف تكون مختلفة عن المواقف التي ستنطلق بها عملية المفاوضات، مشددا على             

ت سـتكون    المفاوضـا  إطـار انّه فقط فـي     : أيضا طاولة المفاوضات، ونقلت عنه قوله       إلىللعودة فورا   
  . قادرة على تسوية القضايا والمشاكل التي تتطلب حال عاجال، على حد تعبيرهاألطراف

 القليلة  األشهر لم تتوقف خالل     واألردن "إسرائيل"ن االتصاالت بين    أ" معاريف"من ناحيتها قالت صحيفة     
مـسؤول إسـرائيلي     تحدثت عن انقطاع في العالقات بين الجانبين، وذكر          أنباءالماضية على الرغم من     
 من المـسؤولين    آخر وعددا   أراد القومي اإلسرائيلي، عوزي     األمنن مستشار   أرفيع المستوى للصحيفة    

 الثنائي بين الجانبين    األمنين التعاون   أ عمان، مضيفا    إلىعلى مستويات وزارية مختلفة، قاموا بزيارات       
  .األردنلسفارة اإلسرائيلية في يتواصل وانه تعزز مؤخرا اثر الهجوم الذي تعرض له موظفو ا

  30/1/2010القدس العربي، 
  

  من فتحأسرى ق من خالل إطالنتنياهو يسعى لتحريك مفاوضات السالم ": هآرتس" .18
ذكرت تقارير صحفية أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين :  وكاالت،محمد جمال -القدس المحتلة 

من حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود نتنياهو سيوافق على إطالق سراح مئات األسرى 
أمس إن نتنياهو ) هآرتس(وقالت صحيفة . تحريك العملية السياسية واستئناف المفاوضاتعباس من أجل 

أعرب أمام المبعوث األميركي الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل عن موافقته إلطالق سراح 
 المصرية الستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية –أسرى في إطار المبادرة األميركية 

  .ستوى متدن وبوساطة أميركيةبم
  30/1/2010الشرق، قطر، 
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  "إسرائيل"ستبقى إلى األبد جزءاً من " أريئيل" مستوطنة :نتنياهو يتحدى مجدداً .19
أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، أن مستوطنة أريئيل،          ": األيام"،  .)ب.ف.أ( –القدس  

دية في الضفة الغربية المحتلة، ستبقى إلى األبد جزءاً ال يتجزأ مـن             التي تعد من أكبر المستوطنات اليهو     
في أي اتفـاق سـالم      "وقال نتنياهو في احتفال عام بغرس أشجار في هذا المجمع االستيطاني             ."إسرائيل"

" رض إسرائيل أ "أي،  "قادم ستكون أريئيل جزءاً ال يتجزأ وال ينفصل من دولة إسرائيل واريتس إسرائيل            
نريد تعزيز السالم والتعايش مع جيراننا لكـن ذلـك ال           "وأضاف رئيس الحكومة     .ها التوراتية في حدود 

نحن هنا في قلب بلدنا هنا عاش أجدادنا        . ينبغي أن يمنعنا من العيش واالستمرار في الزراعة والبناء هنا         
  ".وهنا سنبقى وسنعيش

  30/1/2010األيام، فلسطين، 
  

  مليار دوالر12 الل يكلفون االحت اليهودالمهاجرون .20
كشفت مصادر إسرائيلية عن مدير عام وزارة استيعاب المهاجرين اإلسرائيلية، أن :  ردينة فارس- غزة

 12نحو ( مليار شيكل 45 الماضية مبلغا يقدر بـ 25حكومة تل أبيب رصدت على مدار السنوات الـ 
 .لجة قضايا المهاجرين الجددالستقدام مهاجرين جدد من أنحاء العالم كافة لمعا) مليار دوالر

، "قادم جديد"اإلسرائيلي بمكانة " قانون العودة"وقالت المصادر، إن المهاجرين اليهود يحظون بموجب 
تشتمل على سلة خدمات إسكان وتعليم خاصة وغيرها، إضافة إلى العديد من التسهيالت والتفضيالت في 

 .العمل والتعليم
  30/1/2010عكاظ، 

  
  مرة أخرى48لن نقبل بنكبة : المنازل على هدم في اللد احتجاجاًل تظاهرة  خالالشيخ صالح .21

 في وا شارك48 مئات من فلسطينيي  المحتلة، أنالقدسمن  30/1/2010السبيل، األردن، نشرت 
مظاهرة حاشدة ضد سياسة هدم البيوت اإلسرائيلية، وانطلقت من المسجد الكبير في مدينة اللد بمركز 

  . وصوالً إلى مبنى البلدية1948لة عام األراضي المحت
وأم المصلين بصالة الجمعة رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صالح الذي أكد 
على أن الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلة لن يقبل استمرار سياسة هدم المنازل العربية، مؤكداً 

إن التين والزيتون هويتنا وهي القلم : "وقال صالح خالل خطبته ".ى مرة أخر48أننا لم ولن نقبل بنكبة "
الذي نكتب به تاريخنا، ومن هنا من مدينة اللد نقسم باهللا بأننا لم ولن نقبل يهودية الدولة، ونقولها 
وبصوت عاٍل بأن سياسة التشريد والتهويد التي يتبعها االحتالل بحق الجماهير العربية تزيد من رباطنا 

الحفاظ على "وأكد الشيخ أن القضية الفلسطينية في الداخل هي المنتصرة، مشيراً إلى أن  ".سكناوتم
 ".أرضنا ووطننا وعلى رأسها القدس الشريف حق إسالمي وعربي لم ولن نتنازل عنه

إن : قال رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي النائب جمال زحالقة خالل مشاركته في المظاهرةو
 في 40 اإلسرائيلية تتحكم في الديموغرافيا والجغرافيا، فنسبة العرب في مدينة اللد وصلت إلى السلطات

 ".، وهذا يقلق السلطات التي تقوم بمساعٍ محمومة لهدم بيوت عربية وبناء مساكن لليهودةالمائ
اشدة التي وقف واحتشد المئات من الفلسطينيين بعد أداء صالة الجمعة أمام المسجد لتنطلق المظاهرة الح

على رأسها العديد من القيادات العربية في الداخل ومن بينهم أعضاء كنيست عرب وممثلين عن لجنة 
وطافت الجماهير العربية الغاضبة شوارع وأحياء مدينة  .المتابعة العليا ورؤساء السلطات المحلية العربية

لت إلى مبنى بلدية اللد حيث أقيم مهرجان اللد المختلطة والمقسمة بغير حق بين العرب واليهود حتى وص
  .خطابي تخلل كلمات عديدة للقيادات الفلسطينية
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 باسم اللجان الشعبية في  متحدثاًقال  محمد شريكة،، أنلندنمن  30/1/2010الشرق األوسط، وأضافت 
لدية أصحاب  بيتا بأوامر فورية في مدينة اللد، وتالحق الشرطة ورجال الب30يريدون هدم ": مدينة اللد

 بيتا صدرت 40هذه البيوت إلخالئها للهدم، بينما يجري التداول في أروقة المحاكم بقضايا تخص نحو 
  ."بها أوامر هدم في مدينة اللد

  
  جامعة العربية التحرك إلنقاذ األقصى والقدسوال "لجنة القدس"و" المؤتمر اإلسالمي"يناشد  جمعة .22

ى تحت وطأة جيش االحتالل وغطرسته، ناشد خطيب مسجد بعد صرخات األقص:  فهيم الحامد-جدة 
األقصى يوسف جمعة منظمة المؤتمر اإلسالمي ولجنة القدس اإلسالمية وجامعة الدول العربية، بضرورة 
. التحرك السريع والجاد إلنقاذ المسجد األقصى، ووقف االعتداءات اإلسرائيلية في مدينة القدس الشريف

يمكن   ضرورة عقد اجتماع طارئ للهيئات الثالث إلنقاذ ما"عكاظ"ـوطالب جمعة في تصريحات ل
 . إلى أن هناك تهديدات خطيرة تواجه األقصى والبد من التحرك السريع قبل فوات األوانإنقاذه، مشيراً

وحذر من أن التصدعات المتوالية التي شهدتها القدس جاءت نتيجة تصاعد الحفريات وإقدام السلطات 
 . ربط شبكة األنفاق الكبيرة والمتعددة التي أقامتها أخيراالصهيونية على

وكشف قيام أفراد من شرطة االحتالل اإلسرائيلي بمشاهدة أفالم إباحية في باحات المسجد األقصى 
وتساءل، . المبارك، مؤكدا أن مثل هذه األعمال اإلجرامية تمس بالمكانة الدينية للمجسد األقصى المبارك

ولم يستبعد قيام قوات االحتالل في البدء . "لة غربية بمشاهدة أفالم إباحية في كنائسهاهل ستسمح أية دو"
 أن هناك في بناء كنيس قريب من حائط البراق، وهو جزء من الحائط الغربي للمسجد األقصى، موضحاً

 .ي إلى كنيس يهود"المتحف اإلسالمي"قرائن تؤكد أن هناك سعيا إسرائيليا لتحويل مصلى 
  30/1/2010 عكاظ،

  
  صدر االحتالل إخطاراً بهدمه قبل أيامأ تظاهرة احتجاجية تضامنا مع مسجد :نابلس .23

شارك مئات الفلسطينيين في تظاهرة احتجاجية بقرية بورين جنوب نابلس تضامنا مع مسجد : )وام(
نة التنفيذية وشارك في الفعالية عضو اللج.  بهدمه قبل أيامسلمان الفارسي الذي اصدر االحتالل إخطاراً

لمنظمة التحرير غسان الشكعة ووزير األوقاف والشؤون الدينية محمود الهباش الذي أكد أن كل مسجد 
  .في فلسطين له حرمة من حرمة المسجد األقصى

  30/1/2010الخليج، 
  

  بلدية االحتالل تفشل بناء بيوت للمواطنين في العيساوية: القدس .24
للجنة المحلية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية القدس الغربية أفشلت إن ا: قالت مصادر إسرائيلية: القدس

  وبصورة شبه نهائية إمكانية إقامة مبانٍ للفلسطينيين في العيساوية في القدس الشرقية المحتلة
 دونماً 660أن اللجنة أثبتت من خالل مصادقتها على تحويل : اإلسرائيلية) يروشاليم(وذكرت أسبوعية 

والتي كان جزء منها معداً لتوسيع البلدة " حديقة قومية"الواقعة على سفح جبل المكبر إلى من األراضي 
الفلسطينية، إنه ال يوجد أفضل من التذرع بالمواقع األثرية لتحقيق وقائع سياسية، ووفقاً للمخطط سيعلن 

  .تتضمن مركز زيارات للسياح ومتجراً ومراحيض عامة" حديقة وطنية"عن المنطقة 
 30/1/2010يام، فلسطين، األ
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 مستوطنون يستولون على منزل مسنة مقدسية .25
 اقتحمت مجموعة من المستوطنين أمس الجمعة منزل المواطنة فاطمة عبد الودود :القدس المحتلة

الداهودي في عقبة السرايا بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، وغيرت أقفال ومفاتيح الطابق العلوي من 
 .وى صدور قرار عن محكمة الصلح اإلسرائيلية يقضي بالسماح لهم دخول المنزلالمبنى بدع

 الجاري يقضي بالسماح للمستوطنين يناير/  كانون الثاني25وكانت محكمة االحتالل أصدرت قراراً في 
بدخول هذا الجزء من المبنى وحددت أوقاتاً بدخول الرجال من المستوطنين من الثامنة صباحا وحتى 

  .نة مساء فيما سمحت لنساء المستوطنين بدخوله من الثامنة مساء ولغاية الثامنة صباحاًالثام
كما قضى قرار المحكمة بسجن المواطنة الداهودي البالغة من العمر ثمانين عاماً في حال لم تنفذ القرار 

 .وطنين شيكل تدفع لمحامي المست9.000 ألف شيكل و20.000إضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 
وبحسب العائلة فأن الجزء من المبنى الذي حكمت المحكمة لصالح المستوطنين بدخوله غير محمي وهو 

 .ما نفته العائلة مؤكدة أنها تقيم في هذا المنزل منذ الستينيات
  30/1/2010السبيل، األردن، 

 
  عشرات اإلصابات في قمع االحتالل لمسيرات الضفة ضد االستيطان والجدار .26

أصيب عشرات الفلسطينيين، أمس، بحاالت اختناق من الغاز  ":وكاالت"، "الخليج "- المحتلة فلسطين
المسيل للدموع وبأعيرة االحتالل اإلسرائيلي المطاطية في أربع مسيرات ضد جدار الفصل العنصري 

 وبيت واالستيطان بمشاركة كبيرة من األهالي وقادة الفصائل والنشطاء األجانب في محافظتي رام اهللا
  .لحم بالضفة الغربية

وشهدت رام اهللا مواجهات مع قوات االحتالل خالل مسيرة ضد االستيطان في قريتي النبي صالح ودير 
واندلعت . نظام ما أسفر عن إصابة فلسطيني بجروح إلى جانب عشرات حاالت االختناق واإلغماء

ين خالل المسيرة األسبوعية التي شارك مواجهات في قرية بلعين بين جنود االحتالل وعشرات الفلسطيني
تح سلطان أبو العينين، كما نظمت مسيرة حاشدة انتهت بمواجهات ففيها عضو اللجنة المركزية لحركة 

وانطلقت في قرية المعصرة جنوب بيت لحم المسيرة . مع االحتالل في قرية نعلين غرب رام اهللا
ألعالم الفلسطينية واليافطات التي تدعو المجتمع الدولي األسبوعية المنددة بالجدار حيث رفع المشاركون ا

  .إلى التدخل لوقف نهب وسرقة األراضي الفلسطينية لصالح التوسع االستيطاني
وقال وزير الدولة لشؤون الجدار ماهر غنيم خالل تظاهرة في منطقة نابلس إن الهجمة اإلسرائيلية 

  .بتحقيق السالم" إسرائيل"تؤكد من جديد عدم رغبة الشرسة التي تستهدف األرض واإلنسان الفلسطيني 
  30/1/2010الخليج، 

  
  المستوطنون ينظمون جولة استفزازية ويفتحون طريقاً مغلقة: الخليل .27

، جولة استفزازية في قرية التوانة أمسنظمت مجموعة من المستوطنين برفقة قوات االحتالل، : الخليل
 جرافة تابعة لمستوطني أن في منطقة البقعة، شرق الخليل، الواقعة شرق يطا، فيما ذكرت مصادر تقيم

 مسح أعمال سنوات، وذلك بعد يومين من 9 فتح طريق مغلقة بالسواتر الترابية منذ أعادت" خارصينا"
  . مستهدفة بالمنطقةأراضفي 

 30/1/2010األيام، فلسطين، 
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   لها يصبح عميالًأنراحه مقابل  سإطالق على  فلسطينياً تساوم معاقاًاإلسرائيليةالمخابرات  .28
  فلسطينياًأسيراًكدت مصادر حقوقية الجمعة بان المخابرات اإلسرائيلية تساوم  أ: وليد عوض-رام اهللا 
 البقاء في  الذي رفضه، مفضالًاألمر لها  يصبح عميالًأن سراحه من سجونها مقابل إطالق على معاقاً

  .سجون االحتالل على خيانة شعبه
 األسير المخابرات اإلسرائيلية تساوم أن والحقوق الفلسطينية األسرىركة الشعبية لنصرة  الحوأكدت

  . يصبح عميال لهاأنالمعاق احمد سمير مسلم عصفور على حريته مقابل 
 الجريح احمد عصفور يعاني من األسيرن أ" نشأت الوحيدي منسق عام الحركة الشعبية أكدومن جهته 

 يديه نتيجة تعرضه لقصف من صاروخ طائرة استطالع إسرائيلية أصابعرت  حيث بتاألطراف في إعاقة
 أشارو ."في الحرب العدوانية اإلسرائيلية على قطاع غزة كما وانه يعاني من اضطرابات نفسية صعبة

 ذكرو .صابته بمرض السكريدى إلأسير عصفور في استئصال البنكرياس ما أأل إلى أنالوحيدي 
 عند معبر بيت 25/11/2009فور اعتقلته قوات االحتالل اإلسرائيلي بتاريخ سير عصن األأالوحيدي 

حانون وهو في طريقه للعالج في احد مستشفيات القدس، ولم يحكم بعد وسوف تعقد له دولة االحتالل 
  ."10/2/2010محاكمة بتاريخ 

  30/1/2010القدس العربي، 
  

  "أطباء القدس عبر العصور"صدور كتاب جديد يوثق سَير  .29
صفحات : أطباء القدس عبر العصور" صدر في العاصمة المغربية الرباط، كتاب جديد بعنوان :الرباط

محمد فؤاد . ، لمؤلفه الطبيب الباحث في التراث العربي اإلسالمي د"مشرقة من الحضارة اإلسالمية
لنبغاء الذين عاشوا وقدم مؤلف الكتاب خالصة من المعلومات التاريخية عن طائفة من األطباء ا. الذاكري

في القدس الشريف، من خالل أربعة عشر فصالً، غطَّى فيها العصور اإلسالمية المتعاقبة، بدءاً من 
  .العصر اإلسالمي األول

موسوعة "وأوضحت الجهة الناشرة، المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم الثقافة، أن الكتاب هو بمثابة 
يث تقدم لهم زاداً معرفياً دسماً يعزز الثقافة اإلسالمية المعاصرة، مركزة ومختصرة، تفيد الباحثين، ح

وتجلي للقارئ المتخصص وللقارئ العام في اآلن نفسه، صفحات مشرقةً من الحضارة اإلسالمية العلمية 
  ".الزاهرة

  29/1/2010 قدس برس،
   

   نريد أي دور لنا على اإلطالق في الضفة الغربيةال: العاهل األردني .30
شدد العاهل األردني عبد اهللا الثاني، على ان أمام العملية السلمية فترة شهر أو :  راغدة درغام–دافوس 

يجب "، وبالتالي "صدقية الواليات المتحدة تحت المحك"ما يقاربه ألن حل الدولتين في خطر وألن 
الى تركيز انتباه الواليات المتحدة الكامل على " نحن في حاجة"و" يقاربهالتحرك في غضون شهر أو ما 

كما شدد على ضرورة عدم السماح بانهيار حل الدولتين، مؤكداً ان الكالم ".  لشهر او اثنين"هذه المسألة 
نيين الذي يدور في حلقات اسرائيلية عن الخيار األردني الذي بموجبه يكون األردن الوطن البديل للفلسطي

  ".فنحن ال نريد أي دور لنا على اإلطالق في الضفة الغربية... لن يرى النور ابداً"
وأن أمامهم خيار القبول بالمبادرة " حل الدولة الواحدة يرعب اإلسرائيليين اكثر من حل الدولتين"وقال ان 

االحتالل وإال فإن عزلة في مقابل إنهائها " إسرائيل"جاهزة لالعتراف بـ"  دولة57حل "العربية التي هي 
 –واعتبر العاهل األردني ان جوهر المسألة يبقى مسألة فلسطين والنزاع الفلسيطيني . مستمرة" إسرائيل"

في إشارة الى ضرورة معالجة مسألة القدس وإال " تؤدي الى القدس"اإلسرائيلي، مضيفا ان كل النزاعات 
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سيستخدم المشكلة الفلسطينية ذريعة، أمثال القاعدة فإن كل من يريد ترويج أزمة ونزاع فإنه سيستغل و
  ". تختطف المسألة الفلسطينية"التي 

  30/1/2010الحياة، 
  

  يحمل الهم الفلسطيني في المحافل الدولية ويشدد على حق العودةلبنان : الرئيس اللبناني .31
أن العالقات " أرضهم، وأكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس، حق الفلسطينيين في العودة إلى: بيروت

جيدة ولبنان يحمل الهم الفلسطيني في المحافل الدولية ويشدد على وجوب إعطاء الفلسطينيين حق العودة 
  ". كعامل أساسي من عوامل قيام سالم عادل ودائم في الشرق األوسط

ينية على سيادة واستقبل سليمان وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدالوي الذي أكد له حرص القيادة الفلسط
من "وتمنى االهتمام بموضوع الشؤون الحياتية للفلسطينيين . لبنان واحترام الفلسطينيين القوانين اللبنانية

، مشدداً على رفض التوطين "خالل حوار لبناني فلسطيني وضمن العالقات االيجابية القائمة بين الجانبين
  .اقفه في هذا االطاروالتمسك بحق العودة، وشاكراً لرئيس الجمهورية مو

30/1/2010الخليج،   
  

   ويشكره على تطوير العالقات بين البلدينالسفير اإلسرائليبارك يودع شخصياً م": معاريف" .32
االسرائيلية في عددها الصادر الجمعة، استنادا الى " معاريف"ذكرت صحيفة :  زهير اندراوس-الناصرة 

الرئيس المصري محمد حسني مبارك ال يقوم بتوديع مصادر سياسية رفيعة المستوى في القاهرة، ان 
السفراء االجانب المعتمدين في القاهرة عند انتهاء واليتهم، ولكنّه في خطوة نادرة قرر توديع السفير 
االسرائيلي، الذي خدم في القاهرة لمدة اربع سنوات ونصف السنة بطريقة شخصية وقال له ايضا اننا في 

فق الصحيفة، اننا نشكرك جزيل الشكر على مساهمتك في تطوير العالقات مصر نحبك، كما قال له، و
  .خالل فترة تواجدك في القاهرة" إسرائيل"بين مصر و

  30/1/2010القدس العربي، 
  

  للبنان ويدين انتهاكاتها في فلسطين" إسرائيل"مجلس التعاون الخليجي يستنكر تهديدات  .33
ل الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية أمس، استنكاره أكد األمين العام لمجلس التعاون لدو: وام

. ورفضه التام للتهديدات اإلسرائيلية السافرة التي تؤشر بالنوايا العدوانية لضرب االستقرار في لبنان
وأعرب العطية، في بيان له، عن تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع لبنان وشعبه الشقيق والوقوف 

ودعا المجتمع الدولي ومجلس األمن على . اجهة المحاوالت اإلسرائيلية االستفزازيةإلى جانبه في مو
وجه الخصوص إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ اإلجراءات الجادة بشأن هذه التهديدات لضمان سالمة لبنان 

أية في السالم، ونسف " إسرائيل"وسيادته ووحدة أراضيه، مؤكدا أن هذه التهديدات تدلل على عدم رغبة 
  .محاوالت ألطراف دولية لتحقيق السالم العادل والشامل

وقال العطية إن الممارسات غير القانونية والال إنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة التي تقوم بها 
من استمرار لفرض الحصار الجائر على قطاع غزة ومواصلة لبناء المستوطنات وتهويد " إسرائيل"

 تعد خرقا لمواثيق األمم المتحدة والقانون الدولي وتصعيداً خطيراً للوضع في لمدينة القدس جميعها
  .المنطقة تتحمل الحكومة اإلسرائيلية وحدها المسؤولية الكاملة عنه

  30/1/2010الخليج، 
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    قطاع غزةعنتكثيف الجهود لرفع الحصار اإلسرائيلي األسد وأمير قطر يؤكدان  .34
ناطق رئاسي سوري في دمشق، أن محادثات الرئيس بشار األسد وأمير أفاد :  ابراهيم حميدي-دمشق 

مستجدات األوضاع اإلقليمية والقضايا المطروحة "قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الدوحة تناولت 
على جدول أعمال القمة العربية المقرر عقدها في ليبيا آخر آذار المقبل، اذ شدد الجانبان خالل 

أهمية التحضير الجيد للقمة العربية، بما يضمن الخروج بنتائج إيجابية تعزز العالقات المحادثات على 
 العربية والعمل العربي المشترك وتلبي طموحات الشعب العربي وتخدم القضايا العربية، وفي -العربية 

  ".مقدمها القضية الفلسطينية
تكثيف الجهود لرفع الحصار الجائر الذي مواصلة العمل و"ونقل الناطق عن األسد والشيخ حمد تأكيدهما 

تحقيق "، وأنهما اوضحا أن "تفرضه سلطات االحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
المصالحة الوطنية الفلسطينية أمر ال بديل منه إلنجاح هذه الجهود وإلحقاق حقوق الشعب الفلسطيني 

ها القدس وعودة كل الالجئين الفلسطينيين إلى وطنهم األم المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمت
  ".فلسطين

  30/1/2010الحياة، 
  

 نتنياهو يعيش في بيت عائلة مصرية بالقدس: خبير مصري .35
أكد الخبير المصري بالشؤون اإلسرائيلية حسين سراج، أن بيت رئيس :  محمد جمال-القدس المحتلة 

ملكه إحدى األسر المصرية وكان قد تم بناؤه ليكون مقراً لقضاء الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ت
اإلجازات للمسؤولين المصريين الذين يزورون القدس قبل احتاللها مشيراً إلى أن المنزل مكون من 

وشدد سراج على أن المصريين لديهم ممتلكات تسيطر . طابقين ويقيم به نتنياهو وزوجته سارة وأوالدهما
ليس سراً أن نعرف أن قرية دير السلطان في القدس والتي أثيرت "في القدس، مضيفاً أنه " إسرائيل"عليها 

حولها ضجة كبيرة عندما استولى عليه اإلثيوبيون بمساعدة السلطة اإلسرائيلية هي في األصل ملك 
يار  مل20تزيد قيمتها على " إسرائيل"وتشير التقديرات إلى أن الممتلكات المصرية في ". للمصريين

  .دوالر
  30/1/2010الشرق، قطر، 

  
  كانتا على قاب قوس من التوصل الى السالم" إسرائيل"سورية و: وزير الخارجية التركي .36

كانتا على " إسرائيل"أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن سورية و:  بارعة علم الدين-لندن 
كنا حققنا تقدماً كبيراً : " الى سالم بينهما، وقالقاب قوسين أو ادنى من اجراء محادثات مباشرة والتوصل

رئيس الوزراء االسرائيلي (عشية العملية العسكرية اإلسرائيلية ضد غزة، وكان علينا انتظار جواب من 
، مضيفاً أنه على رغم أن أولمرت والرئيس بشار األسد لم "أولمرت على كلمة واحدة) السابق ايهود

  .عنصر واحد هو الثقة بالدور التركي وبالحكومة التركيةيجتمعا، انما كان يجمعهما 
، عقب محاضرة ألقاها في المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية في "الحياة"وشدد الوزير التركي لـ

 كانت لدى تركيا رؤية وأمل كبير في التوصل الى سالم 2008مايو عام /  أيار20لندن، على أنه في 
  ".والت ناجحةبين سورية وإسرائيل بعد ج

وعبر الوزير التركي عن خيبة أمله الكبيرة حين سمع ببدء الحرب على غزة، وشعر أن بناء مهماً وقريباً 
كان يمكن ان " اإلسرائيلية وخسارة فرصة السالم التي -الى قلبه هوى مع توقف المفاوضات السورية 

غير أنه أكد إمكان استئناف الدور ". ةتغير المنطقة في شكل إيجابي، وكنا نشاهد اليوم منطقة مختلف
  .وسورية" إسرائيل"التركي في مفاوضات سالم بين 

  30/1/2010الحياة، 
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  مثقفون تونسيون يستنكرون حصار غزة .37

استنكر العشرات من األدباء والمبدعين والمثقفين التونسيين الحصار المفروض على قطاع غزة من 
وأعربوا في بيان وزع أمس، عن رفضهم القاطع لهذا . 2007، منذ عام "ذوي القربى"ومن " إسرائيل"

ذوي "المكثف براً وجواً وبحرا، ورفضهم أن تموت غزة الواقفة في وجه اآللة العسكرية، وظلم "الحصار 
  ".القربى

  30/1/2010الخليج، 
  

   شجرة تفاح 200تقتلع " إسرائيل: "الجوالن .38
ل استقباله رئيس مجلس النواب البيالروسي فالديمير قال محافظ القنيطرة رياض حجاب، خال: يو بي أي

إن السلطات اإلسرائيلية تواصل ممارساتها الوحشية والعدوانية "أندريتشينكو، الذي زار مدينة القنيطرة 
 شجرة تفاح، ضمن مسلسل طويل 200التي تطال الشجر والبشر والحجر، حيث قامت باقتالع أكثر من 

، التي تشكل مصدر عيش رئيسي "ع األشجار المثمرة وخاصة التفاحمن أعمال تجريف األراضي وقل
  . للسوريين في الجوالن المحتل

  30/1/2010السفير، 
  

  خيبة أمل كبيرة للفشل في إحياء المسار الفلسطيني: مستشار األمن القومي األميركي .39
مـن القـومي     مستـشار األ   ، أن )ا.ش.ا(و .)ب.ف.أ( نقالً عن وكـاالتي       30/1/2010السفير،   نشرت

، أمس، بأن إخفاق إدارة الرئيس باراك أوباما في سنتها األولى فـي دفـع                قد أقر  األميركي جيمس جونز  
ذلـك ال   "، لكنه اعتبر أن     "خيبة أمل كبيرة  "يين الستئناف عملية السالم كان بمثابة       سرائيلالفلسطينيين واإل 

  . "لة بجهد كبيرسنواصل العمل على هذه المسا. يعني أننا سنتوقف عن المحاولة
هدفنا ال يزال كما هـو، وهـو أن   "وقال جونز، في مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية في واشنطن،    

لن تتراجـع الواليـات المتحـدة عـن         . على الطرفين أن يعودا إلى المفاوضات من دون شروط مسبقة         
، مشيرا إلى الجولة المكوكية     "يين، ولن تتراجع عن دعمها لتطلعات الفلسطين      إسرائيلالتزاماتها بشان امن    

  . التي قام بها المبعوث األميركي الخاص إلى المنطقة جورج ميتشل
 من  ،)الجمعة(حذر أمس   قد  البيت األبيض   ، أن   )ب.ف.أ( نقالً عن وكالة     30/1/2010الخليج،   وأضافت

 أن إيران قد تـصعد       وحذر جونز من   ،يين والفلسطينيين سرائيلأن إيران قد تحاول تصعيد التوتر بين اإل       
التاريخ يظهـر   "وقال إن   .  وحزب اهللا  فائها اإلسالميين وهم حركة حماس    العنف في المنطقة من خالل حل     

أنه عندما تشعر األنظمة بالضغط، كما هو الحال في إيران داخلياً حالياً وخارجياً في المستقبل القريـب،                 
  "ا عادة ما تضرب من خالل أتباعهافإنه

  
  المفاوضاتسرعة تحريك  يدعو إلى ساركوزيو... التزام واشنطن بحل الدولتينتؤكد كلينتون  .40

كررت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون التزام واشنطن بحل الدولتين،          : )ا.ش.ا( ،.)ب.ف.أ(
 على األمن الذي تستحقه ويحصل الفلسطينيون على الدولة التي تتيح لهم العـيش              إسرائيلبحيث تحصل   "

وقالـت  . يين والفلسطينيين بااللتزام األميركي في هذا الـصدد       سرائيل، مشيرة إلى ترحيب اإل    "دهارفي از 
إن واشـنطن   "كلينتون، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الفرنسي برنار كوشنير فـي بـاريس،               

. "ستضاعف من جهودها مع الطرفين، وتسعى إلفهامهما أن هذا هو الهدف الذي تـسعى إلـى تحقيقـه                 
البت باستئناف المفاوضات بسرعة للتوصل إلى اتفاق حول النقاط العالقة التي تثيـر االنقـسام بـين                 وط
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 ال تلتزم بهذا الطريق، وهـي أصـوات عاليـة           هناك أصواتاً "واعتبرت أن   . يينسرائيلالفلسطينيين واإل 
  . "ومحرضة، ولكن يتعين على الدبلوماسية الصبر على ذلك، وهذا أمر أساسي

ئاسة الفرنسية، في بيان، إن الرئيس نيكوال ساركوزي أكد لكلينتون، خالل اجتماع اسـتغرق              وذكرت الر 
. "ستدعم جهدا جديدا للواليات المتحدة في الـشرق األوسـط         "ونصف الساعة في باريس، أن بالده       ساعة  

بان المـؤتمر   اقتناعه  "سرائيليين والفلسطينيين، معرباً عن      بين اإل  "حريك عملية السالم  سرعة ت "ودعا إلى   
  ".دة الجانبين إلى طاولة المفاوضاتالدولي هو الوسيلة المناسبة إلعا

  30/1/2010السفير، 
  

 يسرائيلبين الجانبين الفلسطيني واإل" النمط التركي"ميتشل يقترح إدارة محادثات على  .41
اً قدمه جورج   تراحي، يؤيد اق  سرائيلية أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء اإل      إسرائيلأكدت مصادر    :القدس

فاوضـات فـي    مميركي الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط، تدار بموجبـه ال          ميتشل، المبعوث األ  
باشر الذي أدارته تركيا بـين      مرحلة األولى على نمط محادثات عن قرب على نحو يشبه النمط غير ال            مال
وعـرض  . يضاًأن الفلسطينيين   ومع ذلك شدد على أنه يرغب في تلقي رد ايجابي م          .  وسورية "إسرائيل"

  . يرد باإليجاب أو بالسلبمميتشل اقتراحه على الرئيس محمود عباس ولكن األخير ل
االقتراح أن يتنقل ميتشل بين القدس ورام اهللا وينقل الرسائل حول مواقف الطرفين             : صادرموقالت هذه ال  

حادثات علـى مـستويات منخفـضة       م ال وبعد ذلك، يحتمل بدء   . ساسية في الحل الدائم   نسبة للمسائل األ  بال
  ".ن كان ممكناً االنتقال إلى مفاوضات شاملة على مستوى الزعماءإلفحص 

 بتنفيـذ خطـوات لبنـاء الثقـة         إسرائيلاقتراح ميتشل تضمن أيضاً قيام      "ن  أ "هآرتس"وذكرت صحيفة   
" فتح"ئات من سجناء    قترحة إطالق م  مباشرة، وأبرز هذه الخطوات ال    محادثات غير ال  مبالتوازي مع بدء ال   

فاوضات على مـستويات    مية وهو ما أبدى نتنياهو استعداده لتنفيذه كجزء من بدء ال          سرائيلفي السجون اإل  
. فرج عنهم، سيكونون سجناء تبقت لهم فترات سجن قـصيرة         مي فإن ال  إسرائيلوحسب مصدر   . منخفضة

  .خرىأكما أنه ستتم بادرات طيبة مثل إزالة حواجز 
30/1/2010ن، األيام، فلسطي  

 
  تؤكد أهمية الشراكة مع األردن لخدمة الالجئين"األونروا" .42

 فيليبو غراندي إن األردن شريك مهـم        األونرواقال المفوض العام لوكالة     :  عوض الصقر  ، بترا –عمان  
 مليون الجئ فلسطيني يستـضيفهم األردن أي مـا          1.9للوكالة لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لنحو       

  . من مجموع عدد الالجئين المسجلين لدى األونرواة بالمائ42يعادل 
هذا اعتقاد خاطئ وأرى "وحول ما يشاع عن تردد بعض الدول العربية بدعم موازنة الوكالة قال غراندي          

أن الدول العربية تقدم الدعم السخي لنا ولكنهم يركزون على تمويل المشاريع وبرامج الطوارئ ونحـن                
أيضا في دعم البرامج األساسية التي تقدمها الوكالة في قطاعـات التعلـيم والـصحة               نريد أن يساعدونا    

 ة بالمائ 20وأعرب غراندي عن تخوفه من عدم تمكن الوكالة من تمويل ما نسبته              ".والشؤون االجتماعية 
لنسبة  مليونا من ا   60 - 50 مليون دوالر مبينا أن      600من موازنة الوكالة للعام الحالي التي تقدر بنحو         

  .لخدمات والشؤون العامة والرواتبغير الممولة تعتبر الزمة لتصريف األمور اليومية مثل ا
30/1/2010الدستور،   

  
  ب على خلفية دعم حماسالواليات المتحدة تعتقل المنشد أبو رات .43

وافق المنشد اإلسالمي الشهير محمد مسفقة، ولقبه أبو راتب، على أن يظل رهـن              : .)ب.أ( –ديترويت  
وقال المحامي دورايد إلدر     .االعتقال في ديترويت في الوقت الذي يتم تداول قضيته أمام محكمة فيدرالية           
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يوم الخميس إن مسفقة، كان ضحية خدعة جعلته يعتقد أن مؤسسة األرض المقدسة لإلغاثة والتنمية تعمل                
  .من أجل مساعدة المحتاجين

كتب التحقيقات الفيدرالي والحنث باليمين ومحاولة الغش في        تهم اإلدالء بأقوال كاذبة لم    أبو راتب   ويواجه  
وتزعم الحكومة األميركية أن هذه المؤسسة، التي تصفها بأنها منظمـة   .إجراءات الحصول على الجنسية   

 مسفقة كان ممثل المؤسسة     المنشد أن   وتدعي الحكومة أيضاً   . تقدم األموال والدعم لحركة حماس     إرهابية،
 للحـصول   2002، لكنه لم يذكر وظيفته في طلب قدمه عـام           1998 و 1997 عامي   في منطقة ديترويت  

وقالت الحكومة في وثيقة قدمت للمحكمة إن لديها أشرطة مرئية مسجلة توضح أن مسفقة               .على الجنسية 
  .أشاد بحماس في أناشيده خالل الحفالت الغنائية التي أقامتها المؤسسة لجمع األموال

  30/1/2010الشرق األوسط، 
  

   في دبي"الموساد"جريمة  .44
  عبد الباري عطوان

 االسرائيلي على اغتيال محمود المبحوح احد قادة الجناح العسكري لحركة حمـاس فـي               "الموساد"إقدام  
  :فندق كان يقيم فيه بامارة دبي، هو اختراق ألكثر من خط احمر

اليـة اقتـصادية واجتماعيـة،      ، تتبنى توجهـات ليبر    "معتدلة"ان الجريمة وقعت في دولة عربية       : االول
  .واستضافت قبل عشرة ايام وزيرا اسرائيليا شارك في مؤتمر حول الطاقة المتجددة

فتح باب االغتياالت السياسية خارج االراضي الفلسطينية المحتلة، مما قد يترتب على هذه الخطوة              : الثاني
  .يةمن عمليات انتقامية ثأرية متبادلة في اكثر من عاصمة عربية وغرب

فطريقة تنفيذ عملية االغتيال هذه توحي بأنه جرى التخطيط لها بعناية فائقـة، حيـث قامـت عناصـر                   
استخبارية بمتابعة تحركات الشهيد بدقة متناهية، منذ انطالقه من دمشق الى دبي، االمر الذي قد يعنـي                 

  .ية السورية ايضاحدوث اختراق امني، او اهمال امني، من قبل اجهزة حركة حماس، واالجهزة االمن
عملية اغتيال على هذه الدرجة من الخطورة، ولشخصية قيادية ساهمت في تأسيس جنـاح عـز الـدين                  
القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، وخططت ونفذت الختطاف ومن ثم اعدام جنديين اسرائيليين، ال              

  .يمكن ان يقوم بها غير جهاز امني على مستوى الموساد االسرائيلي
س من قبيل الصدفة ان تحدث هذه العملية االجرامية في عهـد بنيـامين نتنيـاهو رئـيس الـوزراء                    ولي

االسرائيلي وحكومته اليمينية العنصرية المتطرفة، ففي حكومته االولى التي لم تعمر طويال، وفي ظروف              
ال الـسيد خالـد     سياسية ودبلوماسية مشابهة، اقدم نتنياهو على ارسال مجموعة من عمالء الموساد الغتي           

  .مشعل في العاصمة االردنية عمان باستخدام سموم كيمياوية
، اذا لم يـتم     "سرائيلإ" للسالم مع    "وادي عربة "العاهل االردني الملك حسين هدد في حينها بالغاء معاهدة          

ارسال المصل المضاد للسموم المستخدمة في عملية االغتيال، وكان له ما اراد، حيث اذعنـت حكومـة                 
  .ياهو لهذا الطلب فورا وسط فضيحة دوليةنتن

حكومة االمارات مطالبة بالتعامل بالحزم نفسه في مطاردة الجناة وتقديمهم الى العدالة، وباالسلوب نفسه              
الذي تعاملت به مع جريمة اغتيال الفنانة اللبنانية سوزان تميم، بل وبما هو اكثر صرامة، لعـدم وجـود                   

  .لى طابعها سياسي، والثانية جنائيمقارنة بين الجريمتين، فاالو
شرطة دبي سارعت، وفي ظل الشفافية التي تتمتع بها، الى اصدار بيان اكدت فيه كشف هوية الجنـاة،                  
وجوازات السفر االجنبية التي استخدموها لدخول البالد وتنفيذ جريمتهم، والتنسيق مع البـوليس الـدولي               

  .اللقاء القبض عليهم) االنتربول(
ي كمركز مالي وتجاري دولي هو االكثر تضررا من جراء هذه الجريمة، الن تـوفير االمـن                 فموقع دب 

وال نستبعد ان تكون    . يعتبر محور االرتكاز الرئيسي للحفاظ على هذه المكانة وتكريسها، اقليميا وعالميا          
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االمـارات   قد قررت استهداف هذه التجربة وتقويضها من خالل هذه الجريمة، البتزاز دولـة               "سرائيلإ"
واجبارها على خطوات تطبيعية، ضاربة بذلك عصفورين بحجر، اي تصفية شخصية قياديـة عـسكرية               

 الموساد على مدى ثالثين عاما، وإحداث اختراق تطبيعي مع دولة عربية مـا زالـت                "دوخت"فلسطينية  
  .تتردد في اقامة عالقات دبلوماسية او تجارية مباشرة معها

لى التأكيد اثناء تقدمه موكب تشييع الشهيد المبحوح ابن مخيم جباليا البار، بأن           السيد خالد مشعل حرص ع    
وعلمتنا التجارب الماضية انها، اي كتائـب       . ابناءه سينتقمون، وان كتائب الشهيد عز الدين القسام سترد        

  .القسام، اذا قالت فعلت
 ام خارجها؟ وربما يفيـد التـذكير،        السؤال هو اين ستتم عملية األخذ بالثأر، داخل االراضي الفلسطينية         

تذكير االسرائيليين وحلفائهم الغربيين، بأن فصائل المقاومة الفلسطينية اربكت العالم بأسـره، واوقعـت              
خسائر كبيرة باالسرائيليين، وبثت الرعب في سفاراتهم وشركات طيرانهم، عندما نقلت المعركـة الـى               

ه الخصوص، في فترة السبعينات والثمانينات مـن القـرن      ميادين ارحب، وفي القارة االوروبية على وج      
  .الماضي

نتنياهو يعيش ازمة سياسية خانقة، وتعيش حكومته عزلة دولية غير مسبوقة، فعملية الـسالم التـي أراد                 
استخدامها كغطاء لمواصلة استيطانه وتهويده لالراضي المحتلة معطلة بالكامل، والـسلطة الفلـسطينية             

كل الضغوط العربية واالمريكية للعودة الى طاولة المفاوضات، وجاء تقرير          ) ى اآلن حت(قاومت بشراسة   
غولدستون حول جرائم الحرب االسرائيلية في قطاع غزة ليفضح الوجه القبـيح للنازيـة االسـرائيلية،                

  .، في مختلف انحاء العالم"سرائيلإ"ويصعد من الكراهية تجاهها، اي 
وفي ظل هذا الوضع المزري، يبحث عن ذريعة لشن عدوان علـى قطـاع              ال نستبعد ان يكون نتنياهو،      

ماس في لبنان، بوضع    حغزة او لبنان، او االثنين معاً، فقد حاول اغتيال السيد اسامة حمدان ممثل حركة               
سيارة ملغومة امام مكتبه في الضاحية الجنوبية، ولكن المحاولة فشلت، وها هو يرسل عمـالء الموسـاد           

  .ية الشهيد المبحوح لتحقيق انتصار صغير، ربما يدفع ثمنه غالياً فيما هو قادم من ايامالى دبي لتصف
علينا ان نتذكر ان مناحيم بيغن ووزير دفاعه في حينها ارييل شارون استغال محاولـة اغتيـال الـسفير                   

خرجـت  االسرائيلي في لندن موشي ارغوف، الجتياح لبنان الخراج المقاومة الفلسطينية من جنوبـه، ف             
 في حرب اكثر دموية مع خصم اشد عناداً في الحق هو حزب اهللا، الذي               "سرائيلإ"المقاومة فعالً، ودخلت    

اجبرها على االنسحاب مهزومة، واذلّها مرة ثانية عندما حاولت تكرار الشيء نفسه فـي صـيف عـام                  
2006.  

دية فـي القـدس المحتلـة      كتائب القسام انتقمت لشهيدها المهندس يحيى عياش بأربع عمليـات استـشها           
وتل ابيب، اوقعت مئات القتلى والجرحى، وهزت الدولة االسرائيلية وأمنها، فقد اقسم قـادة              . والخضيرة

الكتائب على تنفيذ اربع عمليات انتقاماً لشهيدهم، وقد اوفوا بالعهد كامالً بعد اسابيع معدودة مـن عمليـة           
  .العمليات االستشهادية على مدى السنوات التي تلت، ورسخوا ثقافة 1996االغتيال التي وقعت عام 

من يقدم على عملية اغتيال كهذه، وفي امارة دبي، ال يريد السالم واالستقرار في المنطقة، وانما اشـعال                  
الحروب، وزعزعة األمن، ولعل نتنياهو يريد من خالل هذه الجريمة جر المنطقة الى حمامات دمويـة،                

ؤوس اآلخرين، فشخص مثله، وفي مثل عنصريته واحقاده لن يتـورع عـن             وهدم المعبد على رأسه ور    
  .فعل ذلك

يـق،  معملية االغتيال االجرامية هذه تأتي بمثابة قرع جرس انذار اليقاظ العرب جميعاً من سـباتهم الع               
ـ               ين والعودة الى ثوابتهم الوطنية واالسالمية، والتراجع عن خيار السالم الذي تبنوه طوال السنوات الثالث

  .الماضية ولم يعد عليهم اال بالذل والهوان والغطرسة االسرائيلية
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ال حرمة لدولة عربية في المنظور االسرائيلي، وال حصانة لترابها وأمنها، فجميع العـرب والمـسلمين                
اعداء الداء، معتدلين كانوا او متشددين، هذا ما يجب ان يعرفه زعماء العرب، ويتعاطون على اساسه مع            

  .دولة المارقة قبل فوات األوانهذه ال
  30/1/2010القدس العربي، 

  
  على األردن" االنقالب اإلسرائيلي"مرحلة جديدة من  .45

  محمد أبو رمان
تشي التسريبات اإلعالمية والمواقف السياسية اإلسرائيلية، خالل الفترة األخيرة بمقدار االنزعاج مما 

  .مستتر بين الطرفين، جراء تعطّل العملية السلميةوصلت إليه العالقة مع األردن، وبمدى التوتر ال
المسؤولون األردنيون كانوا يتوقعون حملةً إسرائيلية عنيفة على األردن، منذ مجيء الرئيس أوباما، 
ويحيلون ذلك إلى الدور االستثنائي الذي مارسته القيادة األردنية بدفع اإلدارة الجديدة لوضع عملية 

  .اتها، وعزل الحكومة اليمينية اإلسرائيلية أميركياً ودولياًالتسوية في مقدمة أولوي
وفقاً لهذه القراءة، فإن ردود الفعل اإلسرائيلية الحالية ال تعدو أن تكون تهويشاً مصطنعاً للضغط على 

  ".الهجوم المضاد"مطبخ القرار في عمان، ومناورات تكتيكية في سياق 
 من تصريحات وتسريبات إعالمية، وما يجري من "سرائيلإ"لكن، بقراءة أكثر عمقاً لما يصدر في 

" رد فعل"عصف فكري لديهم، سندرك أنّنا أمام انقالب استراتيجي في الموقف من األردن، ال مجرد 
  .مؤقت

االنقالب اإلسرائيلي، بالطبع، لم يأت من فراغ، بل يتأسس على تغير في القراءة اإلستراتيجية اإلسرائيلية 
 تنظر إلى الدول العربية القومية كمصدر تهديد، "إسرائيل"فلم تعد .  والمصالح الحيويةلمصادر التهديد

وبصورة خاصة بعد حرب العراق، وأصبحت مصادر التهديد الرئيسة هي إيران والحركات اإلسالمية 
  ).ة الدولةمن هنا برز التأكيد على االعتراف بيهودي(داخلياً " القنبلة الديمغرافية الفلسطينية"خارجياً، و

بالضرورة، يترتب على ذلك االنقالب، انعكاسات إستراتيجية عديدة، في مقدمتها العمل على تكريس 
قناعة دولية وغربية بأن األردن هي دولة فلسطين القائمة على أرض الواقع، إذ يحتوي على أكبر تجمع 

 األردنية مقدمة أساسية للتأكيد على لالجئين الفلسطينيين، ما يجعل من تغيير المعادلة السياسية الداخلية
الدعوى اإلسرائيلية أمام المجتمع الدولي، ويؤول إلى تخليص الكيان الصهيوني من أهم الملفات في 

  .مرحلة الحل النهائي، وهو ملف الالجئين الفلسطينيين
حلة متقدمة، أدت مالمح هذا االنقالب تكاد تكون واضحة منذ قرابة ثالثة أعوام، لكن الجديد أننا أمام مر

  :ثالثة متغيرات) هنا(إليها 
لم يعد " فشل حل الدولتين"و" الدور األمني األردني"و" الحل اإلقليمي"األول؛ أن الحديث اإلسرائيلي عن 

همساً، وال خجوالً، بل رسمي، تتم مناقشته من قبل المسؤولين واالستراتيجيين هناك، بل وفي الكنيست، 
  .قرار في واشنطنويروج له في دوائر ال

الثاني؛ تصريحات المسؤولين األميركيين األخيرة، وفي مقدمتهم باراك أوباما، بخطأ المبالغة بالتفاؤل في 
فرص الحل النهائي، والخضوع لضغوط الحكومة اليمينية اإلسرائيلية، وليس العكس، كما كان يراهن 

غط على إدارة أوباما من أجل التسوية، من مطبخ القرار في عمان، الذي يدفع اليوم، وحيداً، كلفة الض
  .دون أن نحصد أي نتيجة إيجابية

الثالث؛ وهو األهم، الفراغ االستراتيجي في المنطقة، وعدم القدرة على الوثوق بمحور االعتدال العربي، 
عادلة ، في مواجهة الضغوط الدولية أو  أية متغيرات كبرى تعيد بعثرة الم"حليفاً استراتيجياً"باعتباره 

اإلقليمية، في الوقت الذي لم يعد يمتلك األردن أوراقاً إقليمية وأدوات ضغط ونفوذ تساعده على تنويع 
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سلة الخيارات وتوسيع هامش المناورة، وتتسم عالقته بخصوم الواليات المتحدة وإسرائيل، كذلك، 
  !بالتوتر

  30/1/2010الغد، االردن، 
  

  دولتين لشعبين .46
  الكسندر يعقوبسون

 كان تقسيم البالد إلى دولتين قابلتين للحياة لم يعد ممكنا، فإن من يؤمن بالمساواة ملزم بأن يؤيد دولـة   لما
). 22/1" هـآرتس "ملحـق   ( هكذا يدعي ميرون بنفنستي      –ثنائية القومية ديمقراطية من البحر إلى النهر        

 بنفنستي إقامتها بـدال مـن       لما كان واضحا بأن الدولة التي يقترح      . برأيي، العكس بالضبط هو الصحيح    
خالفا لمن يؤمن بالحاجة للخـضوع      ( من يؤمن بالمساواة     – لن تكون ديمقراطية ثنائية القومية       "إسرائيل"

هذا الحل ممكن بالتأكيد إذا ما رغب       . ملزم بأن يتمسك بمبدأ الدولتين للشعبين     ") المتطرفة"للقومية العربية   
ني أيضا والذي يحرص بنفنستي على عدم مراجعة مساهمته في           نعم، الطرف الفلسطي   –فيه الطرفان حقا    
  .الوضع الحالي

ستنشأ بسرعة كنتيجـة    (الدولة الواحدة موضع الحديث ستكون دولة مع أغلبية عربية إسالمية متماسكة            "
من أجل اإليمان بأن هذه الدولة سـتكون حقـا          .  اإلسالمي –في قلب العالم العربي     ) لتحقيق حق العودة  

 الفلسطيني سيوافق، على مدى الزمن، بـأن يكـون          –القومية يجب االفتراض بأن الشعب العربي       ثنائية  
الشعب العربي الوحيد الذي لن تحمل دولته طابعا عربيا صرفا ولن تعرف بشكل رسمي كدولة عربيـة                 

صـيلة  وكجزء من العالم العربي؛ وأن هذا التنازل، الذي لم يقدمه أي شعب عربي في صالح األقليات األ                
الصهيوني، الذي مجرد   " الغرس الغريب "في المنطقة، سيوافق رجال فتح وحماس على تقديمه في صالح           

  .دخوله إلى المنطقة يعتبر غزوا استعماريا
وكي نفهم كم هو باطل هذا السيناريو، ال توجد حتى حاجة لطرح أسئلة صعبة في موضوع الديمقراطية                 

يكفي اإلنصات إلى خطاب كل التيارات      . بي وفي المجتمع الفلسطيني   والموقف من األقليات في العالم العر     
حتى أولئك الذين يصرحون بتمـسكهم بالديمقراطيـة        : ذات األهمية في الرأي العام العربي والفلسطيني      

على : كي تنشأ دولة ثنائية القومية، ال يكفي أن يتنازل اليهود عن الدولة اليهودية            . يقسمون الوالء للعربية  
دولة ثنائية القوميـة  .   عن الدولة العربية– في فلسطين بعد إلغاء الدولة الصهيونية     – أن يتنازلوا    العرب

وال يوجد ما يدعو إلى     . هي شكل من النظام نادر في العالم الديمقراطي وغير موجود في الشرق األوسط            
 يمكن ألي شيء يكتب في      االفتراض بأنه سيصار إلى انتهاج هذا التجديد بالذات في صالح الصهاينة، وال           

لقد سبق أن رأينا كل     . دستور هذه الدولة أن يجدي أمام عالقات القوى المهزوزة التي ستنشأ فيها وحولها            
  .أنواع الدساتير

أحد لم يقترح بعد ردا معقوال، متساويا وغير قوي، لمسألة لماذا هي رغبة الشعب اليهودي باالسـتقالل                 
ولكن دون أي صلة بالجدال اإليـديولوجي       . الستقالل للشعوب األخرى  الوطني شرعية أقل من تطلعات ا     

وحتى مـن ال يهـتم      . في هذا الشأن، فالبديل للدولة اليهودية الذي يقترحه بنفنستي هو ببساطة بال أساس            
بأنه في ظروف الزمان    ) إذا كان مستقيما مع نفسه    (بالقومية اليهودية وبأي قومية كانت ينبغي أن يعرف         

 هو السبيل لـضمان     – بنواقصها الكثيرة وفضائلها الهائلة      – "إسرائيل"فإن استمرار وجود دولة     والمكان  
ال يدور الحـديث    . الحد األقصى من الحرية والمساواة والحد األقصى من الرفاه للحد األقصى من الناس            

 مـا  "إسرائيل"في عمليا يقترح بنفنستي أن نعمل بكل العرب . فقط عن صالح المواطنين اليهود في الدولة   
  .فرض حكم فلسطيني عليهم: يثير اشمئزاز سكان أم الفحم عندما يقترح عليهم ذلك

االدعاء بأن المستوطنات جعلت االحتالل ال مرد له وال مفر من دولة ثنائية القومية يقوم كله على أساس                  
 فال يوجد للفلسطينيين مشكلة     .االفتراض بان األقلية اليهودية ال يمكنها أن تعيش في دولة عربية فلسطينية           



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1685:         العدد       30/1/2010السبت  :التاريخ

أغلبية عربية كبيرة مضمونة في دولتهم، حتى لو بقـي المـستوطنون، أو بعـضهم، تحـت                 . ديمغرافية
فلماذا ال يقترح بنفنستي حال كهذا؟ يبدو أن ال توجد له ثقة كبيرة في فرص التعـايش المحتـرم       . سيادتها

م أنه باسم هذا المثال األعلى يقتـرح إلغـاء دولـة            بين أغلبية عربية وأقلية يهودية في دولة واحدة، رغ        
  ."إسرائيل"

ولكـن إذا كانـت   . وبالفعل، يوجد سبب وجيه للشك في هذا الشأن، في أعقاب التجربة اإلقليمية المشوهة     
هناك فرصة لمثل هذا التعايش فهي منوطة بان توجد دولة يهودية إلى جانب المكان الذي تجرى فيه هذه                  

كما حصل لليهود فـي     (ستعدة الن تستوعب كل يهودي تتحول حياته هناك إلى متعثرة           التجربة وتكون م  
الحل هو إذن التقسيم في ظل تحديد مبدأ أن في الدولة الفلسطينية يمكـن أن تتواجـد                 ). كل العالم العربي  

 مما يفكك لغم االحتالل ال مرد له، والذي يزرعه المـشروع االسـتيطاني فـي طريـق                  –أقلية يهودية   
  .لشعبينا

  هآرتس
  30/1/2010صحيفة فلسطين، 

  
  لماذا طالبان وليس حماس .47

  سميح صعب
كي باراك اوباما مد اليد الى حركة طالبان االفغانيـة          يمن أشد المفارقات غرابة في سياسة الرئيس االمر       

في الحال االولى تبرر واشنطن دعوتها طالبان الحوار بأن ثمـة           . واالستمرار في مقاطعة حركة حماس    
داخل الحركة وتالياً يمكن ان تشكل استمالتهم الى كابول سنداً لحكومة حميد            " المعتدلة"ـناصر تصنفها ب  ع

عليها ان تلبي   " ارهابية"أما في الحال الثانية فإن حماس في رأي الواليات المتحدة حركة            . كرزاي الهشة 
  .شروط اللجنة الرباعية قبل التحدث معها

نحو الحوار مع طالبان الى نجاح  تجربة الحوار مع مجالس الـصحوة فـي               كا في اندفاعها    يوتستند امر 
في منطقة االنبار، وما أحدثه انقالب موقفهم من زعزعـة          " القاعدة"العراق الذين كانوا يحتضنون مقاتلي      

وفي افغانـستان تأمـل     . في فاعلية التنظيم االصولي، وتالياً التحسن النسبي في الوضع االمني في البالد           
كيين واالوروبيين تقود الى نقطة     ينطن في تكرار التجربة، ألن كل استنتاجات القادة العسكريين االمر         واش

  .التقاء واحدة، أال وهي استحالة الحسم العسكري
ـ يوحتى تعزيز القوات االمر     الفاً تبين ان الهدف منه التفاوض مع طالبان من موقع القوة، وليس             30كية ب
كيون هذه االيـام    يوثمة عنصر آخر يركز عليه المسؤولون االمر      . ية بالحركة الحاق هزيمة عسكرية نهائ   

في افغانستان وفي اليمن وهو القول صراحة لكرزاي وعلي عبداهللا صالح ان القوة وحدها ال تكفي فـي                  
الحرب الجتثاث التطرف، وانه ال بد من التركيز على التنمية االقتصادية وسيلة اساسية الغراء الـشبان                

  . اعتناق الفكر المتشددبعدم
كية حيال القضية الفلسطينية ال تـزال       يواذا كان هذا ما حدث في العراق وافغانستان، فإن السياسة االمر          

وليس خافياً ان الـسبب     . كي المستجد من طالبان   يبعيدة كل البعد عن موقف جريء يماثل الموقف االمر        
 نفـسها ال    "سرائيلإ"كية حيال حماس ألن     يرة امر في ذلك عائد الى الموقف االسرائيلي الرافض أي مباد        

وتاليـاً ال تملـك      تزال تعتقد ان القوة والحصار والتجويع هي العوامل الكفيلة بالقضاء علـى الحركـة،             
  ."سرائيلإ"واشنطن جرأة سياسية وأدبية التخاذ قرار يغضب 

التقدم بافكار او مبـادرات     وال ينطبق هذا على التعامل مع حماس فقط، بل ان واشنطن غير قادرة على               
 ال تزال غير مقتنعة باقامة دولة فلسطينية قابلة         "سرائيلإ"االسرائيلي ككل، ألن     -لحل الصراع الفلسطيني  

وينطبق التأثير االسرائيلي   ". حل الدولتين "ـللحياة وتالياً ال يمكن واشنطن اتخاذ مبادرات تجسد شعارها ب         
 هي من أشد المؤثرين في قرار واشـنطن حـشد           "سرائيلإ"ـف. انيةكي في الحال االير   يعلى القرار االمر  
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دعم دولي لفرض عقوبات جديدة على طهران كي تتخلى عن برنامجها النووي او بالنـسبة الـى ابقـاء                
  .الخيار العسكري على الطاولة

يـات المتحـدة   أما انتفاء التأثير االسرائيلي او محدوديته في ما يتعلق بالعراق وافغانستان، فقد جعل الوال            
فكان التعامل مع مجالس الـصحوة فـي العـراق،          . اكثر حرية في اتخاذ المبادرات ضد خصوم االمس       

  .وكانت الدعوة الموجهة الى طالبان للحوار
كي في ما يعني الشرق االوسط، لم ينتج عنه حتـى االن            يوالقيد االسرائيلي الموضوع على القرار االمر     

كية لحل الصراع بما يتفق ووجهة النظر االسـرائيلية         يفشل الجهود االمر  سوى استمرار الصراع وتالياً     
  .الصرفة وبما يتجاهل أبسط حقوق الشعب الفلسطيني

كي عن ممارسة ضغط على     يكي حيال القضية الفلسطينية عائداً الى عجز امر       يوسواء كان الموقف االمر   
لقضية الفلسطينية، فـإن محـصلة هـذه        كي كاف بضرورة ايجاد حل ل     ي او عن عدم اقتناع امر     "سرائيلإ"

السياسة ال تزال تعتمد المعايير المزدوجة ولو أقرت لفظياً بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامـة                
وبناء على ذلك ال يعود مثيراً للدهشة ان يتعثر جورج ميتشل في جهوده طالما ان واشـنطن ال                  . دولتهم

  ."سرائيلإ"تتبنى إال وجهة نظر 
 28/1/2010 النهار،
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  30/1/2010الوطن، قطر،   

    


