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  عباس يوافق على العودة للمفاوضات ويشترط تجميد االستيطان ثالثة أشهر .1

 الرئيس الفلسطيني أن ،بونكفاح ز نقالً عن مراسلها، رام اهللامن  2/2/2010 الشرق األوسط، ذكرت
 ، إن استمرار البريطانية ونشرتها امس" الغارديان"في مقابلة اجرتها معه صحيفة  قال محمود عباس

 .االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية سيقود إلى حل الدولة الواحدة
»  وجهات النظرمحادثات غير مباشرة لتقريب«وأبدى عباس استعداده لقبول العرض األميركي إلجراء 

مع إسرائيل بواسطة المبعوث األميركي جورج ميتشل، واقترح إجراء مفاوضات مباشرة مع 
الحديث يدور عن مستحقات خطة «وقال إن . اإلسرائيليين شريطة وقف كامل لالستيطان مدة ثالثة أشهر

ذا يعني أنهم غير خارطة الطريق وليس عن شروط مسبقة، إذا كانوا غير مستعدين لتجميد االستيطان فه
 .»معنيين بالتوصل إلى حل سياسي

وأشار عباس إلى أنه سيجري مشاورات مع األشقاء العرب قبل أن يرد على المبعوث األميركي الخاص 
وزاد . إلى الشرق األوسط يوم الخميس المقبل حول إمكانية بدء محادثات غير مباشرة مع اإلسرائيليين

، 67لرد اإلسرائيلي، كأن يقبلوا مثال بمبدأ حل الدولتين على أساس حدود إذا كان ثمة فحوى في ا«: قائال
وأكد عباس أنه كان قريبا جدا من توقيع . »وإنهاء االحتالل وفق جدول زمني محدد، فسيكون هناك تقدم

إن أولمرت قدم عروضا أكبر من تلك التي قدمت للرئيس الراحل ياسر : اتفاق مع أولمرت، وقال
 المفاوضات شوطا أكبر، وشملت الحدود، والقدس، وعودة قسم من الالجئين، إال أن عرفات، وقطعت

وأكد مسؤولون . »حكومة بنيامين نتنياهو رفضت قبول التفاهمات مع أولمرت كقاعدة لتجديد المفاوضات
فلسطينيون أن عباس تعرض لضغوط أميركية شديدة من أجل العودة إلى المفاوضات بدون وقف تام 

ان، إال أن عباس أصر على الرفض ما لم تقدم إسرائيل على تجميد االستيطان في المناطق لالستيط
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الفلسطينية المحتلة بالكامل، وهو ما كان طلبه الرئيس األميركي باراك أوباما أصال، غير أن إسرائيل لم 
اجع تر«وقال عباس إنه ال يعرف لماذا . تلتزم إال بتجميد جزئي لالستيطان لمدة عشرة أشهر

  .عن مطلبهم المتمثل بتجميد االستيطان بالكامل» األميركيون
مقابلة الفي قال عباس الرئيس  أنوكاالت نقالً عن اللندن  -  من 2/2/2010القدس العربي، وأضافت 

إن العودة إلى الكفاح المسلح سيدمر أراضينا وبلدنا، كما أن حركة المقاومة ' 'الغارديان'مع صحيفة 
  .'نفسها ال تقاوم وتتحدث اآلن عن سالم وهدنة مع إسرائيل) ماسح(اإلسالمية 

سيستقيل من منصبه ويرفض خوض االنتخابات الجديدة في حال استمرت 'لكن عباس حذّر من أنه 
أن استمرارها في استعمار الضفة الغربية يؤدي إلى '، كما حذّر من 'إسرائيل في رفض إنهاء االحتالل

  .' إقامة دولتينحل دولة واحدة ال إلى حل
ال نريد أن نسجن 'ودافع عن الحملة التي تشنها قواته األمنية ضد ناشطي حماس في الضفة الغربية، قائال 

األعضاء السياسيين في حركة حماس، بل األفراد الذين يستفزون الوضع األمني حتى ولو كانوا من 
  .'حركة فتح

في ) سي آي إيه(ستخبارات المركزية األمريكية ونفى أن تكون أجهزته األمنية تعاونت مع وكالة اال
إن دور الواليات المتحدة يقتصر على تدريب 'اعتقال وتعذيب أعضاء حماس في الضفة الغربية، وقال 

  .'وتأهيل قوات األمن في إطار جهود دولية أوسع نطاقاً
نوبية لقطاع غزة كما دافع الرئيس الفلسطيني عن قرار مصر بناء جدار تحت األرض على الحدود الج

أنا أؤيد بناء هذا الجدار وهو حق سيادي للمصريين 'المحاصر لمنع عمليات التهريب عبر اإلنفاق، وقال 
  .'في بلدهم، واالعتراضات الشرعية على ذلك يجب أن تُقدم عبر القنوات القانونية

 الفلسطينية لو أن حماس إن السلطة الفلسطينية كانت مستعدة إلجراء انتخابات جديدة في األراضي'وقال 
، وحمل جهة خارجية، في إشارة إلى 'وقّعت على اتفاق المصالحة الذي وضعته الحكومة المصرية

  .إيران، مسؤولية ذلك
وفيما أبدى عباس استعداده لقبول مقترح للواليات المتحدة عقد مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء 

 أوباما عن مطالبة إسرائيل تجميد نشاطاتها االستيطانية أمريكيين، استغرب تراجع إدارة الرئيس باراك
  .بشكل كامل

سنقوم باستشارة الحلفاء العرب قبل الرد على طلب المبعوث األمريكي الخاص إلى الشرق األوسط 'وقال 
جورج ميتشل إجراء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، وفي حال كان هناك رد ايجابي من األخيرة، 

 وإنهاء االحتالل مع اعتماد جداول 1967 عمل لحل إقامة دولتين استناداً الى حدود مثل قبول إطار
  .'زمنية وآليات عمل لذلك، سيكون هناك تقدم

الرئيس محمود عباس ، أن  اسكندر الديك، نقالً عن مراسلها،برلين من  2/2/2010الحياة، وأوردت 
 في برلين أمس أنه سيحدد موقفه من استئناف كشف إثر اجتماعه مع المستشارة االلمانية أنغيال مركل

» بعد االنتهاء من التشاور مع األشقاء واألصدقاء«المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل خالل أسبوع 
  .في شأن االقتراح الذي قدمه إليه المبعوث األميركي جورج ميتشل أخيراً

 ثالثة أيام عقد خاللها محادثات مكثَّفة وقال عباس الذي بدأ اول من امس زيارة رسمية أللمانيا تستمر
سياسياً واقتصادياً تناولت عملية السالم المجمدة في الشرق األوسط وأخطار وقوع حرب جديدة في 

على أساس المبادئ الواردة في خريطة الطريق الدولية التي «المنطقة، إنه يأمل في استئناف المفاوضات 
ف األميركي ومع حكومة رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق كانت وال تزال مدار بحث دائم مع الطر

هناك اقتراح ميتشل عن المفاوضات غير المباشرة، ونحن وعدنا أن ندرس «: وتابع. »إيهود أولمرت
وكرر رداً على . »الموضوع ونتحاور في شأنه مع أشقائنا وأصدقائنا، وسنعطيه جواباً خالل أسبوع
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ل االستيطان لفترة من الزمن، وكانت الرؤية واضحة في شأن المرجعية، إذا أوقفت إسرائي«سؤال أنه 
  . »فسنكون على استعداد الستئناف المفاوضات

وعما إذا كان عباس سيؤيد قيام انتفاضة جديدة إذا استمر الجمود السياسي في المنطقة، قال إنه سيستمر 
ة المسلحة أو العمل العسكري، بل والسلطة الوطنية ال تؤمن باالنتفاض«في منع العمل العسكري، 

يزعجنا بعد تكاثر الحديث عن رياح  هم«وتحدث عن . »بالمقاومة السلمية التي تقرها القوانين الدولية
ألنها لن تصيب أطرافها فقط، وإنما كل «، معرباً عن أمله في عدم وقوع حرب »حرب في المنطقة

  . »هسكان الشرق األوسط وتؤثر ربما على العالم كلَّ
وفي موضوع المصالحة الفلسطينية، ذكَّر الرئيس الفلسطيني بوجود وثيقة مصرية وقَّعت عليها السلطة 

) يونيو( حزيران 28الماضي وتشمل بند إجراء انتخابات في ) أكتوبر( تشرين األول 15الفلسطينية في 
األمور ستسير إلى األحسن المطلوب أن توقع عليها حماس أيضاً، وإذا فعلت ذلك فإن «: وتابع. المقبل

  .»وستعود الوحدة الوطنية
واتفقت مركل وعباس على تشكيل لجنة حكومية مشتركة تضم وزراء االقتصاد والتعاون اإلنمائي من 

  . الجانبين يتعاون معهم مسؤولون آخرون لتحديد المشاريع االقتصادية المشتركة المستقبلية
  

  باتنسعى للمصالحة وال نخشى االنتخا: هنية .2
سعى للمصالحة الوطنية وال ت قال اسماعيل هنية رئيس الوزراء في الحكومة المقالة ان حركته :غزة

  .كما قال" الننا جئنا لنتقدم ونتحمل المسؤولية ال لنتراجع عنها بكل الظروف"تخشى من االنتخابات 
أسامة العيسوي وجميع . جاء ذلك خالل حفل تكريم وزارة النقل والمواصالت المقالة ممثلة بوزيرها م

  .موظفيها اليوم 
وأشار هنية لما شهده قطاع النقل والمواصالت من تطور ظهر من خالل القضاء على االنفالت 
المروري والذي أخذ أشكاال عديدة منها المركبات غير القانونية والتي ال تحمل لوحات تمييز وخطرها 

  .مي والنمو في الخدمة التي تقدمها الوزارة المقالةعلى أمن المواطن وإعادة تنظيم مواقف النقل الحكو
  1/2/2010وكالة معاً، 

 
  فياض يطمح الى خالفة عباس: سيلفان شالوم .3

أعرب سيلفان شالوم نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي عن اعتقاده أن رئيس الـوزراء   :  د ب أ   -تل أبيب   
وقال شالوم في كلمته    . ي محمود عباس  الفلسطيني سالم فياض يطمح إلى أن يحل محل الرئيس الفلسطين         

توحي تصرفات فياض األخيرة إلى أن هذا السياسي يطمح إلى أخـذ مكـان              "أمام مؤتمر هرتسليا أمس     
  ".عباس فور مغادرته منصبه

ربما يرغب في الفوز بدعم نشطاء فتح ولهذا السبب يبدو غير راغب في مواصلة المحادثـات                "وأضاف  
ورأى ". وهو شخص مهتم فعال بالسالم ، إال أنه تراجـع مـؤخرا       .. ه عدة مرات  التقيت.. مع اإلسرائيليين 

  .شالوم أن السلطة الفلسطينية ليست مستعدة لتبني قرار استراتيجي باستئناف المفاوضات مع اسرائيل
  2/2/2010الدستور، األردن، 

  
   تهنئ مصر بالفوز ببطولة افريقيا لكرة القدمالحكومة في غزة  .4

في قطاع غزة، مصر الى اتخاذ " حماس"دعت الحكومة المقالة التي تديرها حركة  :غزة، رام اهللا
بعد فوز المنتخب المصري ببطولة افريقيا لكرة القدم للمرة الثالثة على " خطوات ايجابية تجاه قطاع غزة"

وقال رئيس المكتب االعالمي في الحكومة حسن ابو حشيش ان النصر الرياضي المصري . التوالي
  . متميز يستوجب خطوات إيجابية تجاه قطاع غزة المحاصرال
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خروج الجماهير الفلسطينية الى الشوارع رسالة واضحة لكل المتربصين بالعالقة "وقال ابو حشيش إن 
بين الشعبين، ويسعون إلى زعزعتها وتخريبها، فإذا كانت هكذا المشاعر في المستوى الرياضي، فما 

ولفت إلى أن الخالفات بين مصر ". ي القضايا المصيرية بين الشعبين؟بالكم بالمشاعر واألحاسيس ف
يجب أن تحل عبر اللقاء والحوار داخل جدران البيت الواحد، وليس مكانها صفحات الجرائد "وحماس 

  .القيادة المصرية أن يتم تجاوز المرحلة السابقة من التوتر"وناشد ". وشاشات التلفاز
  2/2/2010الخليج، 

  
  تحذر من استهداف االحتالل للمساجدالسلطة  .5

نددت الحكومة الفلسطينية المؤقتة بقرار سلطات االحتالل هدم مسجد قرية بورين بنابلس،  :رام اهللا
وطالبت . معتبرة أن هذا القرار بمثابة نقل للصراع إلى المساجد كما حصل سابقا في مسجد ياسوف

ل في القدس التي تتعرض ألوسع حملة استيطانية الحكومة المجتمع الدولي بوضع حد لجرائم االحتال
  ". حديقة" دونماً من أراضي العيسوية إلى 660وآخرها قرار بلدية االحتالل تحويل 

ونددت الحكومة بتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أثناء قيامه بزراعة أشجار في مستعمرة 
" معاليه أدوميم"و" غوش عتصيون"ه أن مستعمرات ، وقبلها إعالن"عاصمة السامرة"اريئيل التي اعتبرها 

بيت "، ووضع حجر األساس لبناء منازل جديدة في مستعمرة "إسرائيل"بأنها ستبقى إلى األبد جزءاً من "
  .جنوب الخليل، وإعالن قوات االحتالل نيتها إعادة احتالل معسكر عش غراب في بيت ساحور" حجاي

  2/2/2010الخليج، 
  

  حق العمل ينبغي أال يرتبط بالنقاش السياسيو" فزاعة"التوطين : لسطينيوزير العمل الف .6
جدد وزير العمل الفلسطيني احمد مجدالوي االلتزام لقرارات طاولة الحوار والسـيما فـي مـا يتعلـق                  

  ".الفزاعة"بالسالح الفلسطيني خارج المخيمات، واصفاً التوطين بـ
لنائب العماد ميشال عون امس مجدالوي في الرابية، يرافقه ا" تكتل التغيير واالصالح"استقبل رئيس فقد 

حضر اللقاء مسؤول . القنصل العام في السفارة الفلسطينية محمود األسدي ومدير مكتبه محمد عطاونة
  .ناصيف قزي" التيار الوطني الحر"العالقات السياسية في 

ترام سيادة لبنان واستقالله، وكرر مجدالوي موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الداعي الى اح
  ".القيادة الفلسطينية ما يقره اإلجماع الوطني اللبناني على طاولة الحوار"والتزام 

، "حرص الفلسطينيين على أال يكونوا جزءا من التجاذبات اللبنانية الداخلية"وفي موضوع السالح، جدد 
حرص "وتحدث عن ". عما للقضية الفلسطينيةعلى مسافة واحدة من اللبنانيين ألنهم يشكلون د"مؤكدا انهم 

  ". الفلسطينية الى األراضي اللبنانية-الفلسطينيين على عدم نقل الصراعات الفلسطينية 
الى ذلك، ناقش الوفد كيفية تأمين الحقوق االجتماعية واالقتصادية للفلسطينيين وخصوصا العمل وإمكان 

الكفايات الفلسطينية تريد "وقال إن . طباء والمهندسينمشاركة الكفايات الفلسطينية في النقابات، كاأل
  ".مزاولة المهنة ال أن تكون جزءا من الحركة النقابية المهنية في لبنان

فال ". الفزاعة"ال تستخدموا هذه ". فزاعة"سأستعمل التعبير اللبناني وأقول إنه : "وعن ملف التوطين قال
 في لبنان، وقد أكد ذلك المبعوث االميركي الخاص الى األميركي وال الفلسطيني وال أي طرف يريده

التوطين يعني التجنيس، فال الدولة اللبنانية وال الفلسطينيون : "وأضاف". الشرق االوسط جورج ميتشل
  ".جاهزون لذلك

وزار الوفد الفلسطيني ايضا وزير الدولة وائل ابو فاعور في مقر الحزب التقدمي االشتراكي في وطى 
  .المصيطبة
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فصل تأمين حق العمل الالئق للفلسطيني في لبنان عن التجاذبات الداخلية اللبنانية "ودعا مجدالوي الى 
أن معالجة بعض القضايا المتصلة بحق العمل "ورأى ". وما يثار عن أوهام أو هواجس تتعلق بالتوطين

، "نية ايجابا في االقتصادفي لبنان تمس تطوير االقتصاد اللبناني من خالل مساهمة قوة العمل الفلسطي
العامل الفلسطيني ال ينافس العامل اللبناني، وإنتاجه يبقى في لبنان وال يحول الى خارجه، وهو "مؤكداً ان 

  (...)".من خالل هذا االسهام االيجابي في االقتصاد يشكل عنصر استقرار أمني في لبنان 
ع السالح الفلسطيني خارج المخيمات، معتبرا وكرر االلتزام لقرارات طاولة الحوار والسيما في موضو

أن بسط السيادة اللبنانية على االراضي اللبنانية شأن داخلي تقرره الحكومة متى تشاء وكيفما تريد، "
  ".وكقيادة فلسطينية شرعية ورسمية ندعم الجهود اللبنانية ونتعاون معها

  2/2/2010النهار، 
  

  ودماء المبحوح لن تذهب هدرا.. داخل فلسطينالمعركة مع العدو الصهيوني : "القسام" .7
المعركة مع العدو " كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ان أكدت:  اشرف الهور-غزة 

الصهيوني داخل حدود فلسطين التاريخية، واالحتالل يحاول تغيير قواعد اللعبة وتوسيع دائرة حربه على 
  ". شيءأي يتوقع الشعب الفلسطيني وعلى مقاومتنا فعليه ان

 هو الذي يقف "العدو الصهيوني" عبيدة في تصريح صحافي ان أبو "القسام" باسم اإلعالميواكد الناطق 
  ."األمر وبراهين قاطعة على هذا أدلة" وجود إلى، الفتا "الموساد"وراء العملية عبر جهاز 

يل سنعلنها في الوقت  عن بعضها وال زلنا نتحفظ عن بعض المعلومات والتفاصأعلنانحن "وقال 
لن تذهب ' فصيله المسلح سيرد على جريمة اغتيال المبحوح، وان دماءه أن، مشددا على "المناسب
  ".هذه الجريمة سيعاقب عليها الكيان الصهيوني الذي ارتكبها بهذه الطريقة الغادرة"وقال . "هدرا

قت المناسب والمكان المناسب وبالطريقة  ستحدده القسام في الو"طبيعة هذا العقاب" أنلكن ابو عبيدة قال 
   ."لن يؤثر على عمل القسام' اغتيال المبحوح أن وأكدالتي تراها، 

هذه الرسالة "، وقال "أرضهمالذين يستبيح الموساد الصهيوني " عبيدة القادة العرب والمسلمين أبووحث 
  ." القومي العربيباألمنلعبث  يكون الرد عليها على حجم هذه الجريمة وهذا االختراق وهذا اأنيجب 

 الفاشل الذي يتبعه األسلوبهذا " فيها ثبات حركة حماس، وقال أكد عبيدة رسالة إلسرائيل أبوووجه 
 المركز لكن اإلحباطاالحتالل الصهيوني من خالل التصفية الجسدية التي يسميها االحتالل الصهيوني 

  ." تعالى وسينقلب السحر على الساحر اهللابإذن سينقلب على العدو الصهيوني اإلحباطهذا 
 2/2/2010القدس العربي، 

  
 حماس توقف محادثات تبادل األسرى بعد اغتيال المبحوح": عكاظ" .8

أفاد مسؤول بارز في حركة حماس أن حركته قررت وقف مباحثات صفقة تبادل : ردينة فارس -غزة 
 اغتيال القائد العسكري في كتائب األسرى مع الجانب اإلسرائيلي ألجل غير مسمى، وذلك ردا على

وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إن مباحثات الصفقة توقفت بشكل مؤقت ، القسام محمود المبحوح
بسبب عملية اغتيال القيادي المبحوح، مضيفا أن صفقة التبادل اآلن تمر بمنعطف سلبي كبير، محمال 

وأضاف أن عملية .  وفشل إتمام الصفقة حتى اللحظةاالحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن توقف
االغتيال الجبانة هدفها قهر ثبات حركة حماس على موقفها الشجاع من صفقة التبادل وتمسكها بكافة بنود 

 . اإلسرائيلي في عملية االغتيال"الموساد"الصفقة، مؤكدا ضلوع جهاز 
2/2/2010عكاظ،   
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   المبحوحاً على خلفية اغتيالستجري تحقيقاً دقيقحماس : أبو مرزوق .9
نائب رئيس المكتب  أن القاهرة جيهان الحسيني نقال عن مراسلتها من 2/2/2010الحياة، نشرت 

 أن الحركة ستجري تحقيقاً دقيقاً على خلفية "الحياة"السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق كشف لـ
كري للحركة، محمود المبحوح في فندق في دبي ، الجناح العس"كتائب عز الدين القسام"اغتيال القيادي في 

بالوقوف وراء الحادث، ) موساد( الخارجية اإلسرائيلية الماضي، مجدداً اتهام جهاز االستخبارات األسبوع
 يتطلب تعاون أطراف كثيرة نظراً األمر، موضحاً أن "الحركة ستحقق في القضية من كل جوانبها": وقال
  .  أخرى أن االغتيال جرى في دولةإلى

كانت «: ونفى أبو مرزوق ما تردد من أن المبحوح كان في مدينة دبي من دون احتياطات أمنية، وقال
وأوضح أنه عثر على المبحوح في . ، مشيراً إلى أن المرافقة األمنية كانت موجودة"الحماية متوافرة له

كما نفى ما تردد من أن . قالغرفته في الفندق، وكل متعلقاته الشخصية موجودة، إضافة الى هاتفه الن
 ستبلغ تقاريرها الى السلطة وأنها في حكومة دبي ترفض التعاطي مع حماس، األمنيةالسلطات 

هذا ... هناك اتصاالت تجري معنا ألن هذه القضية تتعلق بنوعية الشهيد ومكانته": الفلسطينية، وقال
  . "شهيد حماس والسلطة ال عالقة لها به

واعتبر أن هذه الجريمة . راً للضالعين في االغتيال الهروب فور ارتكاب جريمتهموأوضح أنه كان مقر
 ليست طريقة جديدة في استهداف قيادات في الخارج، مشيراً الى اغتيال القيادي إسرائيلالتي قامت بها 

  عماد مغنية في دمشق، وكذلك القيادي عز الدين الشيخ خليل، ومحاولة اغتيال رئيس"حزب اهللا"في 
وقال إن االنتقام للشهيد المبحوح أمر مؤكد، مشيراً الى . المكتب السياسي خالد مشعل في عمان وآخرين

وعما تردد من أن المبحوح كان يقيم في الفندق . ان سياسات الحركة هي التي ستقرر كيف وأين ومتى
رة في هذا الفندق المبحوح لم يكن يقيم في كل م«: ذاته في كل مرة يزور خاللها مدينة دبي، أجاب

  ."بالذات، لكن سبق أن أقام به أكثر من مرة
إن قال فوزي برهوم،  الناطق باسم حركة حماس، أن غزة من 2/2/2010الشرق األوسط، وأضافت 

رافضا التعليق على األنباء التي تتحدث " ،حركته تتواصل مع إمارة دبي لكشف مالبسات اغتيال المبحوح
ونوه برهوم إلى أن التحقيقات . "المغرضة"ع حركة حماس معتبرا إياها بـ عن عدم تعاون سلطة دبي م

تزال جارية ومتواصلة من الجميع حتى اللحظة لكشف ملبسات جريمة االغتيال،موضحا أن حكومة  ال
وطالب برهوم الجميع بالتروي،مشيرا إلى أنه تم . دبي أحرص من غيرها في الكشف عن الجريمة

 .ريمة، معتبراً أنه يتوجب فضح إسرائيل لتعديها على سيادة دولة أخرىالتوصل لبعض خيوط الج
  

  سياسة حماس مازالت ترتكز على حصر مواجهتها مع االحتالل داخل فلسطين: أبو زهري .10
أكدت حركة حماس أنها حريصة على األمن القومي العربي، وأن سياستها في مواجهة االحتالل : غزة

  .فلسطيناإلسرائيلي الزالت محصورة في 
أن تكون " قدس برس"سامي أبو زهري في تصريحات خاصة لـ " حماس"ونفى المتحدث باسم حركة 

أي توجهات لنقل معركتها مع إسرائيل إلى خارج األراضي الفلسطينية، ردا على اغتيال " حماس"لدى 
مة األمن حركة حماس حريصة على سال: "محمود المبحوح في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وقال

القومي في الساحات العربية، وقد عبرت عن ذلك بفعلها قبل قولها، وفي ذات السياق فإن سياسة الحركة 
وما صدر من تصريحات على لسان . تجاه االحتالل، الزالت ترتكز على حصر المواجهة داخل فلسطين

ي سياسة االغتيال ونقل بعض قيادات الحركة بهذا الخصوص يهدف إلى تحذير االحتالل من االستمرار ف
  ".المعركة إلى خارج فلسطين، والتحذير من تداعيات ذلك، وهذه مواقف طبيعية

" حماس"تعمل على الوقيعة بين " متصهينة"وحذر أبو زهري من وجود بعض األقالم التي وصفها بأنها 
تفضح جريمة غير الطبيعي هو تلك األقالم واألصوات التي بدال من أن : "ومحيطها العربي، وقال
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االحتالل وتندد بها، فإذا بها تحاول تشويه موقف الحركة، ومحاولة إيقاع الفتنة بينها وبين بعض 
األطراف العربية، وهذه أقالم متصهينة معروف امتدادات وخلفيات أصحابها، وهي ال تعمل إال لتبرئة 

  .، على حد تعبيره"االحتالل وجلد المقاومة ومحاولة إيقاع الفتنة على الساحات العربية
  1/2/2010قدس برس، 

  
   في اغتيال المبحوح"موسادال"وراء نجاح  أمني خلل": الحياة"مصادر فلسطينية لـ .11

رأى قيادي في احد التنظيمات الفلسطينية في دمشق أن خلالً أمنياً يقف وراء :  جيهان الحسيني–القاهرة 
:  هناك اختراق من الدائرة التي تحيط به، وقال في اغتيال المبحوح، ولم يستبعد أن يكون"موساد"نجاح 

، مرجحاً "االختراق الداخلي احتمال قائم، فهذا احد االحتماالت التي يجب عدم استبعادها خالل التحقيق"
  .  لجنة تحقيق داخلية لتعرف حقيقة من يقف وراء حادث اغتياله"حماس"أن تشكل 
يته معروفة من كثير من القوى الفلسطينية  حركة المبحوح لم تكن سرية، وكانت شخصأنوأوضح 

، معتبراً أن االختراق أمر متوقع وليس غريباً "فهو لم يكن يعيش في الظل... الموجودة في دمشق
المبحوح كان معروفاً لكل عناصر ": وقال. خصوصاً في الجماعات السياسية الفلسطينية ألنها مستهدفة

، الفتاً الى انه كان "اإلمارات دولة إلىر عشرات المرات حماس ولجزء من الفصائل الفلسطينية، وساف
  .  دولة أخرىإلى لليلة في طريقه اإلماراتيتوقف في 

كان يظن انه شخصية "، معرباً عن اعتقاده بأنه "منيونأ المبحوح لم يكن لديه مرافقون أناعتقد ": وقال
   . "مكشوفاً أمنياً"ه كان ، واصفاً إياه بأن"غير معروفة وغير متوقعة، وهذا كاف لحمايته

  2/2/2010الحياة، 
  

 طرقنا األبواب لفتح العالقات مع األردن: مشعل لوفد أردني .12
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لوفد أردني زاره أول أمس بدمشق إن : طارق النعيمات

 ".طرقت األبواب لفتح العالقات مع األردن وستواصل جهودها في سبيل ذلك"حركته 
أضاف مشعل للوفد الذي زاره بقصد تعزيته باستشهاد عضو الحركة محمود المبحوح أن حماس لها و

موقف ثابت وواضح برفض مشاريع الوطن البديل والتوطين، وأن حماس ال تقبل بفرض أي حل في 
وتحدث عدد من أعضاء الوفد عن جهود للمساهمة في تطبيع  .القضية الفلسطينية على حساب األردن

قات بين األردن وحماس مؤكدين استمرار الجهود الشعبية للمساهمة في فك الحصار عن قطاع العال
 .غزة

2/2/2010السبيل، األردن،   
  

  ال أطلب لها فيزا وال إذنا من أحد.. زيارتي لغزة تأتي في أطار قرار المجلس الثوري: شعث .13
ـ   نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحرك       أوضح :وليد عوض  -رام اهللا    االثنـين  ' القدس العربي 'ة فتح ل

بأن هناك اتصاالت جارية مع الدكتور غازي حمد احد قادة حماس الناطق السابق باسم الحكومة المقالـة                 
 هنية وأحد المقربين منه بهدف تنسيق المواعيد للقاء قادة الحركة في غزة الذين يرغبون               إسماعيلبرئاسة  

ـ    و .بلقائه خالل زيارته المرتقبة للقطاع      بـأن االتـصاالت التـي       "القدس العربي "شدد شعث في حديثه ل
 من الحركـة لزيـارة      إذنتجرى حاليا مع حماس في قطاع غزة هي بهدف تنسيق المواعيد وليس ألخذ              

 الذين يريدون لقائي، فمحمـود      األخوةسألتقي كل   "وحول اذا ما كان سيلتقي قادة حماس قال شعث           .غزة
 في غزة سواء مـن      األخوةيقي وغازي حمد صديقي، سألتقي بهم وبكل        الزهار صديقي وخليل الحية صد    

  .' من باقي الفصائل الفلسطينيةأوحماس 
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 هنية قال شعث    إسماعيل ما كانت االتصاالت تجرى لترتيب موعد للقاء رئيس الوزراء المقال            إذاوبشأن  
 من الرئيس محمود عباس وال      لم امنع ال  "، مضيفا   " هنية إسماعيل األخ بمن فيهم    األخوةسألتقي مع جميع    "

، مشددا بانه يهـدف مـن       " في حركة حماس   األخوةمن المجلس الثوري لحركة فتح من لقاء اي كان من           
  . االنقسام الفلسطيني وتقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماسإنهاءزيارته لغزة المساعدة في 
ـ  أوضحوعن موعد زيارته لغزة       الجـاري وان مـا      األسـبوع تتم خالل    بأنها س  "القدس العربي " شعث ل

زيارتي لغزة تـأتي فـي      ":  فقط، وقال شعث في تصريح صحافي االثنين       " لوجستية إجراءات"يعترضها  
أطار قرار المجلس الثوري وقرار الرئيس أبو مازن، وألنها جزء من الوطن الفلسطيني، ال أطلب لهـا                 

شعث ان حركة فتح مع المصالحة الوطنية، ومع          وأوضح ."فيزا وال عدم ممانعة وال إذنا خاصاً من أحد        
الوحدة الوطنية الفلسطينية مشددا انه ال إمكانية لتحرير الوطن الفلسطيني بدون استعادة الوحدة الوطنيـة               

  .الفلسطينية
2/2/2010القدس العربي،   

  
  تتبنيان عملية وضع المتفجرات في عسقالن وأسدود"  الناصرألوية" و"سرايا القدس" .14

 عثرت على كميات مـن المتفجـرات علـى          اإلسرائيليةذكر مراسل بي بي سي في القدس أن السلطات          
 ان  إسـرائيلية وقالت مـصادر     .، مرجحة أنها جاءت من غزة     أبيبساحلي عسقالن وأشدود جنوبي تل      

 تكون حركة حماس وراء العملية انتقاما لمقتل احد قيـادي  أن مخبأة في براميل مرجحة     المتفجرات كانت 
  . بالوقوف وراءهإسرائيلالحركة، والذي تتهم حماس 

 فيـه   أعلنتـا لكن مراسلنا في القدس يقول ان سرايا القدس والوية الناصر صالح الدين اصـدرتا بيانـا                 
ي انتقاما لما وصف باستمرار العدوان الصهيوني علـى غـزة           المسؤولية عن هذه العملية، وقالتا انها تأت      

  . على اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوحوأيضاوالضفة، 
 اإلغـالق  المنطقة التي عثر فيها على المتفجرات، ويتوقع ان يستمر هذا            اإلسرائيلية الشرطة   أغلقتوقد  

  .حتى مساء اليوم الثالثاء
1/2/2010بي بي سي،   

 
  "تجنيدهما في األردن ودبي" حماس بالتخطيط لهجمات بعد إلى تتهم مقدسيين ينتميان "إسرائيل" .15

 في مدينة القدس المحتلة أمس الئحتي اإلسرائيلية المحكمة المركزية إلى اإلسرائيليةقدمت السلطات  :غزة
طة اتهام في حق شابين مقدسيين ناشطين في حركة حماس كانت اعتقلتهما أثناء وجودهما في مح

  .الباصات المركزية في مدينة بئر السبع في صحراء النقب مطلع الشهر الماضي
من مدينة القدس المحتلة، ومراد )  سنة24( العبرية إن المعتقلين هما مراد كمال "معاريف"وقالت صحيفة 

 يحمالن بطاقة الهوية أنهما ضواحي القدس، مضيفة إحدىمن بلدة صور باهر، )  سنة25(نمر 
وتابعت أن المعتقلين كانا يخططان لتنفيذ هجمات داخل . يلية الزرقاء الخاصة بسكان القدساإلسرائ
  .إسرائيل

 الحظر عن النشر في القضية، كشفت الصحيفة أن التحقيقات اإلسرائيليةوبعدما رفعت الرقابة العسكرية 
تجنيدهما من جانب حركة المعتقلين تم "أظهرت أن ) شاباك(التي أجراها جهاز األمن العام اإلسرائيلي 

جمعا "وأظهر التحقيق أن الشابين . "حماس في الخارج خالل تلقيهما التعليم في األردن ومدينة دبي
 عن مواقع محتملة للقيام بعمليات تفجيرية، وأنهما أعدا رسماً بيانياً للمواقع استخباريةمعلومات 

فترض إرساله إلى مسؤوليهما، وقاما والمعلومات التي تم جمعها على قرص الكتروني كان من الم
  ."بتوسيع مغارة في القدس من أجل إخفاء الوسائل القتالية

2/2/2010الحياة،   
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  حماس قد تستعين بحزب اهللا لتنفيذ عمليات خارج فلسطين: مسؤولون إسرائيليون .16

 في الخارج قالت مصادر االحتالل إن حماس قد تستعين بحزب اهللا لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية
 عن مسؤولين في وزارة الحرب" جيروزاليم بوست"ونقلت صحيفة . رداً على اغتيال المبحوح

.  قولهم انه خالفاً لحزب اهللا فان حماس ليس لديها الكثير من الخبرات في العمليات الخارجيةاإلسرائيلية
 في الخارج لتجنب "إسرائيلية"وذكرت أن تقديرات االستخبارات أن الحركة ستحاول ضرب أهداف 

  .في غزة" إسرائيل"اإلخالل بالوضع القائم بين الحركة و
2/2/2010الخليج،   

  
   تحاول اإلفالت من الجنايات الدولية بسبب حربها على غزة"إسرائيل ":برهوم .17

ادعاء العدو الصهيوني " أنقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم ): أ ف ب( –القدس المحتلة 
 واضحة واعتراف رسمي وإدانة صهاينة على جرائمهم في الحرب على غزة دليل واضح بمعاقبة ضباط

بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، واستخدام الفسفور األبيض المحرم دوليا في قتل المدنيين 
 لإلفالت من محاكم الجنايات الدولية، استباقية هذه المحاكمات بمثابة خطوة أن" وأوضح. "وحرقهم
 محكمة إلى مجلس األمن في طريقه إلىوصاً قرب رفع نتائج التحقيق في تقرير غولدستون خص

  ."الجنايات الدولية
  2/2/2010الحياة، 

  
  للشعب الفلسطيني إال المزيد من االستيطان واغتيال القيادات" إسرائيل"ماذا قدمت : عزام .18

عتصام تضامني مع األسير فؤاد الرازم  خالل اقال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي نافذ عزام: غزة
إن األسرى الفلسطينيين ضحوا بحريتهم من أجلنا، فدفعوا أعمارهم وزهرات شبابهم ثمنا ": في غزة

، محذرا من أن ما يحدث اليوم من حراك سياسي هدفه تقديم تنازالت أكثر من قبل السلطة ”لذلك
 .الفلسطينية دون مقابل

للشعب الفلسطيني، إال المزيد من االستيطان ” إسرائيل“ الذي قدمته ما هو المقابل"وتساءل عزام 
واستمراره، واغتيال القادة الفلسطينيين كما حدث مع القيادي المبحوح، وقتل المزيد من أبناء شعبنا وزج 

 ."اآلالف منهم في السجون اإلسرائيلية، وجرح اآلالف، ومحاصرة شعب بأكمله
2/2/2010السبيل، األردن،   

    
   نيناقش مع وزير العمل اللبناني أوضاع العمال الفلسطينيي "الديموقراطية"وفد  .19

 برئاسة علي "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" بطرس حرب وفدا من  اللبنانياستقبل وزير العمل
ينيين ناقشنا أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان وأوضاع العمال الفلسط": فيصل الذي قال بعد اللقاء

لجهة إقرار حق العمل الكامل في جميع المهن، بما فيها المهن الهندسية والصحية وضرورة تشغيل 
األطباء والمهندسين والحقوقيين وسائر الفئات العمالية في لبنان من دون إجازة عمل، واستثناء الفلسطيني 

 . "من مبدأ المعاملة بالمثل
2/2/2010السفير،   

  
   في خان يونساس حمي مندياقانفجار يستهدف سيارة  .20

احد كوادر حركة " أبو عمر" فجر مجهولون فجر اليوم الثالثاء سيارة يوسف صرصور الملقب : غزة
حماس في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة طفلين بشظايا الزجاج المتطاير نتيجة 
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 طبية ان الطفلين نقال الى مستشفى ناصر وافادت مصادر .االنفجار الشديد وتدمير السيارة بشكل كامل
  .بخان يونس

  2/2/2010وكالة معاً، 
  

  وأميركا"إسرائيل"ـقيام دولة فلسطينية مصلحة استراتيجية ل:  في مؤتمر هرتسلياليفني .21
في إسرائيل تسيبي ليفني أن الدولة ورئيس المعارضة ] حزب كاديما[أكدت رئيسة :  العرب–حيفا 

 .رائيلية وأميركية، وحذرت من تبخر الدولة اليهودية في حال فشل تسوية الدولتينالفلسطينية مصلحة إس
واعتبرت ليفني في كلمتها خالل مؤتمر هرتسليا العاشر أن الحكومة اإلسرائيلية ترتكب خطأ مزدوجا 

 .بربطها بين التهديد اإليراني وبين إنهاء الصراع مع الفلسطينيين
" المناعة القومية"مر حتى األربعاء المقبل قد كشف عن نتائج ميزان الذي يست" هرتزليا"وكان مؤتمر 

إلسرائيل في العقد األخير، والذي يدلل على تحسن الوضع االقتصادي مقابل تراجع األوضاع االجتماعية 
 .والسياسية الداخلية

ة في إسرائيل وأوضحت ليفني، في ندوة حول عالقات إسرائيل والواليات المتحدة في ظل الحكومة اليميني
واإلدارة اليسارية في البيت األبيض، أن مطالبة إسرائيل العالم بتقديم المساعدة لها في الموضوع 
اإليراني من أجل التقدم بالمفاوضات مع الفلسطينيين يبعث برسالة خاطئة مفادها أن إيران هي عبارة عن 

جسد مشكلة لكل المجتمع الدولي وعليه العمل ينبغي أن يفهم العالم أن إيران ت: "وتابعت. مشكلة إسرائيلية
 ".ضدها

على إسرائيل التعامل  األميركية يحظر - ونبهت ليفني إلى أن ثمة أموراً في مبنى العالقات اإلسرائيلية
إسرائيل تعيش في بيئة معادية والعالقات مع الواليات المتحدة يمكن أن "معها كمفهومة ضمنا، وتابعت 

 ".ية وكل مس بها ينطوي على مشكلة استراتيجية بالمنظور البعيدتكون ذات خطورة وجود
واتهمت ليفني حكومة نتنياهو بعدم فهم مصالح إسرائيل، وهذا ما يحول دون تجنيد الواليات المتحدة 

ال نستطيع مطالبة واشنطن بالمساعدة دون تزويدها باألدوات مقابل المجتمع "للدفاع عنها، وأضافت 
لتي تولت حقيبة الخارجية بالحكومة السابقة وأدارت المفاوضات مع الفلسطينيين وقتها ليفني ا". الدولي

شددت على ضرورة مبادرة إسرائيل لتسوية الصراع مع الجهات المعتدلة في السلطة الفلسطينية، وتابعت 
ة أو إذا لم نضع على الطاولة خطة بالعبرية، وهي الوحيدة التي تكفل مصالحنا، سنجد خطة بالعربي"

 ".بالفرنسية
وشددت ليفني على أن دولة فلسطينية مجاورة تشكل مصلحة استراتيجية إلسرائيل وللواليات المتحدة 

بدون فهم ذلك ستقوم دولة واحدة ولن "، وأضافت "إنها ليست منّة من إسرائيل للفلسطينيين"أيضا، وقالت 
 مع السلطة الفلسطينية وكل من يزعم تكون هذه يهودية وقد سبق أن قطعنا شوطا هاما في المفاوضات

  ".عكس ذلك هو مخطأ
  2/2/2010العرب، قطر، 

  
 تقرير غولدستون مغرض وكاذب : باراك .22

حمل وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك، أمس، بشدة على تقرير غولدستون حيث : حلمي موسى
سم هذه الحملة بأهمية خاصة وتت". من األساس"، مؤكداً أنه يرفضه "مغرض، وكاذب"وصفه بأنه تقرير 

ألنها تمت في اجتماع خاص لكبار الضباط اإلسرائيليين، من رتبة عقيد فما فوق، للبحث في التقرير بعد 
وثمة اعتقاد بأن الحديث عن معاقبة ضباط . اإلعالن عن توبيخ ضابطين كبيرين قادا الحرب على غزة

طار محاولة سحب البساط من تحت أقدام العدالة انضباطياً، وإصدار عقوبات شكلية بحقهم، جاء في إ
 . الدولية التي تالحق جرائم الحرب اإلسرائيلية
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وقد حاول باراك توفير الدعم المعنوي لقادة الجيش اإلسرائيلي، في ظل تعاظم المطالبة بتشكيل لجنة 
  . فحص أو تحقيق من خارج الجيش

ال يزاالن يعارضان تشكيل لجنة تحقيق من خارج وشدد باراك على أنه ورئيس األركان غابي أشكنازي 
ليس هناك جيش في العالم يجري فحوصاً وتحقيقات مثل الجيش "وقال باراك للضباط إنه . الجيش

اإلسرائيلي، حيث بالوسع فحص ما إذا كانت أوامر الحكومة للقيادة العليا في الجيش تتوافق مع أعراف 
 ". لفحص والتحقيق في الجيش تستجيب لمتطلبات القانون الدوليالقانون الدولي، وما إذا كانت طرائق ا

ال ريب لدي في أن الجواب على المسألتين إيجابي، ولذلك ال أرى ضرورة لتشكيل لجنة فحص "وأضاف 
وأكد باراك أن الرد اإلسرائيلي على ". أو تحقيق، وإنما االكتفاء بطاقم من رجال القانون يفحص األمر

 . الغ األهميةتقرير غولدستون ب
واعتبر باراك أن انطباع األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون كان إيجابياً إزاء العرض الذي قدمه 

المستوى "وأشار إلى أن ". هذا ما قاله على مسامعي"المدعي العسكري العام الجنرال أفيحاي مندلبليت و
تصدر األوامر للجنود، والجنود يقومون بعملهم باسم السياسي يأمر القيادة العليا بالعمل، والقيادة العليا 

والحاجة إلجراء تحقيقات في نهاية العمل، وتقديم تقارير تتم من أجل أن ينفذ العمل ... دولة إسرائيل
 ". بشكل أفضل في المرة المقبلة

  2/2/2010السفير، 
  

  أفضل وأعمق: هرتسليا يناقش العالقة مع واشنطن .23
هرتـسليا للمناعـة    "اليوم الثاني من فعاليات مـؤتمر       ، أن   مهدي السيد  عن،  2/2/2010األخبار،  ذكرت  

حمل جملة من المواقف السياسية، أطلقها المحاضرون الذين توزعوا على ندوات عـدة             " واألمن القومي 
لبعـد  ا: العملية السياسية "ـ األميركية، وُأخرى تطرقت إلى       كان أهمها ندوة تناولت العالقات اإلسرائيلية     

  ".اإلقليمي
فحص "وفي ما خص العالقات األميركية ـ اإلسرائيلية، قال نائب وزير الخارجية داني ايالون إنه ينبغي  

العالقات مع الواليات المتحدة على أساس عمق التعاون في المواضيع األمنية واالقتصادية، وليس فقـط               
ع الواليات المتحدة لم يـسبق أن كانـت         العالقات م "وأضاف إن   ". في موضوع الصراع مع الفلسطينيين    

ورأى أن ما يميز الواليات المتحدة هو أنه تحافظ على العالقات الجيدة مع إسرائيل على               ". أفضل وأعمق 
 تأييدها غير موضوع في جيب العرب"امتداد السنين، وأن."  

اهو معني بالتقدم في عملية     وتطرق أيالون إلى كالم الرئيس األميركي باراك أوباما، الذي قال فيه إن نتني            
كل عناصر االئتالف في الحكومة الحالية تريد السالم، وجميعها         "السالم، لكن ائتالفه يمنعه من ذلك، فقال        

  ".تنتظر الفلسطينيين كي يصلوا إلى طاولة المباحثات
ـ                  وتر بـين   وألقى السفير األميركي في تل أبيب، جيمس كنينغهام، كلمة في المـؤتمر، رأى فيهـا أن الت

  .إسرائيل والواليات المتحدة هو توتر طبيعي
أيـدت حـق   "وقال كنينغهام إن العالقات بين إسرائيل والواليات المتحدة قوية، وأكد أن الواليات المتحدة             

وأشار إلى أن الحوار بين إسرائيل والواليـات المتحـدة بـشأن    ". إسرائيل في الدفاع عن نفسها في غزة 
 كما تعزز التنسيق في القضايا اإلقليميـة، بمـا فيهـا منظومـات الـدفاع المـضادة       إيران شهد تحسناً،  

  .للصواريخ
، أم أنـه ال  1967بدوره قال الوزير دان مريدور إنه ال يعلم إذا كان أبو مازن معنياً بحل ضمن حـدود   

، ولذلك بدأت قبل    الوضع الراهن ليس خياراً بالنسبة إلينا     "وأوضح أن   . 1948في حدود عام    " عالقاً"يزال  
في الوضع الحـالي، سـيكون لألزمـة        "وشدد على أنه    ". خمس سنوات عملية االنفصال من جانب واحد      

 ".النووية اإليرانية تأثير في مستقبل المحادثات السياسية أيضاً
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أوضـح أن    سـتينلي فيـشر   " بنك إسرائيل " مفوض    أن من حيفا، ،  2/2/2010العرب، قطر،   وأضافت  
ستحقق فوائد اقتصادية لو كانت قد تحدثت حول مفاوضات السالم مع جيرانها العرب في              إسرائيل كانت   

 ليس بسبب التجارة مع     8%-7 إلى   5%إن النمو االقتصادي كان سيرتفع عندئذ من        "وقال   .العام األخير 
ون الجيران فحسب إنما ألن السالم يؤدي لزيادة كبيرة في عدد اإلسرائيليين واألجانـب الـذين يـستثمر                

 . باالقتصاد المحلي
  

   حول سفاراتها تحسبا من هجمات انتقامية الغتيال المبحوحاألمن إجراءات تشدد "إسرائيل" .24
كثفت قوات االحتالل االسرائيلي من انتشارها االمني االثنين داخـل اسـرائيل،    :رام اهللا ـ وليد عوض 

ية للمدن االسرائيلية في اجراءات الفتة      حيث اقامت الحواجز االمنية على الطرق الرئيسية والفرعية المؤد        
تأتي عقب ايام من اتهام حماس للموساد االسرائيلي باغتيال احد قادتها العسكريين بأحد فنادق دبي ومـع                 

  .حلول الذكرى الثانية الغتيال المسؤول العسكري السابق لحزب اهللا عماد مغنية
 االمن قررت تشديد االجراءات االمنية المتخذة في        ومن جهتها قالت االذاعة االسرائيلية االثنين ان قوات       

  .صفوف الجيش االسرائيلي وحول الممثليات االسرائيلية في الخارج
تحسبا لوقوع هجمات انتقامية في اعقاب مقتل القيادي        'واوضحت االذاعة ان تشديد هذه االجراءات جاء        

قـوات الجـيش االسـرائيلي تلقـت        'ان  وذكرت االذاعة االسرائيلية     .في كتائب القسام محمود المبحوح    
  .'تعليمات بزيادة اليقظة تحسبا لقيام عناصر بمحاوالت الختطاف جنود

  2/2/2010القدس العربي، 
  

 دبي ال تريد إثارة قضية المبحوح : تلفزيون إسرائيلي في موقع الجريمة .25
سلها العسكري آلون بن دافيد بثت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي، يوم أمس، تقريراً خاصاً لمرا

وجالت الكاميرا اإلسرائيلية والمراسل في بهو وممرات الفندق، . في دبي" البستان روتانا"من فندق 
وخلص المراسل إلى أنه خالفاً لما يشاع  . وصوالً إلى الغرفة التي يفترض أن يكون االغتيال قد تم فيها

تسعى إلى تغييب القضية وليس إثارتها، فهذه اإلمارة، عن مساع للقبض على الفاعلين فإن حكومة دبي 
  . في نظره، تحاول أن تركز على ترميم اقتصادها وصورتها، وليس التورط في صراعات مع اآلخرين

  2/2/2010السفير، 
  

   بشأن إطالق قذائف فوسفورية على مقر وكالة الغوث في غزةبالتحقيقتطالب " بتسيلم" .26
الحقوقية االسرائيلية انها طلبـت مـن النائـب         " بتسيلم"قالت منظمة   : ط  ـ عبد الرؤوف أرناؤو    القدس

العسكري االسرائيلي إصدار اوامره للشرطة العسكرية االسرائيلية من اجل فتح تحقيق لفحص مالبسات             
  .إطالق قذائف الفوسفور تجاه مقر وكالة الغوث في غزة خالل العدوان االخير على القطاع

فـي  " جفعـاتي "أن قائد كتيبة غزة في الجيش االسرائيلي ايال ايزنبرغ وقائد لواء            جاء ذلك بعد ان تأكد      
  .الجيش االسرائيلي ايالن ملكا صادقا على عملية اطالق تلك القذائف وانه تم تقديمهما لمحكمة تأديبية

  2/2/2010األيام، فلسطين، 
 

  طئ أسدود وعسقالنغلق الشواطئ الجنوبية بعد العثور على عبوتين على شوات" سرائيلإ" .27
أغلقت السلطات اإلسرائيلية الشواطئ الجنوبية وواصلت عمليات البحث عن عبوات ناسفة، في أعقاب 
العثور على عبوتين ناسفتين كبيرتين موصولتين ببرميل عائم جرفتهما األمواج إلى شاطئي عسقالن 

 .وأسدود
  2/2/2010، 48عرب
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   إلنقاذ األقصى من زلزال هو إعادة حقن األنفاق باإلسمنتالسبيل العلمي :اتحاد الجيولوجيين العرب .28

 بهجت العدوان األردنيينقال رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب نقيب الجيولوجيين :  إيهاب مجاهد-عمان 
 حقن الحفر الفارغة بإعادة من خطر زلزالي مصطنع هو األقصى المسجد إلنقاذ السبيل العلمي الوحيد أن

 . وملئها باالسمنتاألقصى أثناء عملية الحفر تحت المسجد اإلسرائيليةات االحتالل التي أحدثتها سلط
 التي األقصى أسفل المسجد اإلسرائيلية، من استمرار الحفريات أمسوحذر العدوان، في تصريح صحفي 

 مواصلة العمل بهذه الوتيرة ستعرض المسجد للهدم في حال أن إلى، مشيرا أساساته إضعاف إلىستؤدي 
  . غير االعتيادية والتي تنجم عن حركة الصفائحاألرضيةحدوث الهزات 
 خالل عملية البحث عن الهيكل األقصى المسجد أسفل "إسرائيل" أحدثتها التجاويف التي إنوقال العدوان 
  . قدرته على مقاومة النشاطات الزلزالية مقارنة بغيره من المنشآتإضعاف إلىالمزعوم أدت 

 المراصد الزلزالية الموجودة أن إلى الطبيعية والمصطنعة، مشيرا األرضية الهزات وفرق العدوان بين
  .لدى سلطة المصادر الطبيعية قادرة على التمييز بينها

  2/2/2010الدستور، األردن، 
  

   من لوائح االتهام اإلسرائيليةرائد صالح يواجه سيالً .29
تهام ثانية ضد رئيس الحركة اإلسالمية داخل قدمت النيابة اإلسرائيلية الئحة ا: قدس برس + الجزيرة

 لمشاركته 2007الخط األخضر الشيخ رائد صالح، اتهمته فيها باختراق القانون في القدس المحتلة عام 
وتتهم الالئحة الجديدة صالح بخرق  . شخصا30في إقامة حفل خيري بلغ عدد المشاركين فيه نحو 

 مترا وااللتقاء 150يه إذ ذاك االقتراب من أسوار القدس لمسافة القوانين اإلسرائيلية التي كانت تحظر عل
  .بأكثر من سبعة أشخاص

  .وأكد صالح للجزيرة أن الئحة االتهام وهي الثانية خالل شهر واحد ستتبعها ثالث لوائح أخرى
  1/2/2010نت، .الجزيرة

  
  القدس المحتلة حرب تهويدية ما يجري في شرقي : صرصورإبراهيمالشيخ  .30

 ورئيس القائمة الموحدة اإلسالمية استنكر الشيخ ابراهيم عبد اهللا صرصور رئيس الحركة :س المحتلةالقد
 تجاه القدس الشريف، خصوصاً محاوالتها التي ال تتوقف اإلسرائيليةوالعربية للتغيير، سياسة الحكومة 

مساكن في قلب األحياء لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الفلسطينيين من خالل تسليم العديد من ال
العربية لمستوطنين يهود، وقمعها لكل النشاطات السلمية التي تنظمها فعاليات عربية ويهودية ضد هذه 

من الواضح أن المشكلة في القدس الشرقية ليست فقط مسألة الحق في التظاهر ضد " :وقال .السياسة
مبررة التي نفذتها ضد العشرات من سياسة الحكومة، وسلوك الشرطة حيالها، واالعتقاالت غير ال

 على القدس إسرائيلالمتظاهرين العرب واليهود، ولكن المشكلة تبدأ وتنتهي مع هذه الحرب المعلنة من 
وأكد أنها حرب تحمل . الشرقية المحتلة وسكانها، والتي تشارك فيها بلدية القدس وقطعان المستوطنين

 جحيم ال يطاق، يلعب إلىدس من خالل تحويل حياتهم هدفاً سياسياً واضحاً وهو تهجير سكان الق
  ".المستوطنون اليهود فيها الدور الرئيسي

 هؤالء إخراج من خالل معالجة أصل المشكلة يجب إالالحل لكل هذا الوضع ال يتم " :وأكد على أن
  ".المستوطنين من قلب األحياء العربية، األمر الذي سيحقق الهدوء بشكل فوري

  2/2/2010دة، الحياة الجدي
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 الوطني يدعو لتكثيف الجهود لفك حصار غزة ومواجهة االستيطان والتهجير في القدس لتجمعا .31
على ضرورة تكثيف الجهود لفك الحصار عن غزة ومواجهة مخططات  "التجمع الوطني الديمقراطي"أكد 

 دورية عقدها المجلس  صدر في ختام جلسةإعالميودعا في بيان  ".االستيطان والتهجير في مدينة القدس
تطبيق قرارات لجنة المتابعة بشأن الدفاع عن "، دعا إلى )السبتيوم (العام للحزب في مدينة شفاعمرو، 

القدس والمقدسات ومواصلة النضال لفك الحصار، وإلى تجنيد جماهير شعبنا في الداخل في النضال من 
 ."أجل حق شعبنا الفلسطيني في الحرية واالستقالل والعودة

استهداف الشيخ رائد صالح، و النائب سعيد نفاع والنائب محمد بركة والصحفي "وأدان المجلس بشدة 
المالحقة البوليسية لن ترهب جماهيرنا وقواها الوطنية، وأن السلطة،  "أنمؤكدا على " زهير اندراوس

 ".خلومهما فعلت، لن تستطيع وقف المد الوطني في صفوف الجماهير الفلسطينية في الدا
 31/1/2010، 48عرب

  
   مقدسي400خطر تشريد  تحذر من مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع .32

 مقدسي 400حذرت مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع التي تعنى باالستيطان في القدس، من خطر تشريد 
 أن المجموعات المؤسسةوذكر  . في حي الشيخ جراحاإلسرائيليةفي حال استكمال المخططات 

ورد ذلك في سياق تقرير نشرته المؤسسة حول  . مبنى على األقل24تسعى لالستيالء على  نيةاالستيطا
 منطقة إلى أن التقرير أشارو . في حي الشيخ جراح مرفق بالصور والخرائطاإلسرائيليواقع االستيطان 

  . فلسطيني2,700ا لحوالي هسكنيالشيخ جراح 
  2/2/2010الدستور، األردن، 

  
   لإليقاع باألحداث الفلسطينيينأفخاخ إسرائيلية .33

كشف مسؤول فلسطيني عن أساليب جديدة تستخدمها مخابرات االحتالل  : منتصر حمدان-رام اهللا 
لإليقاع باألحداث الفلسطينيين لتحويلهم إلى أدوات تخريبية في مجتمعهم، موضحاً أن من هذه األساليب 

 ومن ثم ،48  للعمل في المناطق المحتلة عام عاما16ًتسهيل دخول األحداث الذين تقل أعمارهم عن 
تشجيعهم إلى التوجه إلى المالهي الليلية وممارسة الرذيلة، كمقدمة العتقالهم بتهمتين األولى دخول 

  .، وسجنهم مع سجناء إسرائيليين مدنيين"الدعارة"من دون تصريح وممارسة " إسرائيل"
بعد مرور الحدث "م اهللا والبيرة أمين عنابي أنه وأوضح مدير عام الشؤون االجتماعية في محافظة را

وأكد أن أكثر المناطق استهدافاً بهذه السياسة هي . بهذه العملية تبتزه مخابرات االحتالل للعمل معهم
  . مثل جنين وقلقيلية وطولكرم ومدينة الرام شمال رام اهللا48 المناطق القريبة من أراضي الـ

بمشاركة " الهيئة المستقلة لحقوق المواطن الفلسطينية في رام اهللا"وقال عنابي خالل جلسة نقاش في 
خبراء ومختصين في مجال التعامل مع األحداث، إن بعض عمليات اغتيال نشطاء االنتفاضة كانت تتم 
من بعض العمالء من األحداث الذين وقعوا في فخ االحتالل، مؤكداً أهمية إخضاع األطفال الذين 

  .إلى متابعة وعالج نفسي واجتماعي بعد خروجهميتعرضون لالعتقال، 
  2/2/2010الخليج، 

  
   فلسطينيين نتيجة جرائم قتل وانهيار األنفاق10مقتل : مؤسسة حقوقية فلسطينية .34

إن عشرة "قالت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان، في األراضي الفلسطينية المحتلة : نابلس
يناير المنصرم على خلفية نزاعات ومشاكل عائلية / انون ثانيمواطنين فلسطينيين، قتلوا خالل شهر ك

وجرائم الشرف والجرائم الفردية األخرى، كما استمرت ظاهرة انهيار األنفاق األرضية في مدينة رفح 
على الحدود المصرية الفلسطينية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن ضحايا هذه الجرائم توزعت في الضفة 
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نسخة " قدس برس"وصل ) 1/2(أضافت المؤسسة في تقرير أصدرته يوم االثنين و. الغربية وقطاع غزة
  .في قطاع غزة) 4(، بينما قتل )6(عنه، أن عدد األشخاص الذين قتلوا في الضفة الغربية بلغ 

  .وأشار التقرير إلى أن كالً من فادي عزام ووائل األقرع قد قتال داخل األنفاق
  1/2/2010 قدس برس،

  
  كل بسكان الخليل في مسعى لتهجيرهماالحتالل ين .35

أكدت شهادات متطابقة لعدد من سكان البلدة القديمة في الخليل ومحيط :  عوض الرجوب- الخليل
المسجد اإلبراهيمي الشريف وناشطون حقوقيون، تزايد حاالت التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين من قبل 

ت شهادات عدد من الضحايا للجزيرة نت أن جنودا وبين .جنود االحتالل، وخاصة بحق األطفال والشبان
، ينفذون أعمال تنكيل وتفتيش مهين بهدف  من وحدة عسكرية تسلمت منطقة الخليل مؤخراًيشكلون جزءاً

  .الضغط على السكان لترحيلهم، وفق ما أكده مسؤول عسكري ألحد الضحايا
تيشها، وإخضاع المارة للتفتيش شبه وتتلخص ممارسات الجنود في مداهمة البيوت واإلقامة فيها وتف

  .العاري، والتوقيف على الحائط، ورفع اليدين إلى األعلى، والركل في مختلف مناطق الجسد
  1/2/2010نت، .الجزيرة

  
 اعتصام تضامني ومطالبات بضم عميد األسرى المقدسيين لصفقة شاليط: غزة .36

سالمي ووزارة الثقافة في غزة أمس  نظمت جمعية واعد لألسرى والمحررين وحركة الجهاد اإل:غزة
عاما على 30االثنين اعتصاما تضامنيا مع عميد األسرى المقدسيين األسير فؤاد الرازم بمناسبة مرور 

 .اعتقاله أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر
 داعين وجدد المتضامنون مطالبتهم للفصائل اآلسرة للجندي شاليط بعدم الخضوع لشروط اإلسرائيليين،

 .ألن تشمل الصفقة األسرى المقدسيين
  2/2/2010السبيل، األردن، 

  
  "إسرائيل" بالدخول إلى  يتطلب تصريحاً"بيتونيا إلى بيتونيا"االنتقال من  .37

 قوات االحتالل تقوم بمنع المحامين وذوي األسرى من المرور في أنكشفت صحيفة هآرتس العبرية 
" عوفر"الغرب من مدينة رام اهللا، في طريقهم إلى المحكمة العسكرية حاجز بيتونيا العسكري، الواقع إلى 

وتبين أن قوات االحتالل  . متر إلى الجنوب من الحاجز على أراضي بيتونيا300التي تقع على بعد 
وحرس الحدود تمنع المحامين وذوي األسرى من الوصول إلى المحكمة بذريعة عدم الحصول على 

المقامة أصال على " عوفر"من أجل الوصول إلى المحكمة العسكرية " ائيلإسر"تصاريح بالدخول إلى 
  .أراضي الضفة الغربية، األمر الذي دفع بالمحامين إلى اإلعالن عن اإلضراب

 شيكل على محام 1000وعلم أن أحد قضاة المحكمة العسكرية في عوفر قد فرض غرامة وصلت إلى 
  .لكونه لم يمثل موكله القاصر

  2/2/2010ألردن، الدستور، ا
  

   األسرى في سجون االحتاللإلى طبيب أسنان 65االتفاق على إدخال : قراقع .38
 اجتمع وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع في مقر الوزارة برام اهللا مع جمعية :رام اهللا

ر ، حيث تم االتفاق على تفعيل دو1948أطباء األسنان العرب وجميعهم من داخل فلسطين المحتلة 
 65وتم االتفاق على أن يقوم  .األطباء في زيارة المرضى داخل سجون االحتالل وخاصة أطباء األسنان
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 األسرى المرضى في كافة السجون وبالتنسيق مع إلىطبيب أسنان ومن خالل الجمعية بتنظيم زيارات 
  .وزارة األسرى خاصة أن هناك احتياجات كثيرة في هذا االتجاه من قبل األسرى

 حالة منها حاالت خطيرة مصابة 1500 ما يقارب إلى األسرى المرضى يصل عددأن إلى  قراقع رشاوأ
  . المئات من المعاقين والمشلولين وذوي األمراض الصعبةإلىبالسرطان إضافة 

  2/2/2010الحياة الجديدة، 
  

   على جبين العالم"وصمة عار" في الحرب "إسرائيل"المنازل التي دمرتها : الخضري .39
طالب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، المؤسسات  :اشرف الهور - غزة

 الفلسطينية التي فقدت المأوى األسر بضرورة تفعيل تحركاتها إلنهاء معاناة آالف اإلنسانالمعنية بحقوق 
القدس "وقال الخضري في تصريح تلقت  . من عامأكثر على غزة قبل األخيرة اإلسرائيليةنتيجة الحرب 

 بعد تدمير منازلها األسر يتصور حجم المأساة التي تعيشها آالف أن ال يمكن أحداًن إ" نسخة منه "العربي
 من ثالث أكثر بناء هذه البيوت بسبب حصار غزة الممتد منذ إعادة ركام، وعدم تمكنهم من إلىوتحويلها 

  ."اإلعمارالزمة إلعادة  مواد البناء الإدخالسنوات، ومنع 
 معاناة إنهاء يتم أن إلى "ستبقى وصمة عار في جبين العالم" "إسرائيل" المنازل التي دمرتها أنوذكر 

 عدد من الدول والمؤسسات إعالن أن الخضري  وأكد. بناء المنازل والمرافق المدمرةوإعادة أصحابها
 ال معنى له بسبب عدم أصبح"لغ لهذا الهدف  هذه المنازل ورصد مباإعمار إعادةاستعدادها لتمويل 

  ." تنفيذ هذه المشاريعإمكانية
  2/2/2010القدس العربي، 

  
   ماليين شيكل لشراء الوقودخمسة انفراج في أزمة انقطاع الكهرباء بعد توفر دفعة ب:غزة .40

يين، شهدت أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن محافظات غزة، خالل اليومين الماض :كتب حامد جاد
بدالً من وحدة " مولدين"انفراجاً نسبياً إثر عودة محطة غزة لتوليد الكهرباء إلى تشغيل وحدتي إنتاج 

 ساعة يومياً إلى نحو ثماني 16واحدة، األمر الذي أفضى إلى خفض ساعات انقطاع التيار الكهربائي من 
  .ساعات بمعدل يتراوح من ثالث إلى أربع مرات قطع أسبوعياً

 التحسن الطفيف الذي طرأ )في حكومة فياض( غسان الخطيب، مدير مركز اإلعالم الحكومي.وأرجع د
على الطاقة الكهربائية المتوفرة في قطاع غزة إلى قيام شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بتحويل مبلغ 

الزم خمسة ماليين شيكل إلى خزينة السلطة كدفعة أولى للمساهمة في تغطية جزء من كلفة الوقود ال
لتشغيل محطة كهرباء غزة، معرباً عن أمله في أن تواصل الشركة تحويل دفعات مالية أخرى للتغلب 

  .على األزمة المذكورة
 2/2/2010األيام، فلسطين، 

  
  على المؤسسات" 3شريان الحياة "مركبات من  مركبة 153مواصالت غزة تنتهي من توزيع  .41

  النقل والمواصالت بغزة أنه تم االنتهاء من توزيع أكدت إدارة النقل الحكومي في وزارة :غزة
  . مركبة153على المؤسسات الفلسطينية والتي بلغت " 3شريان الحياة "المركبات الخاصة بقافلة 

  1/2/2010 قدس برس،
  

  ألنها ممولة من السلطة الفلسطينية 48الـ منح دراسية على الطالب توزيع  تمنع" إسرائيل" .42
منعت الشرطة اإلسرائيلية الحزب الديمقراطي العربي من توزيع منح : ن وتدمحمد محس -أم الفحم 

  .دراسية على الطالب الجامعيين العرب ألنها ممولة من السلطة الفلسطينية
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وأصدر وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي يتسحاق أهرونوفيتش أمرا إداريا بمنع الحزب العربي من تنظيم 
عيين كان مقررا في بلدة عاره بالداخل الفلسطيني، واستدعي أمينه حفل توزيع منح لطالب عرب جام

  .العام محمود مواسي إلى الشرطة وسلم أمر المنع قبل يوم من االحتفال
وقد استنكر مواسي حادثة المنع باعتبارها محاصرة للطالب العرب ومنعا لهم من تلقي العلم، خاصة أن 

م طالبنا وتضع شروطا تعجيزية تحول دون التحاقهم بالتعليم الجامعات اإلسرائيلية توصد األبواب أما"
األمر الشرطي بمنع توزيع المنح ال "وأضاف مواسي في حديث للجزيرة نت أن  ".األكاديمي في البالد

يمت ألي شرعية قانونية، واستند إلى بند في اتفاقية أوسلو بأن أي نشاط للسلطة الفلسطينية داخل 
  ". وتصريح من إسرائيل منوط بموافقة48أراضي 

  1/2/2010نت، .الجزيرة
  

  "آليات رصد االنتهاكات وكيفية الدفاع الحقوقي عنها"دورة تدريبية بعنوان تنظم شاهد  .43
آليات رصد االنتهاكات وكيفية الدفاع "دورة تدريبية بعنوان " مؤسسة شاهد لحقوق اإلنسان"نظمت 

 من مندوبي المؤسسة وممثلون عن  عشرون متدرباً، في مجمع الرحمة صيدا، شارك فيها"الحقوقي عنها
  .جمعيات أهلية أخرى

كيفية رصد "وحاضر في اليوم األول الخبير في مجال التدريب على حقوق اإلنسان محمود المصري عن 
االنتهاكات وتوثيقها بشكل جيد وفعال، وكيفية صياغتها بتقرير يستند إلى القانون المحلي أو الدولي إذ 

  ".رير االنتهاكات ومدى تعارضها مع القانونيظهر التق
في اليوم التالي، حاضر ممثل منظمة العفو الدولية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا أحمد كرعود حول 

مواصفات المنظمات الحقوقية وتجربة منظمة العفو الدولية في هذا المجال والتي تندرج ضمن سياق "
  ".سالة إنسانية ساميةإنساني بالدرجة األولى كونها تحمل ر

، "أهمية عمل مؤسسات حقوق اإلنسان"بدوره، أكد مدير مؤسسة شاهد لحقوق اإلنسان محمود الحنفي 
 ".رصد االنتهاكات وتوثيقها والدفاع عنها الحقا يعتبر أمرا تخصصيا"مؤكدا أن 

  2/2/2010المستقبل، 
  

 إلى حين االنتخابات  رئيساًعباسمن فلسطينيي غزة يؤيدون بقاء % 57.6: استطالع .44
 أظهر أحدث استطالع للرأي نشره المركز الفلسطيني الستطالع الرأي، وشمل : كفاح زبون- رام اهللا

 شخصا يمثلون نماذج سكانية من قطاع غزة، أن نسبة كبيرة من 1450عينة عشوائية مكونة من 
ينية حتى إجراء انتخابات  للسلطة الفلسطتؤيد بقاء أبو مازن رئيساً% 57.6الفلسطينيين وصلت إلى 

 .رئاسية قادمة
وحسب االستطالع تعتقد أغلبية الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة أن إعالن أبو مازن عدم رغبته 
الترشيح النتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية القادمة هو مناورة انتخابية، وأن الخالف بين فتح وحماس 

 .هو في األساس صراع سياسي
 من جمهور غزة أن الورقة المصرية هي أساس جيد للمصالحة وإنهاء االنقسام %82.1 واعتبر

 %.57.5ووصلت نسبة المتفائلين بتوقيع اتفاق بين حماس وفتح إلى . الفلسطيني
 إذ "إسرائيل"ووفق االستطالع فإن السواد األعظم من سكان غزة يؤيدون الوصول إلى اتفاقية سالم مع 

غلبيتهم تؤيد كذلك استئناف مفاوضات السالم بين الفلسطينيين وأ% 67.0 وصلت نسبتهم إلى
  .واإلسرائيليين

 للسلطة الفلسطينية حتى إجراء من الجمهور الفلسطيني بقاء أبو مازن رئيساً% 57.6وفي حين أيد 
 .في اإلجابة عن هذا السؤال% 14.1، وتردد %28.3 انتخابات رئاسية قادمة، عارض ذلك
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الع أن المرشح المفضل لرئاسة السلطة الفلسطينية في االنتخابات الرئاسية القادمة وأظهرت نتائج االستط
، ويأتي في المرتبة الثالثة %15.3، يليه مروان البرغوثي %27.0هو محمود عباس، وذلك بنسبة 

، %4.2، يليه عزيز الدويك %8.5وجاء في المرتبة الرابعة محمد دحالن %. 9.8إسماعيل هنية 
 %.4وسالم فياض 

 %39.2، في حين عارض %45.9وفي موضوع إعالن الدولة الفلسطينية من طرف واحد، أيد ذلك 
 .عن اإلجابة عن هذا السؤال% 14.9ذلك، وامتنع

 2/2/2010الشرق األوسط، 
  

   عاما454ًتكية خاصكي سلطانة مالذ فقراء القدس منذ  .45
 يرتادون تكية خاصكي سلطانه، المكان  الفلسطينيين الذينأعدادتتزايد .): ب.ف.ا( –القدس المحتلة 

من العائالت  %67 فقراء القدس حيث يعيش حوالي إلطعام عاما 454التاريخي المخصص منذ 
  . المعيشيةأوضاعهم مسؤولية تدهور "إسرائيل"الفلسطينية تحت عتبة الفقر وتتحمل 

 المكان المقبب الذي يزيد وكانت السلطانة روكسا زوجة السلطان العثماني سليمان القانوني شيدت هذا
  . ووهبته لفقراء القدس وال يزال يشكل ملجأ للمقدسيين المعوزينأمتارارتفاعه عن عشرة 

 مدينة الرملة لريع التكية إلى الممتدة من القدس األراضيوكانت السلطانة روكسانا قد خصصت بعض 
كية علقت يافطة كتب عليها تبرع وعلى مدخل الت. تأسيسها عند األراضي صادرت هذه "إسرائيل"ن أ إال

  .2010 - 2009بو ظبي لعام أ -اإلماراتي األحمرمن الهالل 
 شخص فيما 600 نحو أي عائلة 115نوزع وجبات غذائية يوميا على "وقال طباخ التكية احمد بحيص 

  .والر دألف 90 الكلفة الشهرية تبلغ نحو أن إلىمشيرا ". آخرينيتناول الوجبات عندنا حوالي خمسين 
من العائالت % 66,8 أن 2009 في منتصف عام أفادت "إسرائيل"في " جمعية حقوق المواطن"وكانت 

فقط من السكان % 22من العائالت اليهودية، وأن % 23,3في المدينة تعيش تحت خط الفقر، مقارنة مع 
 لضمان "رائيلإس"الذي تمارسه " التمييز"ن أ إلىالعرب يحصلون على الخدمات االجتماعية، مشيرة 
  .غالبية يهودية في المدينة مسؤول جزئيا عن هذا الوضع

ولمحاولة مساعدة السكان على التغلب على الوضع االقتصادي تقوم لجان مقدسية محلية بتوزيع قسائم 
  . عائلة700خبز على نحو 

مضان  التي نجمعها في راألقصىمن زكاة المسجد % 35 أنكد اشرف سلهب من لجنة زكاة القدس أو
 800 إال نساعد إن عائلة فقيرة مثبتة ولكننا ال نستطيع آالف 5توزع على القدس ويوجد عندنا نحو 

 معظم أنوركز سلهب على ". أردني دينار 100 إلى 50عائلة منها عبر منحها راتبا شهريا يتراوح بين 
 "سرائيلإ"ن أ إلى ولفت . وتراكمت عليهم وتضاعفتأهملت إسرائيليةمشاكل المقدسيين ناجمة عن فواتير 

 عملية سحب بطاقات الهوية التي تمنح فلسطينيي القدس حق أنوشدد سلهب على  ". الناسبإفقارتقوم "
فمن يملك بيتا خارج حدود بلدية " الناس إفقار زادت من اإلسرائيلية في المدينة من قبل السلطات اإلقامة

 فيها بين اإليجارات ومعدل األحياءا وغيرها من القدس هجره واضطر لالنتقال للعيش في حي بيت حنين
  ".وأكثرودوالر  700 دوالر 500

  2/2/2010الدستور، األردن، 
  

  ها بسرقة أعضاء مرضى فلسطينيين ماتوا في مستشفيات"إسرائيل"منظمة فلسطينية تتهم  .46
 يموتون في  بسرقة أعضاء المرضى الفلسطينيين الذين"إسرائيل"اتهمت منظمة شعبية فلسطينية : غزة

وقال نشأت الوحيدي، منسق عام الحركة الشعبية لنصرة األسرى والحقوق . المستشفيات اإلسرائيلية
الفلسطينية، إن شكوكا بدأت تحوم حول مصير أعضاء جثامين المرضى الفلسطينيين التي تم تشريحها 
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اآلالف من الحاالت بيان صحافي صادر عنه، إلى أن هناك في  أشارو .في المستشفيات اإلسرائيلية
المرضية من أبناء الشعب الفلسطيني التي كان قد تم تحويلها، حيث تم نقلها بعد وفاتها في المستشفيات 

 . اإلسرائيلية"مشرحة أبو كبير"اإلسرائيلية، إلى 
 2/2/2010الشرق األوسط، 

 
   أطنان أدوية إلى غزةخمسةعبور قافلة مساعدات إماراتية مكونة من  .47

عبرت منفذ رفح البري أمس إلى قطاع غزة قافلة المساعدات الطبية التي سيرتها هيئة : قميصالح العال
  . لدعم االحتياجات الصحية المتدهورة في القطاعاإلماراتي األحمرالهالل 

  .  مليون درهم3.5 والمستلزمات الطبية بقيمة األدويةخمسة أطنان من القافلة تضم و
  2/2/2010االتحاد، اإلمارات، 

  
  "أريحا خضراء"المرحلة الثانية من مشروع وإطالق ... في نابلس أربعة أالف شجرة مثمرة توزيع .48

، أربعة أالف أمسوزعت اإلغاثة الزراعية في شمال الضفة الغربية،  ووكاالت" المستقبل "-رام اهللا 
شجرة مثمرة على المزارعين في قريتي بورين ومادما بمحافظة نابلس، ضمن مشروع فلسطين 

  .خضراء
كما أطلقت شرطة محافظة أريحا واألغوار، بالتعاون مع مديرية الزراعة، المرحلة الثانية من مشروع 

وهو مشروع بمرحلتيه لزراعة أعداد كبيرة من األشجار الحرجية في مختلف مناطق ". أريحا خضراء"
 مليون شجرة 15المحافظة، كجزء من حملة أكبر تهدف إلى تخضير فلسطين، عبر زراعة أكثر من 

  .خالل السنوات الخمس المقبلة
  2/2/2010المستقبل، 

  
  المطالبة بإعادة تأهيل مجرى وادي غزة وعدم استخدامه كمكب للنفايات .49

طالب مختصون في مجال المياه الجهات المعنية بإدارة مصادر المياه في قطاع غزة  :كتب محمد البابا
التعديات من قبل المواطنين عليه وعدم استخدامه كمكب بإعادة تأهيل وتهيئة مجرى وادي غزة وإزالة 

  .للنفايات وتصريف مياه الصرف الصحي
، نظمتها سلطة "جريمة إغراق وادي غزة بفتح السدود"جاء ذلك خالل ندوة علمية متخصصة بعنوان 

 محمد رمضان األغا، وعدد من المهندسين في غزةالمياه، أمس، بحضور وزير الزراعة في حكومة 
  .مثلي سلطة جودة البيئةوم

 2/2/2010األيام، فلسطين، 
   

   ينطوي على الكثير من المغالطات "هيومن رايتس"تقرير :  األردنيةالحكومة .50
تصريح وزير الدولة لـشؤون     ،   بترا األردنية األنباءوكالة  عن   2/2/2010الرأي، األردن،   نقلت جريدة   

ألردنية الدكتور نبيل الشريف، الذي أكد فيه أن تقرير         اإلعالم واالتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة ا      
المنظمة انطوى على الكثير من المغالطات واالدعاءات غير الصحيحة والتي ليس لها سند فـي الواقـع                 

وأكد الدكتور الشريف ان الحمالت المشبوهة التي يتعرض لها االردن لن تعرقل مطالبته باقامة              . والقانون
واضاف ان تنفيذ قرار فك االرتباط يشكل تثبيتا وتجسيدا للهوية الفلسطينية           . ت السيادة الدولة الفلسطينية ذا  

وقد ادى الى إعادة المواطنة آلالف الفلسطينيين داخل الضفة الغربيـة المحتلـة والوقـوف فـي وجـه                   
  .المخططات الهادفة الى تفريغ األرض من سكانها وتهويدها
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عمان نـسيم عنيـزات وعمـر        عن مراسليها في   2/2/2010ن،  الدستور، األرد وفي السياق ذاته نقلت     
 "هيومن رايتس ووتش  "تقرير    ما ورد في   في األردن يدرس  المركز الوطني لحقوق االنسان     ، أن   محارمة

ـ      حول سحب الجنسية،     اكد مسؤول في   ، فيما   مسؤول في المركز  " الدستور"تمهيدا للرد عليه وفق ما اكد ل
  .تقرير غير دقيقةالالواردة في وزارة الداخلية ان االرقام 

  
  فلسطينيين بال جنسيةسحب الجنسية حول المواطنين إلى ": سهيومن رايت" .51

منظمـة  "كريستوف ويلكي الباحث في قسم الشرق االوسط وشمال افريقيا في            قال   :طارق الفايد -عمان  
يـة جـردت     خالل مؤتمر صحافي امس في العاصمة عمان ان الـسلطات االردن           "هيومن رايتس ووتش  

 والعدد االجمالي اكبر    2008 و 2004 مواطنا اردنيا من اصل فلسطيني من جنسياتهم بين العامين           2732
في االردن يتم سحب الجنسية وتحويل الشخص من اردني يتمتع بالجنـسية الـى              : وتابع .بكثير من ذلك  

  .شخص بال جنسية
  2/2/2010القدس العربي، 

  
 في العالقة مع الفلسطينيين  " ومة أن تمسك زمام المبادرةعلى الحك: وزير الدولة اللبنانية .52

الحزب التقـدمي   "في مقر   خالل لقائه وزري العمل الفلسطيني،      وائل أبو فاعور    اللبنانية  وزير الدولة   أكد  
 الفلـسطينية   -حصل تطور إيجابي كبير في العالقـات اللبنانيـة          "في وطى المصيطبة، أنه     " االشتراكي

نة لدى اللبنانيين والفلسطينيين، وهناك مسؤولية على االخوة الفلسطينيين في لبنان لجهة            ومزيد من الطمأني  
مساعدة الدولة في تنفيذ مقررات الحوار اللبناني في نزع السالح الفلسطيني خارج المخيمـات وتنظـيم                

يين في معالجـة  السالح داخلها، وفي الوقت نفسه هناك مسؤولية وواجب على الدولة اللبنانية وعلى اللبنان           
األوضاع اإلنسانية والمعيشية البائسة التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان من دون أن تكـون هنـاك أي                  

هنـاك بعـض   : "أضـاف  و".مقايضة أو من دون أن يكون هناك أي عملية تبادل بين هـذين األمـرين          
 وخالفاتـه أن يحكـم     األصوات الفلسطينية وكذلك بعض األصوات اللبنانية تريد للماضي بكل هواجـسه          

وأعتقد أن على الحكومة اللبنانية أن تمسك بزمام المبادرة         ... مستقبل العالقات وهذا ليس في مصلحة أحد      
  ".في تنظيم العالقات اللبنانية ـ الفلسطينية بما يؤمن كرامة الفلسطينيين وطمأنينة اللبنانيين

  2/2/2010المستقبل، 
 

 " الحرب المقبلة لن تنتهي إال بسحق حزب اهللا..ليتقرير إسرائي": السياسة الكويتية" .53
 وصلت خالصاته إلـى     ،كشف ديبلوماسي أوروبي في بيروت عن وجود تقرير إسرائيلي سري          :خاص

 يتحدث عن الحرب المقبلة كآخر جوالت النزاع مع لبنان ألنها ال بـد أن تنتهـي                 ،الدول الغربية المعنية  
عـن إعـادة    ،  ذا ما اتخذت اإلجراءات الدولية والعربية الحازمـة        إ ،تجعله عاجزاً " حزب اهللا "ـبهزيمة ل 

إيـران  " إقنـاع " وهذا ما يتطلب     2006يوليو  / تموزالتسلح وإحياء قدرته العسكرية كما فعل بعد حرب         
يـشير التقريـر إلـى أن المنـاورات          و . في هذا الجهد   ، ولو قسراً  ،وسورية بمختلف الوسائل للمساهمة   

تحييد القدرة الصاروخية لحزب اهللا من خالل الشبكات        :  في تحقيق أهدافها وهي    العسكرية األخيرة نجحت  
 ووضع خطة للتوغل البري مختلفة عن الخطة المترددة التي أطلقها الجيش اإلسـرائيلي فـي                ،المضادة

 باإلضافة إلى تقنية جديدة للقـصف       ، والفارق األساسي أنها ستبدأ منذ اللحظة األولى       2006أواخر حرب   
ثم يتحدث التقرير اإلسرائيلي عن     . ي الذي سيدمر األنفاق والدهاليز التي يتحصن فيها مقاتلو الحزب         الجو

 ألنه وفقاً للمعلومات االستخباراتية اإلسـرائيلية فـإن         ، كخيار جدي وملموس   ،دخول سورية في الحرب   
 أكثر بكثيـر ممـا      ،في السنوات الثالث التي تلت الحرب األخيرة بأسلحة ثقيلة        " حزب اهللا "دمشق زودت   

ويتحدث التقرير عـن    . وإسرائيل تمتلك فكرة كافية عن نوعية هذه األسلحة       . زودته خالل عشرين عاماً   
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جهد ديبلوماسي إسرائيلي مع الواليات المتحدة األميركية وأوروبا وروسيا وحتى مع الصين إلقناع إيران              
  . الحوار معها بشأن ملفها النووي كشرط الستمرار،"حزب اهللا"بالكف عن توريط لبنان من خالل 

  2/2/2010السياسة، الكويت، 
 

  تاسع سفير إسرائيلي يغادر القاهرة وسط نفور شعبي .54
لدى مصر شالوم كوهين القاهرة أمس، بعد انتهاء فترة " إسرائيل"غادر سفير :  جمال جوهر-القاهرة 

أو فك طوق العزلة اإلعالمية التي عمله دون أن يفلح في تجاوز حالة النفور الشعبي التي أحاطت به، 
واستبق كوهين مغادرته بمحاولة يائسة . ولم يكن في وداعه غير أعضاء سفارته بالقاهرة. فرضت عليه

ورغم أن رئيسة المكتب . لجمع وسائل اإلعالم في مؤتمر صحفي يلخص فيه ما أنجزه خالل مدة عمله
بيدة وجهت الدعوة إلكترونيا لعدد من الصحفيين، اإلعالمي للسفارة اإلسرائيلية في مصر شاني كوبر ز

إال أن الكثير منهم رفض تلبية الدعوة خصوصاً بعدما حولت نقابة الصحفيين المصريين اثنين منهم 
 .للتحقيق بسبب لقائهم كوهين

  2/2/2010الوطن، السعودية، 
  

 سوريا تؤكد على أهمية تحقيق السالم بالمنطقة .55
ئب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، خالل المباحثات التي عقدها أكد نا:   هدى سالمة–دمشق 

أهمية تحقيق "المقداد أمس االثنين مع المبعوث السويسري الخاص للشرق األدنى جان دانييل روخ، على 
التحديات التي تواجه عملية السالم في ظل الممارسات "مشيراً إلى " السالم العادل والشامل في المنطقة

تقوم بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي من استيطان وتهويد للقدس وحصار الشعب الفلسطيني في التي 
لوقف هذه " إسرائيل"وشدد المقداد على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي ودوله الضغط على  ".غزة

راضي العربية الممارسات التي تنتهك القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة وإلزامها بإنهاء احتاللها لأل
 ".المحتلة بما فيها الجوالن السوري

كما أكد المقداد على أهمية المصالحة الفلسطينية كشرط أساسي لتحرير األرض وبناء الدولة الفلسطينية 
 . المستقلة وعاصمتها القدس

  2/2/2010الشرق، قطر، 
  

   فلسطينيةكوشنير يقترح طمأنة الفلسطينيين على أن غرض المفاوضات الوصول إلى دولة .56
 من مصادر فرنسية رسمية واسعة االطالع أن وزير "الشرق األوسط"علمت :  ميشال أبو نجم-باريس 

 السياسية التي "المخاطر" عن أبو مازن، ودعا ميتشل إلى أخذ "دافع"الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، 
ألميركي من غير الحصول على يعاني منها الرئيس الفلسطيني بعين االعتبار، في حال قبوله المطلب ا

ضمانات مقبولة لجهة مآل المفاوضات والمهلة الزمنية التي ستجرى خاللها، وبالتالي اقترح كوشنير بأن 
تتم طمأنة الفلسطينيين من خالل إعالن واضح ينص على أن غرض المفاوضات هو الوصول إلى دولة 

ين، وتكون متوافقة مع الرؤية األميركية فلسطينية خالل مهلة زمنية معقولة يمكن أن تصل إلى عام
 .األساسية التي رأت أن قيام الدولة الفلسطينية يمكن أن يحصل مع نهاية والية الرئيس األميركي األولى

 لهذا اإلعالن بحيث يمكن أن يصدر في شكل قرار أو إعالن من مجلس "حلول"واقترح كوشنير عدة 
تمر دولي، وهو ما تدعو إليه الرئاسة الفرنسية، غير أن ميتشل األمن أو من الرباعية الدولية أو من مؤ

رفض هذه المخارج، كما رفض فكرة رسالة الضمانات األميركية لكل من الفلسطينيين واإلسرائيليين، 
. وكانت النتيجة أنه عاد إلى موضوع المفاوضات غير المباشرة بوساطته مع تدابير ثقة على األرض

على أبو مازن قبول العرض األخير، على الرغم من غياب الضمانات الدولية وترى باريس أنه يتعين 
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التي يريدها، مستندة في ذلك إلى قراءة الواقع اإلسرائيلي واألميركي والدولي، والحجم الذي أخذ يحتله 
 ." اإلسرائيلي-سيكشف االهتمام الدولي بالنزاع الفلسطيني "الملف النووي اإليراني، وهو ما 

2/2/2010ألوسط، الشرق ا  
  

  ميتشل طلب من أوروبا الضغط على عباس لقبول العودة إلى المفاوضات: مصادر فرنسية .57
 من مصادر فرنسية رسمية واسعة االطالع أن جورج "الشرق األوسط"علمت :  ميشال أبو نجم-باريس 

 واألوروبيين ميتشل، المبعوث الرئاسي األميركي إلى الشرق األوسط، طلب من المسؤولين الفرنسيين
مؤخراً الضغط على رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لالستجابة للمطلب األميركي والعودة إلى 

 .طاولة المفاوضات مع اإلسرائيليين
 في موقفه من الجانب "متشددا"، إن ميتشل بدا "الشرق األوسط"وقالت المصادر التي تحدثت إليها 

 لرفض الجلوس مجددا إلى طاولة "وقت للتوقف عن إيجاد األعذارحان ال"الفلسطيني، إذ اعتبر أنه 
 في وضعهم الحالي الذي "مرتاحون"المفاوضات، بل إنه ذهب أبعد من ذلك، إذ اعتبر أن الفلسطينيين 
 .يرونه أقل مخاطرة من الذهاب إلى مفاوضات غير مضمونة النتائج

2/2/2010الشرق األوسط،   
  

   سرية تحضيراً للمفاوضات العلنية برعاية ميتشيلإسرائيلية-مفاوضات فلسطينية .58
كشفت مسؤولة كبيرة في الخارجية األمريكية النقاب عن وجود :  قنا - محمد جمال -القدس المحتلة 

مفاوضات فلسطينية إسرائيلية غير مباشرة برعاية أمريكية، وقالت إن النقاش يجري حول النقاط التي 
ت محافل أمنية إسرائيلية وسياسية أمريكية أمس االثنين النقاب عن فقد كشف. ستبدأ منها المفاوضات 

مفاوضات غير مباشرة حول نقاط بدأ المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية برعاية المبعوث األمريكي 
  .السيناتور جورج ميتشيل 

ومكتب كل وقال مصدر سياسي كبير في تل أبيب إنه في هذه األيام تجرى اتصاالت بين البيت األبيض، 
من رئيس وزراء إسرائيل ورئيس السلطة الفلسطينية عبر  المحامي إسحق مولكو من قبل نتنياهو، 
المبعوث األمريكي إلى الشرق األوسط ميتشيل من قبل الرئيس األمريكي أوباما وصائب عريقات باسم 

  . ئناف المفاوضاتعباس يحاولون الوصول إلى نقطة تفاهم في المسائل السياسية في الطريق إلى است
2/2/2010الشرق، قطر،   

  
   طائرات من دون طيار ثمان" إسرائيل"بولندا تشتري من  .59

أعلن وزير الدفاع البولندي بوغدان كليتش أمس ان شركة ايرونوتيكس ): ب. ف. أ (–وارسو 
واوضح . االسرائيلية فازت باستدراج عروض بولندي لشراء ثماني طائرات استطالع من دون طيار

 89ان الثمن االجمالي لهذه الطائرات المتوسطة المدى يبلغ ) بي ايه بي(لوزير كما نقلت عنه وكالة ا
لية كانت تتنافس في وافادت وزارة الدفاع ان ثالث شركات اسرائي).  مليون يورو22,3(مليون زلوتي 
  ).اي ايه اي(، التي فازت بها ايرونوتيكس على منافستيها ايلبيت وهذه المناقصة

2/2/2010الدستور، األردن،   
  

   سنواتبثالث بليون دوالر إنفاق دول مجلس التعاون على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 180 .60
 نشر مركز الكويت المالي على موقعه اإللكتروني أمس، تقريراً حول جهود دول مجلس التعاون :الكويت

فتاً إلى أن االستثمارات المتوقعة في القطاعين لالستثمار في حقل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ال
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 بليون دوالر في 41.7 بين اإلنفاقويتوزع  . بليون دوالر للسنوات الثالث المقبلة180تبلغ نحو 
  . بليون دوالر في قطاع االتصاالت137.9تكنولوجيا المعلومات و

  2/2/2010الحياة، 
  

   لمهاجمة المستوطنات الشمالّيةتقرير أميركي يتحدث عن سيناريو حزب اهللا": ديبكا" .61
ـ ، بأن مستشار األمن القومي األميركي الجنرال جيمس جـونيز        ، تقول المعلومات والتسريبات  : الجمل د ق

تجميعها خالل  ، تحدث مع اإلسرائيليين حول معلومات استخبارية استطاعت أجهزة المخابرات األميركية         
  .حربية تستهدف إسرائيل-ة لعمليات عسكريةوهي معلومات تتعلق بخطط تفصيلي، األشهر الماضية

  :توصيف المعلومات
، إلى وجود خطط تفصيلية لتنفيذ العمليات العسكرية الحربية ضد اإلسـرائيليين          ، يشير محتوى المعلومات  

  :ومن أبرز التفاصيل التي أشارت إليها هذه الخطط اآلتي
  .إشراف قوات الحرس الثوري اإليرانيتحت ،  عنصر لحزب اهللا اللبناني5000اكتمال عملية تدريب • 
يتمثل في إشعال انتفاضة شعبية واسعة ضد       » جانب سياسي «تتضمن  ، تنفيذ عملية حربية ضد إسرائيل    • 

يتمثل في قيام عناصـر     » جانب عسكري «و، بواسطة العرب الذين يعيشون في داخل إسرائيل      ، إسرائيل
حيث يتزامن مع ذلك قيام حركة حماس بتنفيذ عمليـة          ب، حزب اهللا اللبناني باقتحام منطقة شمال إسرائيل      

  .والضفة الغربية، سياسية واسعة النطاق في قطاع غزة-عسكرية
من خالل هذه النقاط نالحظ أن فرضية فكرة قيام حزب اهللا اللبناني وحركة حماس الفلسطينية بشن عملية                 

طر وتمارس حضورا قويا علـى      هي فرضية ما تزال تسي    ، عسكرية متزامنة مرتفعة الشدة ضد إسرائيل     
آخـذة  ، وقد ظلت هذه الفرضية تظهر بين حين وآخر       ، إدراك الخبراء األمنيين والعسكريين اإلسرائيليين    

  .إال من خالل بعض التفاصيل القصيرة، العديد من األشكال والنماذج التي ال تختلف عن األصل
  :األداء العسكري السلوكي لهجوم حزب اهللا المفترض

بـأن قـوات    ، لمعلومات المنسوبة إلى مستشار األمن القومي األميركي الجنرال جيمس جـونيز          أشارت ا 
قد أشرفت على تدريب عناصر حزب اهللا في أحد المنشآت التابعة له القريبـة              ، الحرس الثوري اإليراني  

دمة في  قد وصلوا إلى مرحلة متق    ،  عنصر الذين تم تدريبهم    5000وبأن ال ، من العاصمة اإليرانية طهران   
وتفيد مهام القـوات الخاصـة      ، وأيضا في استخدام األسلحة المتطورة    ، القدرة على العمل كقوات خاصة    

  .مثل التغلغل والعمل وراء الخطوط وما شابه ذلك، الصعبة
وعند ، ثم بعد ذلك  ، سوف يتم تنظيمهم ضمن خمسة ألوية خاصة      ،  عنصر 5000أن  ، أضافت المعلومات 

وذلك علـى   ، يتم تكليفهم بتنفيذ المهام ضمن خمسة محاور داخل شمال إسرائيل         ، بدء تنفيذ عملية الهجوم   
  :النحور اآلتي

وتقوم باالستيالء علـى    ، إلى مسافة سبعة كيلومترات   ، تتقدم عبر نقطة الناقورة   : وحدات المحور األول  • 
جاز أكبر عدد ممكن    بحيث تقوم وحدات الكتيبة باحت    ،  ألف إسرائيلي  55التي يقطنها حوالي    ، مدينة نهاريا 

واستخدامهم كدروع بشرية ضد الهجوم المضاد الذي سوف تقوم بـه القـوات             . من الرهائن اإلسرائيليين  
  .اإلسرائيلية السترداد المدينة

 متر بحيـث    300تتقدم باتجاه المنطقة الواقعة جنوب شرق الناقورة إلى مسافة          : وحدات المحور الثاني  • 
وباالستيالء على شلومي   ،  إسرائيلي 6,500والتي يقطنها حوالي    ، سرائيليةتستولي على مدينة شلومي اإل    

بما يتيح لوحداته اعتـراض     ، يكون حزب اهللا قد أكمل السيطرة على الطريق الرئيسي        ، واحتجاز سكانها 
وعلى وجه الخصوص القوات اإلسرائيلية     ، حركة أي قوات إسرائيلية تحاول التقدم السترداد مدينة نهاريا        

والموجودة فـي منطقـة الجليـل       ، مة من القواعد العسكرية التابة التابعة للقيادة الشمالية اإلسرائيلية        القاد
  .والجليل األعلى
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ديـر  -بينـه : بحيث تصل إلى القرى العربية الثالثـة      ، تتقدم جنوبا أكثر فأكثر   : وحدات المحور الثالث  • 
، 85 وبجانب الطريق اإلسرائيلي الـسريع       ،والتي تقع إلى الشمال من مدينة الكرمل      ، مجدل كروم -األسد

  .مع مدينة صفد الواقعة في مرتفعات الجليل، الواصل بين إكرا على ساحل البحر األبيض المتوسط
  :الهدف من تمركز وحدات حزب اهللا في هذه القرى الثالثة يتمثل في الحصول على المزايا اآلتية

سكان المحليين في إشعال الغضب الشعبي العربي داخل        واالستفادة من دعم ال   ،  التمركز في موقع متقدم    -
والعمـل علـى    ، إضافة إلى إدماج السكان المحليين العرب في تنفيذ العمليات ضد اإلسرائيليين          ، إسرائيل

ديرحانـا  -عرابـة -ساخنين: بناء وتفعيل حركة عمل سري واسعة تشمل العرب الموجودين في مناطق          
، وبالذات في منطقة وادي عـارا     ،  الناشطة في مناطق الضفة الغربية     وأيضا االلتحام مع خاليا حزب اهللا     

  . الذي يربط بين وسط وشمال إسرائيل65بما يؤدي إلى قطع الطريق رقم 
وذلك من خالل التمركز والسيطرة     ،  الواصل بين أكرى وصفد    85 السيطرة على النيران على الطريق       -

ة إلى إقامة درع متقدم يوفر الحماية المتقدمة لوحـدات          إضاف، على القرى العربية الموجودة في المنطقة     
وأيضا تعزيز المقاومة لجهة عرقلة وإعاقـة حركـة القـوات           ، حزب اهللا المتمركزة في نهاريا وشلومي     

  .اإلسرائيلية من الوسط إلى الشمال
سرائيلية لجهة  سوف يترتب عليه إرغام القوات اإل     ، ونالحظ أن نجاح الكتيبة الثالثة في تنفيذ مهامها       ، هذا

وهو أمر سوف يخفف الـضغط      ، التركيز على معالجة المواجهات في المناطق القريبة من وسط إسرائيل         
  .على وحدات حزب اهللا المسيطر على نهاريا وشلومي

الواقع على حافة مناطق    ، إلى داخل وادي قاديش   ، تتقدم باتجاه الجنوب الشرقي   : وحدات المحور الرابع  • 
يـصبح  . وباالستيالء على هذه المنطقة   ، ماكيا موشاف اآلهلة بالسكان اإلسرائيليين    -و تزيم بيفتا كيب -ماكيا

فإنه ، وإضافة إلى اإلمساك بأعداد كبيرة من اإلسرائيليين      ، حزب اهللا قد أحكم قبضته على شمال إسرائيل       
  .يكون أيضا قد أصبح بإمكانه استخدام النيران المباشرة ضد مناطق وسط إسرائيل

وسوف يعهد إليها القيام    ، وتتمثل في وحدات المحور االحتياطي اإلستراتيجي     : ت المحور الخامس  وحدا• 
  :باألعمال والمهام اآلتية

بما يستهدف إلحاق أكبر األضرار والخسائر بمراكـز       ،  إطالق نيران الصواريخ من داخل جنوب لبنان       -
  .تجمع وتعبئة وإمداد القوات اإلسرائيلية

ومنـاطق تمركـز    ، بما يستهدف المطارات اإلسرائيلية   ،  الصاروخية من داخل لبنان     استخدام القذائف  -
  .بطاريات الصواريخ اإلسرائيلية

ومناطق تمركـز القـوات البحريـة       ،  استخدام الصواريخ لجهة استهداف المنشآت النووية اإلسرائيلية       -
  .اإلسرائيلية

  :موقع سوريا على المخطط: سيناريو الحرب االفتراضية
فقد ، وإيران، قد تعرضت بقدر كبير من اإلسهاب إلى حزب اهللا اللبناني        ، م أن المعلومات والتسريبات   برغ

  :أشارت هذه التسريبات في سطورها األخيرة إلى المزاعم اآلتية المتعلقة بموقع سوريا في المخطط
 بما يدعم عمليات    ،أو الجو ، المشاركة السورية سوف تكون محدودة لجهة المساعدة عن طريق المدفعية         • 

  .حزب اهللا
فإن دخول سوريا سوف يكون مشروعا برغبة حزب اهللا في دخول           ، في حالة استمرار وتصاعد القتال    • 

  .دمشق إلى جانبه
  .أو عن طريق قيام دمشق بفتح جبهة المواجهة الرابعة، دخول سوريا قد يكون عن طريق جنوب لبنان• 
األولى جبهة مواجهة   :  الحرب االفتراضية سوف تكون أربعة     ونالحظ أن جبهات المواجهة في هذه     ، هذا

الثالثـة  -"قطاع غزة "الثانية جبهة مواجهة حركة حماس القوات اإلسرائيلية        -حزب اهللا القوات اإلسرائيلية   
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جبهة المواجهة في مناطق شمال الضفة القريبة أما الرابعة فسوف تتمثل في المواجهة المفترضـة مـع                 
  .سوريا

حـزب  -يقوم بشكل أساسي على استراتيجية إيـران  ، يالت إلى أن ملف المواجهة المفترضة     أشارت التحل 
والتي تقوم على إشعال الصراع مع إسرائيل في حالة قيام تل أبيب باسـتهداف المنـشآت النوويـة                  ، اهللا

  .اإليرانية
  :مدى مصداقية المعلومات والتسريبات

هو الجنرال جيمس جوينز الذي يتـولى       ، المفترضةنالحظ أن مصدر المعلومات المتعلقة بخطة الحرب        
. ،أن مجلس األمن القومي األميركـي     ، وما هو جدير باالهتمام   ، منصب مستشار األمن القومي األميركي    

  .لم يصدر حتى اآلن أي تصريح على لسان المتحدث الرسمي باسمه لجهة نفي أو تأكيد هذه المعلومات
نتيجـة جهـد    ، تم تجميعها بواسطة أجهزة المخـابرات األميركيـة       أنه قد   ، تقول خلفيات هذه المعلومات   
نالحظ أن تحركات رموز وعناصـر وكالـة المخـابرات          ، وإضافة لذلك ، لمساعي استمرت لعدة شهور   

، قد أصبحت أكثر كثافة خالل األسـابيع الماضـية        ، ووكالة األمن القومي األميركي   ، المركزية األميركية 
والذي ضم رؤساء مخابرات كل من      ،  فقد انعقد اجتماع عمان المخابراتي     ،وعلى سبيل المثال ال الحصر    

والمخـابرات  ، إضافة إلى ممثلين لوكالة المخابرات المركزيـة األميركيـة        ، وإسرائيل، واألردن، مصر
  .قام مدير وكالة المخابرات المركزية األميركية بزيارة مصر وإسرائيل، ثم بعد ذلك، العسكرية األميركية

وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالهـدف       ، حتماالت متعددة إزاء مدى مصداقية هذه المعلومات      توجد ا 
وبالتالي فإن عملية نشرها سوف تـساعد فـي ردع الهجـوم            ، فهل هذه المعلومات صحيحة   ، من نشرها 

أما أن الهدف هو نشر معلومات مفبركة من أجل         ، باعتبار أنها أصبحت مكشوفة   ، والمواجهة قبل حدوثها  
تساعد في توفير الغطاء الـالزم ال سـوف يحـدث فـي             ، أميركية-تنفيذ عملية نفسية إعالمية إسرائيلية    

بحيث تكون هناك أطراف ودول شـرق       ، في المنطقة العربية  ، إضافة إلى تشتيت االنتباه   ، المسرح اليمني 
ية خليجيـة   وأطراف يمنية سـعود   ، متوسطية تنظر باتجاه ما يمكن أن يحدث في منطقة الشرق األوسط          

  .تنظر باتجاه ما يمكن أن يحدث في المسرح اليمني
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  1/2/2010،  قسم الدراسات والترجمة،الجمل

  
   وحزب اهللا"إسرائيل"أطياف حرب تلوح بين  .62

  روبرت فيسك
هناك السياج المكهرب األول ، ثم الفاصل الترابي للتعـرف علـى            . تبدو المسافة قصيرة ، خطوة وقفزة     

 الطريق األسفلتي ، ثم سياج مكهرب آخر ، وبعد ذلك مساحات شاسعة مـن األراضـي                 آثار األقدام ، ثم   
ما بعد ذلك يمتد الجليل رقيقا نديا بخضرة داكنة في عـصر            . تنتشر البساتين بدال من الدبابات    . المشجرة

 ، كما أن لبنان هادئ ومـسالم الـى الـشمال    . يوم شتائي قد تعتقد معه أن هناك إسرائيل مسالمة وهادئة         
. مزارع تبغ وسط التالل الصخرية ، مجرد مركبة مصفحة تابعة لألمم المتحدة تمر عرضا لتبقيك يقظـا                

ثم يقول آخر   ". الرائد باردين يقول أنه ال يمكنك التقاط الصور       "جندي ماليزي تابع لألمم المتحدة يقول لي        
لـديك  . حـسنا : " يؤكد قـائال   .بعد ذلك يحضر ضابط استخبارات لبناني ويحدق في أوراقنا        . الشيء ذاته 
وتظل في األفـق الحقـول ،       : ، أسرع مبتعدا مع آلة التصوير القديمة خاصتي من نوع نيكون          " تصريح

  . ال بد وأن هذه أكثر حدود تُلتقط لها الصور في العالم. والسياج األمامي ، برج المراقبة المتطور تقنيا
و وزمالؤه في الحكومـة االسـرائيلية يـصرحون أن          بنيامين نتنياه . من المؤكد ان الريف الهادئ وهم     

الوحيد في لبنان هو جيش حزب اهللا ، الميليشيا التي تسلحها إيران وتدعمها سـوريا ، والتـي                  " الجيش"
يمكن أن تكون تحصيناتها تحت األرض وصواريخها في شمال نهر الليطاني العامل الحاسم فـي قـرار                 
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والسيد حسن نصر اهللا ، زعيم حزب اهللا ، قام بتوجيه تهديدات            . الحرب القادمة بين إسرائيل وحزب اهللا     
تغير وجه منطقـة الـشرق      "مثيرة لالهتمام تقول أنه إذا قامت حرب جديدة مع إسرائيل فإن قواته سوف              

الطرق القريبة من الحدود ، التي أعيد تعبيدها في لبنان في         . ليس هناك من يشك فيما يعنيه ذلك      ". األوسط
خيرة ، بتمويل من حزب اهللا ، توحي بأن هناك من يرغب بأن يحرك الجنود بـسرعة كبيـرة                   اآلونة األ 

  . بل حتى بأن يعبروا الحدود. باتجاه الحدود
حـزب اهللا   . هذا ما يشتبه به االسرائيليون أيضا ويجعل تحذير نصر اهللا في األسبوع الماضـي منطقيـا               

لم يبد األمر كذلك بالنسبة لنا في جنوب لبنان في          ". نصرا الهيا " مع إسرائيل كانت     2006يدعي أن حرب    
 مع ذلك فإنه حتى إسرائيل تعترف بأنها كانت شبه هزيمة لجنودها الـذين كـان ينقـصهم            -ذلك الوقت   

لكن كيف سيكون رد فعل اسرائيل اذا استطاع حزب اهللا دخول إسرائيل نفـسها؟ قـادة                . التدريب الجيد 
ربما يكون تحركا سريعا ودراماتيكيا عبر      . هذا في الصحافة االسرائيلية   الجيش اإلسرائيلي يتحدثون عن     

الحدود الغربية باتجاه نهاريا ، أو محاولة لالستيالء على مستوطنة كريات شمونا ويمكن لحـزب اهللا أن                 
ويكون على إسرائيل أن تقوم بقصف أراضـيها كـي          . التاريخية" فلسطين"جزءا من   " حرر"يعلن أنه قد    
الجيش االسرائيلي يريد أن يثأر لنفسه من حزب اهللا ، الذي أذلّه في العام              . هذه ليست لعبة  . نهاتخرجهم م 

،2006  
وزير الدفاع االسرائيلي ، ايهود باراك ، يقول أن الحكومة اللبنانيـة سـتتحمل              . ولكن التهديدات مستمرة  

سوف تُهاجم البنيـة  .  من اسرائيل  مسؤولية أي حرب في المستقبل وقد تلقى اللبنانيون التحذيرات المعتادة         
يقول السيد باراك أن اسرائيل كانت      . التحتية في لبنان ، وستُدمر جسوره وطرقه السريعة وستُمحى قراه         

 عندما هاجمت البنية التحتية في لبنان ودمرت جسوره وطرقه السريعة           2006هادئة ومنضبطة في العام     
  . تغيريتحدث عن التغيير لكن شيئا لم ي. ومحت قراه

 -حلفاؤها القدامى في لبنـان      . إدارة أوباما تحاول استرضاء سوريا    ". التغيير"ولكن هناك كما كبيرا من      
فـي الواقـع ، التقـى       .  يوجهون كالما معسوال الى دمشق     -ومن بينهم الزعيم الدرزي ، وليد جنبالط        

. ة أرباع المسافة الى دمشق    جنبالط كال من نصر اهللا وعدوه القديم ميشيل عون ، وتوصل إلى قطع ثالث             
  . والرئيس السوري بشار األسد زار طهران مجددا ، ليؤكد للجمهورية االسالمية دعمه الوفي دوما

اذا تجاهلت إسرائيل أوباما وهاجمت المواقع النووية فـي         . يمكنك أن ترى الطريقة التي يفكر بها الجميع       
رائيل ، بل ربما يكشف عن قـدرات صـواريخه          إيران ، يمكن أن يطلق حزب اهللا صواريخه باتجاه اس         

حماس ليست حركة هامة جـدا ولكـن        . ربما تنضم حماس للهجوم من غزة     . الجديدة المضادة للطائرات  
. الهجوم االسرائيلي على إيران سيطلق العنان للقوة العسكرية االيرانيـة ضـد أميركـا         . حزب اهللا كذلك  

  .ذا أمر خطيره. وحزب اهللا في لبنان هو جزء من تلك القوة
الى ثالثة مسؤولين من حمـاس فـي بيـروت          " من دولة أجنبية  "خالل فترة عيد الميالد ، تم تسليم طرد         

قبل أيام ، انفجرت قنبلة في مبنى في جنوب لبنـان يملكـه اثنـان مـن                 . وانفجر وتسبب بمقتلهم جميعا   
 عاما ، بتـرت سـاقها       11ق  واحدة منهم ، ديانا زري    . مسؤولي حزب اهللا ، وتسببت بجرح ثالثة أطفال       

يبدو األمر كومضة من الماضي ، من السبعينيات ، عندما بعثت إسرائيل رسائل ملغومة الـى                . اليسرى
  . أعدائها في لبنان

الجيش اللبناني فتح النار    .األمم المتحدة اشتكت من ازدياد الخروقات الجوية االسرائيلية لألراضي اللبنانية         
 بال جدوى بالطبع ألن األميركيين ال يعطون الجيش         -ة التي تحلق فوق الحدود      على الطائرات االسرائيلي  

اللبناني أسلحة يمكن أن تلحق الضرر بإسرائيل ، وفي الوقت ذاته توقف السيناتور األميركي جون ماكين                
في بيروت ليشتكي من أسلحة حزب اهللا ، التي يفترض أن تكون في أيدي الجيش اللبناني بموجب قـرار             

  .  هذا القرار نفسه يمنع الخروقات الجوية االسرائيلية1701،لس األمن مج
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ندرك أن حزب اهللا يتوسع داخل      : "وما الذي تُظهره تلك الخروقات الجوية ؟ األسبوع الماضي قال باراك          
نريد أن نوضح مجددا للقيادة اللبنانية أننا نـرى كـل           ... لبنان ويتنامي تأثيره ، سياسيا وبطريقة أخرى      

يمكـن للوضـع أن يتـدهور       ... ء ، وسوف نحمل المسؤولية لألطراف التي تتسبب بتصعيد التوتر         شي
  . خاصة اذا قامت إسرائيل بمهاجمة إيران. شكرا إسرائيل". بسرعة

  "اإلندبندنت"
  2/2/2010الدستور، األردن، 

  
  مؤشرات اقتراب العدوان على غزة .63

  شاكر الجوهري 
القائد العسكري في كتائب الشهيد عز الـدين        ، لشهيد محمود المبحوح  هناك رابط قوي يربط بين اغتيال ا      

القسام، واعالن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية اثناء زيارته لموسكو أنه سبق له التوصـل إلـى          
واشـتراطه  ، توافقات حول جميع المسائل التفاوضية مع ايهود اولمرت رئيس وزراء اسرائيل الـسابق            

  . مع حكومة بنيامين نتنياهو من حيث انتهى مع اولمرتاستئناف المفاوضات
، وأطراف أخـرى  ، الذي تريده اسرائيل  ،  الرابط بين هذه الحدثين هو اقتراب موعد العدوان اإلسرائيلي        

  .بحيث ينهي الحالة المقاومة في القطاع، نهائياً على قطاع غزة
بهدف ابرام صفقة اسـلحة جديـدة لـصالح         ، وهو في طريقه إلى ايران    ،  لقد تم اغتيال الشهيد المبحوح    

  .وفقاً لمعلومات محللين اسرائيليين مقربين من األجهزة اإلستخبارية اإلسرائيلية، "حماس"حركة 
التي من شأنها، ليس فقط     ،  كان البد للموساد اإلسرائيلي أن يعمل فوراً ليحول دون وصول هذه األسلحة           

  .جبهة عسكرية موازية في الضفة الغربية" فتح"وإنما كذلك ، تعزيز الدفاعات الفلسطينية عن قطاع غزة
مفادها أن العدوان المقبل علـى القطـاع        " حماس" مؤخراً صدرت تصريحات عن مسؤولين في حركة        

  ..!سيفتح جبهة أخرى في الضفة
على تهريب اإلسـلحة للقطـاع لـم        " حماس"التحسبات اإلسرائيلية والتلويحات الحمساوية تفيد أن قدرة        

بالرغم مما يعتقد أنه تعهد حمساوي بوقف استخدام        ، كما أن التهريب إلى الضفة الغربية يتواصل      ، توقفت
  .األراضي األردنية لهذا الغرض

  . هنالك طرق أخرى للتهريب ليس بلضرورة أن تمر عبر األراضي األردنية
ت من قبضة اإلحتالل سنة      تهريب السالح كانت المهمة التي يتوالها الشهيد المبحوح من نجح في اإلفال           

  .ثم إلى سوريا، فليبيا، حيث توجه إلى مصر، 1989
ما دام نجح في التوصل إلى اتفـاق حـول جميـع المـسائل              ، رئيس السلطة الفلسطينية بدوره   ،  عباس

وتحـوالن  ، فإن هذا يعني أن هناك عقبتان تعترضانه      ، قبيل انتهاء والية حكومته   ، التفاوضية مع اولمرت  
  : معاهدة سالم نهائي بين سلطته واسرائيل.. قيع على صفقة عمرهدون التو

  .تشدد حكومة نتنياهو: العقبة األولى
  .على قطاع غزة" حماس"سيطرة : العقبة الثانية

، عباس يدرك أنه ال يستطيع أن ينجز حلم التسوية النهائية للقضية الفلسطينية دون توقيع حكومة نتنيـاهو                
  .تسيطر على قطاع غزة" حماس"مكن الحصول عليه إن ظلت كما أن هذا التوقيع ال ي

طالما أنها ليست تحت سلطة     ، ستقوالن بعدم امكانية شمول غزة بالتسوية والحل      ، وكذلك اميركا ، اسرائيل
  ..!الذي هو عباس، المفاوض الفلسطيني

  :نجد عباس يتحرك على محورين رئيسسن، لذا
ويقبل التوقيع على ما تم التوافـق       ، كي يتراجع عن تشدده   ممارسة ضغوط على نتنياهو     : المحور األول 

  .عليه مع حكومة اولمرت
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  .في قطاع غزة" حماس"تكثيف جهود اسقاط سلطة : المحور الثاني
  :تتمثل فيما يلي، الضغوط على نتنياهو

الحـل  مفترضاً هنا أن اميركا واسـرائيل تريـدان         ، اعالن عباس قراره بعدم الترشيح لوالية ثانية      : أوالً
  .وانهما معنيتان لذلك ببقائه رئيساً للسلطة الفلسطينية، السياسي معه

  :رهن استئناف التفاوض مع نتنياهو بما يلي: ثانياً
  .بما في ذلك القدس، ـ تجميد كامل لإلستيطان اإلسرائيلي في الضفة1
  .ـ بدء المفاوضات من حيث انتهى مع حكومة اولمرت2

  : من خالل، فيتم بالتشارك اساساً مع مصر، في قطاع غزة" حماس"ة أما تكثيف الجهود إلسقاط سلط
مسابقة الزمن بتأهيل وتدريب وإعادة بناء قوات األجهزة العسكري للسلطة الفلسطينية على أسـاس              : أوالً

وحتى فلسطين جانباً، كي تـصبح      ، ومنظمة التحرير الفلسطينية  ، "فتح"تطرح حركة   ، عقيدة قتالية محضة  
  .اتلة الحالة المقاومة في غزةمستعدة لمق

طوال عـام ونـصف     " حماس"تغيير التكتيك الذي استخدمه عباس سابقاً برفض الحوار مع حركة           : ثانياً
بما يعيد سلطته إلى    ، بكل شروطه السياسية  " حماس"والتحول إلى قبول الحوار على قاعدة أن تسلم         ، العام

  ..! عبر فوهات البنادقبعد أن خسر القطاع، قطاع غزة عبر مائدة الحوار
بالتـشارك  ، وتغيير نصوصها المتوافق عليها   ، بعد أن جرى تعديلها   ، توقيعه على الورقة المصرية   : ثالثاً

وتحميلها بالتـالي مـسؤولية     ، بالتوقيع عليه " حماس"وذلك على نحو ال يمكن أن تقبل        ، بينه وبين مصر  
  .ية خلق هذا اإلنقسامبعد أن تم تحميلها مسؤول، تكريس اإلنقسام الفلسطيني

المسؤولية عن العدوان اإلسرائيلي    ، كما يريد عباس والقاهرة   ، "حماس"هذه مسألة مهمة من شأنها أن تفقد        
  . المرتقب على القطاع

إذ أن هناك عدداً من األطراف يعمل       ، في قطاع غزة  " حماس"عباس ال يعمل منفرداً باتجاه اسقاط سلطة        
  : لمس ما يفعلوه من خالليمكن ت، معه في ذات اإلتجاه

  .بناء مصر للجدار الفوالذي بهدف تعزيز الحصار المصري المفروض على قطاع غزة: أوالً
 لمدة سنة   2005سابقاً التزمت مصر بإتفاق المعابر الذي ابرمه العقيد محمد دحالن مع اإلسرائيليين سنة              

فضالً عن انتهـاء مدتـه      ،  في اإلتفاق  مع أن مصر ليست طرفاً    ، كمبرر إلبقاء معبر رفح مغلقاً    ، واحدة
  ..!وعدم حدوث توافق فلسطيني ـ اسرائيلي على تمديده

مصر تلزم نفسها ببناء الجدار الفوالذي الذي تم اإلتفاق عليه بعيد وقف نار العـدوان اإلسـرائيلي                 ، اآلن
ى السلطة طرفاً   دون أن تكون حت   ، مع أنه موقع بين اسرائيل واميركا     ، قبل سنة ، الواسع على قطاع غزة   

  ..!فيه
مصروحدها هي التي تنفذ اإلتفاق على األرض، وإن تواجد خبراء اميركيون وفرنسيون، كما تفيد بعض               

  .التقارير
مـا اوقـف    ، توقف اإلتحاد االوروبي عن تمويل شراء الفيول المشغل لمولدات الكهرباء في غزة           : ثانياً

واضـعاف معنويـاتهم بمواجهـة العـدوان        ، "ماسح"الكهرباء عن الغزيين بهدف تثويرهم على سلطة        
  . اإلسرائيلي المقبل

  ..!األوروبيون يعملون أيضاً على تليين الهدف
والتي يفترض أن تكون واصلة بين قطاع غزة ومصر، هـو فقـط             ، إذا عرفنا أن طول الحدود الفاصلة     

  .ادركنا أن انجاز هذا الجدار ال يحتاج لطويل وقت، اربعة عشر كيلو متراً
مارس من العام الماضي أنه يحتاج إلـى        / سبق لنتنياهو أن صرح فور تشكيل حكومته في آذار        .. للتذكير

يجهز علـى   ، ما بين سنة إلى سنة ونصف السنة إلعداد الجيش اإلسرائيلي لعدوان واسع النطاق ونهائي             
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س وزراء  وقد مضى اآلن عشرة أشهر مـن الوقـت الـذي أراده رئـي             . الحالة المقاومة في قطاع غزة    
  .اسرائيل

  :اغلب الظن أن نتنياهو ينتظر أمران اآلن لشن العدوان المرتقب
  .انتهاء بناء الجدار الفوالذي: األول
  ..!موافقة عباس على شن العدوان: الثاني

ومحرضـاً علـى    ، سبق إلسرائيل أن اعلنت أن عباس كان شريكاً بشن العدوان الـسابق           ، للتذكير أيضا 
  .في القطاع" حماس"كامل اهدافه ممثلة في اسقاط سلطة استمراره حتى تحقيق 

للتذكير أيضاً وأيضا أن عباس حين طلب تأجيل عرض تقرير غولدستون بشأن ذلك العدوان على مجلس                
أي إلـى حـين     .. مارس المقبل / كان التأجيل المطلوب هو إلى آذار     ، حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة    

  ..!!سرائيلي خالل السنة التي ارادها نتنياهو انتهاء استعدادات الجيش اإل
  ؟..وهذه الدرجة ، هل تصل األمور إلى هذا الحد

لم يستنكر حتى لفظياً اغتيال الـشهيد       ، أو في العالم العربي   ، علينا أن  نالحظ أن أحداً في سلطة رام اهللا         
  ..!بما في ذلك الدولة التي وقع حادث اإلغتيال في اراضيها، محمود المبحوح

بتوصيف ما حدث بقدر ما     ، وكذلك حكومتها ، لقد اكتفى البيان الذي صدر عن الناطق بلسان شرطة دبي         
  .دون أي اشارة ألي استنكار، هو متاح لها من معلومات

 في غزة يتذكرون اآلن أن األسلحة التي كان يتم تزويد انصار محمد دحالن بها في قطاع غـزة قبيـل                    
  ..ن مصدرها دولة اإلمارات العربية المتحدةكا، على القطاع" حماس"سيطرة 

  1/31/2010المستقبل العربي، 
  

  نتنياهو ومبادراتنا .64
  نبيل عمرو

موقف جديد، أعلنه الرئيس محمود عباس للغارديان البريطانية وهو االستعداد للدخول في مفاوضات غير              
  .مباشرة مع إسرائيل شريطة إعالن تجميد االستيطان مدة ثالثة أشهر

شك في أن االستعصاء التفاوضي، الذي أسسه ورعاه بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية لن يتعامل مع                وال  
هذا الموقف الجديد بمثله، وإنما سيتخذ منه حجة لمواصلة الضغط، حيث الثالثـة أشـهر كمـا يـرون                   

  ..ستتقلص لثالثة أيام وغير المباشرة ستتحول إلى مباشرة، وهكذا
ات مع نتنياهو، مع ضعف أوراق الضغط الفلسطينية وحتـى العربيـة والدوليـة،              إن الدخول في مساوم   

سوف يشجع رئيس الوزراء اإلسرائيلي على مزيد من التمسك بسياساته وتسويقها على أنها الوحيدة التي               
، تجدي، خاصة وانه ال يغلِّب نفسه بإجراء المساومات وإنما هنالك من يساوم نيابة عنه، فينتقي ما يناسبه                
  .ويستبعد ما ال يناسبه واضعا اآلخرين في مأزق الحاجة لتعاونه، وإخراجهم من مأزق الفراغ التفاوضي

إنني لست من دعاة إغالق األبواب واالختباء وراءها، وال أرى ضررا في مواصلة وتنـشيط التحـرك                 
لتعـاطي مـع    إال أن ا  .. السياسي رغم كل الصعوبات، فهذه هي وظيفة أي قيادة في أي زمان ومكـان             

ودعونـا  ..  ليبرمان يحتاج إلى كثير من الحذر، وقليل من عرض المبادرات من جانب واحد               –نتنياهو  
نحاول استقراء ما بعد مبادرة الثالثة أشهر والمفاوضات غير المباشرة أي عبر ميتشيل ونطرح بعـض                

  :األسئلة العادلة
 لثالثة أشهر، بما في ذلـك القـدس، علـى           لنفترض أن نتنياهو استجاب لعرض تجميد االستيطان      : أوال

وواصل مفاوضاته غير المباشرة والجارية اآلن من خالل الـدور المكـوكي            .. استحالة ذلك سرا وعلنا   
أال يحق  .. للسناتور ميتشيل ، فماذا يكون العمل لو لم يحقق ميتشيل اختراقا خالل الثالثة أشهر المحددة                

إذن فأنا في حل    ... لقد أعطيتكم ما طلبتم ، ولم يتحقق شيء         ... يقول  س.. لنا استنتاج ما سيفعله نتنياهو      
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من حكاية التجميد، الخطر في هذا ليس ما سيفعله نتنياهو الـذي مـا يـزال يغـرس األشـجار فـي                      
  .المستوطنات، ويضع أحجار أساس وإنما ما سيقوله

فهم موافقون ضمنا على ما سـنفعل       لقد توافقنا مع الفلسطينيين على تجميد االستيطان لثالثة أشهر، إذن           
  .بعد انقضاء المدة، فهم من حدد الثالثة أشهر ال نحن وعليهم تحمل مسؤولية ما سنفعل

بالطبع سنقول لنتنياهو إنك مزور للحقائق وصائد في الماء العكر، ولكن من سيصغي لنا حـين تتحـرك                  
  .اري كل األنهار كي تصب في بحرهماآللة الدعائية الصهيونية بكل قدراتها المشهودة على تحويل مج

حين نعرض كل مبادراتنا على أجهزة اإلعالم، فما الذي سيبقى للتحدث بشأنه في الغرف المغلقـة،        : ثانيا
إن اإلسرائيليين، ومن المفترض أن نكون قد خبرنا طـريقتهم فـي            . واألحاديث المباشرة وغير المباشرة   

ن كما لو أننا نلتزم بما قلنا ويطلبون المزيد، وحين نقول لهـم             التعامل مع مبادراتنا اإلعالمية، سيتصرفو    
ال يوجد في السياسة مواعيد مقدسة، وحكاية الثالثة أشهر         . ما نقول عادة، يجيبون، لقد قلنا لكم ألف مرة        

  .انتم من تطوع بها، وبالتالي ال لزوم للمطالبة بثمن لما قدمتموه طائعين مختارين وبمبادرة منكم
كنت مع كل مبادرة تؤدي إلى خدمة موقفنا في أمر االستيطان والمفاوضات والسياسة بإجمالها،              هنا، وإن   

إال أن لكل مبادرة شروطا يتعين االنتباه لها، متى تطرح؟ ومن الذي يطرحها؟ ومن حصلنا على ضمان                 
ها ما بقي   تأييده لها؟ وهل هناك ما يحول دون أن تتحول إلى عكسها فنخسر قضية االستيطان ونخسر مع               

  .من مساحات ضئيلة للحركة السياسية، التي أصبحت اآلن مجرد بدء للمفاوضات من عدمها
  .قبل أسابيع تحدث الناطقون باسمنا وبقوة ملفتة عن استحالة قبولنا للمفاوضات غير المباشرة

  .اآلن سيتحدثون بذات القوة وربما بأريحية أشد عن أهمية المفاوضات غير المباشرة
ن حتميا أن نفاوض، مباشرة أم بصورة غير مباشرة فللمرة األلف أقـول صـارحوا النـاس بمـا                   إذا كا 

ستفعلون، فلربما يتفهمونكم، أما أن نصعد باللغة ونصعدهم معنا إلى أعلى الشجرة ثم نقفز ونتركهم كمـا                 
 عنها يمكـن أن     النزول. فعل بنا األكبر منا، فهنا يجدر أن يقال إن الصعود إلى الشجرة لم يكن محسوبا              

  .يكون متفهماً، شريطة أن يكون نزوال إلى األرض وليس إلى قاع حفرة أخطر من أعلى الشجرة
 2/2/2010الغد، االردن، 
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  حسام كنفاني
يمكن القول إن سالم فياض رجل السياسات الملتبسة، في ظل هيمنته على المشهد الداخلي فـي الـضفة                  
الغربية وتفرغه للخطط االقتصادية، بطريقة تذكّر برئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد الـسنيورة، مـع               

ـ        »االستقاللي البديل «الفارق أن خطط فياض مرتبطة بمشروعه        » العنـف «، مع ما فيه من مكافحـة لـ
  بمفهومه اإلسرائيلي، بما يضمن استمرار تدفّق أموال المانحين

تصريف األعمال الفلسطينية، سالم فياض، اليوم من على منبر مؤتمر هرتسليا لألمن            يطّل رئيس حكومة    
الخطوة بحد ذاتها ليست سابقة فلسطينية، وخصوصاً بالنسبة إلى فياض، الذي سـبق             . القومي اإلسرائيلي 

انـت  حينهـا، ك  . ، قبل تولّيه رئاسة الحكومة الفلـسطينية      2007أن شارك في المؤتمر في كانون الثاني        
وربما هذا يبرر ما قاله، في حضور زعيم تكتّـل          . المفاوضات مع حكومة إيهود أولمرت ال تزال قائمة       

أسعى من أجل روابط سياسية قوية مع إسرائيل، وأسعى من          «في ذلك الحين بنيامين نتنياهو،      » الليكود«
  .»أجل روابط اقتصادية قوية بين دولتَي إسرائيل وفلسطين المستقلتين

ن الوضع اليوم مختلف تماماً، وال سيما في ظـل مقاطعـة الـسلطة اللقـاءات مـع المـسؤولين                    غير أ 
في ظل هذا الوضع، من غير      . اإلسرائيليين، ووضعها مجموعة من الشروط لعودة مثل هذه االجتماعات        

 وقد فصل المنظّمون  . »األمن القومي اإلسرائيلي  «الممكن تبرير ظهور فياض على منبر مخصص لبحث         
. هذا األمن في إطار إعدادهم للمؤتمر ووزعوه على عناوين، وضعوا العمليـة الـسياسية فـي نهايتهـا                 
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المـشروع  «: وبحسب جدول األعمال، فإن التهديدات لألمن القومي اإلسرائيلي تتوزع على الشكل اآلتي           
ـ              صادية العالميـة،   النووي اإليراني، ومكانة إسرائيل في الساحة اإلعالميـة العالميـة، واألزمـة االقت

  .»والتوجهات االستراتيجية في أوروبا والواليات المتحدة وإسرائيل، والعملية السياسية في الشرق األوسط
مثل هذه العناوين والوضع التفاوضي القائم، لم تمنع مشاركة سالم فياض، الذي من المقرر أن يقدم ورقة                 

بين اإلسرائيليين  » العيش المشترك «عملية السياسية و  الورقة ال شك ستتمحور حول ال     . للبحث في المؤتمر  
غير أن مشاركة رئيس حكومة تصريف األعمال في مؤتمر يحمل مثل هذه العناوين، تعد              . والفلسطينيين

رسائل في اتجاهات قد ال ترغب السلطة في توجيهها، وال سيما بالنسبة إلى إيران، التي تعدها إسـرائيل                  
  .»الخطر الوجودي األول«

وإذا وضعنا خرق فياض لفكرة التواصل اإلسرائيلي الفلسطيني جانباً، فكيف يمكنه أن يكـون مستـشاراً                
لألمن القومي اإلسرائيلي، حتى لو أراد اإلضاءة عليه من جانـب درء الخطـر المقبـل مـن الـشرق                    

  والجنوب، عبر السماح بإقامة دولة فلسطينية؟
يكون سياسي فلسطيني، وخصوصاً فـي ظـروف العمليـة          لكن في كل األحوال، من غير المسموح أن         

قيـام  «السياسية الحالية، ناصحاً أو مرشداً لمسار األمن القومي اإلسرائيلي، حتى وإن كان تحت عنوان               
فما سيقال، حتى وإن كان مغايراً لما تريده إسرائيل،         . »حرية تعبير مطلقة  «وفي ظّل   » الدولة الفلسطينية 

  .صلحة اإلسرائيلية العلياسيوضع تحت مظلة الم
  خطّة فّياض تتماهى مع فكرة الدولة المؤقتة والمشروع اإلسرائيلي لإلدارة المدنّية

ويمكن طرح سؤال آخر عن مدى تناغم فياض مع سياسة السلطة الفلسطينية، أو مدى صـدق الـسلطة                  
ينية محظورة، فكيف يمكـن أن      فإذا كانت اللقاءات اإلسرائيلية الفلسط    . عموماً مع الشعارات التي ترفعها    

تفسر رام اهللا مشاركة فياض في مثل هذا المؤتمر، ولقاءه شخصيات إسرائيلية على أعلى مستوى، وفي                
  .مقدمهم وزير الدفاع إيهود باراك، الذي تصادفت كلمته في اليوم نفسه لكلمة فياض

، بل يحضر مؤتمر هرتـسليا بـصفته        2007وفياض اليوم ال يمثّل نفسه، كما كانت عليه الحال في عام            
رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، وبالتالي من غير الممكن أن تكون المشاركة من دون ضوء أخضر من                

ضوء أخضر يعني بدء التخلّي عن شروط اللقاءات، التي يـسقطها أبـو مـازن               . رئيسها محمود عباس  
مـؤتمر األمـن القـومي      «ياض أمـس فـي      لقاءات ف . الواحد تلو اآلخر في إطار تدريجي غير مباشر       

  .هي أحد تجلّياتها» اإلسرائيلي
أما إذا كانت المشاركة من دون موافقة مسبقة، فتلك مصيبة أعظم، تؤكّد أن فياض يغرد وحيـداً خـارج         
سرب السياسة الفلسطينية العامة خدمة لمشروعه الخاص الذي أعلنه قبل فتـرة، والقـائم علـى تهيئـة                  

  .الدولة الفلسطينية خالل عاميناألرضية لقيام 
وفي الحالتين، فإن وجود فياض في هرتسليا، سواء بموافقة السلطة أو من دونها، يصب في خانة تمـايز                  

تمايز يعبر عنه في التوجه الذي يتبنّاه       . رئيس حكومة تصريف األعمال عما عداه من الساسة الفلسطينيين        
 على مفهوم يتناقض مع القضية الفلسطينية عموماً، إذ يقوم علـى            بناًء» الدولة الفلسطينية «إلرساء أسس   

يوم الجمعة الماضي، بأهمية    » دافوس«وها هو يقر، في كلمته أمام مؤتمر        . أساس أن العنف هو المشكلة    
ـ             » التوافق األمني « وقف «بين سلطة رام اهللا وغزة، على اعتبار ذلك أهم من التوافق السياسي، ليتفاخر ب

  .في غزة، وقد عد ذلك مكسباً ينبغي االستفادة منه» ت على إسرائيلالهجما
خطّة فياض، التي تركّز على بناء المؤسسات باعتبارها البنى التحتية للدولة الفلسطينية، تحاول تحويـل               
القضية الفلسطينية إلى مسائل هامشية على غرار الوزارات والمصانع، التي ينـشغل رئـيس حكومـة                

  .ال بتدشينها على مدى أيام األسبوعتصريف األعم
فكرة فياض تقوم على لجوء الفلسطينيين إلى بناء المؤسسات لتقديمها إلى المجتمع الدولي على اعتبارها               

  .دليالً على كفاءة الشعب الفلسطيني وقدرته على إدارة شؤونه بنفسه
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سعى إلى إظهاره، إال أن عنـوان       ورغم المحتوى المبهر الذي ي    . على هذا العنوان يقوم جهد سالم فياض      
فياض يبدو غريباً عن جوهر القضية، الذي ال يقوم على فكرة الكفاءة أو المؤسسات، بقدر ما هو علـى                   
الحقوق المشروعة لشعب تحت االحتالل، والنهب المستمر لألراضي والبناء االستيطاني غير المدرج في             

  .خطة فياض
  ب موجة االستياء الشعبي الحتوائها ومنع تفاقمهارئيس حكومة تصريف األعمال يحاول ركو

األنكى من ذلك، أن مثل هذا الفحوى يستهوي المستوى السياسي اإلسرائيلي، الذي تهمـه فكـرة بنـاء                  
. مؤسسات السلطة، وخصوصاً األمنية كما يفعل سالم فياض اليوم، لتكون ضامنة ألمن الدولة العبريـة              

فكرة اإلدارة المدنية التي كانت تطرحها إسرائيل لألراضي الفلسطينية،         مشروع يتماهى إلى حد كبير مع       
ينص على إعـالن    » بند سري «وما االعتراض على مشروع فياض إال لتحسب اإلسرائيليين من وجود           

  .الدولة من جانب واحد
دود المؤقتـة،   لكن حتى إذا كان وجود هذا البند صحيحاً، فإن تطبيق الخطة ال يتعدى قيام الدولة ذات الح                

باعتبار أنه ال موافقة إسرائيلية على الترسيم وال على تسليم المعابر الحدودية، لتبقى مثل هذه الدولة، لو                 
  .تم اإلعالن عنها، بمثابة حكم ذاتي فلسطيني ال يتمتع بأي نوع من السيادة البرية والبحرية والجوية

لوينها بين الحين واآلخر، لمراعاة األجواء الحامية       على هذه األسس تقوم خطة سالم فياض، التي يحاول ت         
عمليـة  . فـي نـابلس   » فتح«في الضفة الغربية، وال سيما بعد عملية االغتيال األخيرة لثالثة من كوادر             

أثارت قلق فياض، ليس حزناً على الشهداء، بل لما أحدثته من تململ في أوساط قادة الجناح العـسكري                  
ق عمليات وقف مطاردة االحتالل لهم، في مقابل إلقاء سالحهمللحركة، الذين سبق أن نس.  

تململ انعكس ارتفاعاً في األصوات المطالبة بالعودة عن التنسيق األمني مع جيش االحـتالل واسـتعادة                
ومـع  . »بناه التحتية«زخم المقاومة في الضفة الغربية، وهو ما يخشاه فياض لما يحمله من مخاطر على           

 التخفيف من هذا التوتر، وال سيما في ظل انسداد أفق العملية السياسية، حـاول فيـاض                 عدم قدرته على  
ركوب الموجة الشعبية بأسلوبه الخاص، حين ترأس حفلة إحراق منتجـات المـستوطنات اإلسـرائيلية،               

عية وتوجهه لمواساة عائالت الشهداء الثالثة في نابلس، إضافة إلى تثمينة للحركات االحتجاجية األسـبو             
  .في بلعين ونعلين والمعصرة

وهدف فياض من هذه اإلجراءات إلى محاولة تطويق الحركة االحتجاجيـة، وضـبطها والحـؤول دون                
أما . سقف فياض ال يخرج عن االحتجاجات األسبوعية على الجدار        . تطورها ورسم سقف متدن لحركتها    

ات االحتالل، فهذا بالنسبة إليه خـطّ       أن تتحول إلى حرق إطارات وقطع طرق ومواجهات مباشرة مع قو          
  .أحمر

مثل هذا االنفجار هو أكثر ما يخشاه فياض، إذ إنه يأخذ القضية نحو مشروع اسـتقاللي آخـر يتجـاوز                    
، الذي ال يعترف بأي حركة احتجاجية تتخطى المسيرات السلمية وعزف الغيتار            »الحضاري«مشروعه  

  .بعض الحجارةأمام الجنود، وقد يقبل على مضض بإلقاء 
سالم فياض هذه قادته إلى هرتسليا بذريعة مخاطبة المجتمع اإلسرائيلي مباشرة، متجاهالً أن             » حضارية«

أي تظاهرة أو مواجهة في رام اهللا قادرة على توجيه رسائل إلى هذا المجتمع تفوق بأطنان ما قد يقولـه                    
قوم على التهديد كوسـيلة إلعـالء أصـوات    فالتجارب مع اإلسرائيليين أرست معادلة ت     . فياض من كالم  

المطالب باالنسحاب، على عكس ما يقوم به فياض وأبو مازن، اللذان من الممكن أن يكونا آباء                » اليسار«
  .الصعود اليميني الحالي في الدولة العبرية

  2/2/2010األخبار، 
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