
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  المبحوح في اغتيال القيادي تورط أي دولة عربية حماس تنفي
  ولين فاسدين يعملون في سلطة رام اهللاعباس أحاط نفسه بمسؤ: وزاليم بوستشبانة لجير

  "إسرائيل"ار يؤكد تعثر مفاوضات تبادل األسرى مع الزه
  التدهور قد يكون في فترة خدمتكم: عدوان جديد على غزةلأشكينازي يعّد جنوده 

  غزةالعدوان على  كبير عن إسرائيلي تنفرد بنشر شهادة ضابط "االندبندنت"
 يدخل مراحله األخيرة" الجدار الفوالذي"

 ...يجب إنهاء حكم حماس   : باراك
 فإننالم نتوصل التفاق سالم     وإذا  
  تحول لدولة عنصريةنس
  

 4ص...

 1689 3/2/2010األربعاء 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1689:         العدد       3/2/2010األربعاء  :التاريخ

    :السلطة
  4    تكون عاصمة الدولةأنالقدس الشرقية جزء من األراضي المحتلة ويجب : هرتسيليابفياض  .2
 5  ملون في سلطة رام اهللاولين فاسدين يعؤعباس أحاط نفسه بمس: شبانة لجيروزاليم بوست .3
 6  لقاء قمة سيعقد بين عباس ومبارك في القاهرة: الفرا .4
 6   األجهزة األمنية في غزةإلى ألف فلسطيني سجلوا أسماءهم لالنتساب 14: إيهاب الغصين .5
 7   السلطة لضغوط من االتحاد األوروبي الستئناف المفاوضاتعريقات ينفي تعرض .6
 7  رفع األذان في الحرم اإلبراهيميالهباش يستنكر منع االحتالل  .7
 8  محاوالت غير رسمية إلحياء مبادرة جنيف بمباركة إسبانيا: مصادر فلسطينية .8

 8 المالكي وموراتينوس يبحثان العالقات األوروبية الفلسطينية .9
 8   الحكومة في غزة ترحب بتصريحات وزارة الخارجية المصرية .10
 9 "هرتسيليا"تستنكر مشاركة فياض في مؤتمر " التغيير واإلصالح" .11
    

    :المقاومة
 9 المبحوح في اغتيال القيادي تورط أي دولة عربية نفيحماس ت .12
 10    الجغرافية الفلسطينيةإطار سيكون في المبحوحعلى اغتيال  رد حماس: مشير المصري .13
 11  "إسرائيل" مع الزهار يؤكد تعثر مفاوضات تبادل األسرى .14
 12    مازن لعودة المفاوضاتأبوحماس تدين مشاركة فياض في مؤتمر هرتسيليا وطرح  .15
 12   وحماس ترحبشعث يزور غزة لتعزيز الحوار .16
 12  ية وليس تغييرهاتطالب بالتدقيق في الورقة المصر"  حماس:رضوان .17
 13   االستيطان"إسرائيل" رفض العودة إلى المفاوضات ما لم توقف  تدعو عباس إلىالشعبية .18
 13  حماس تتهم مفوضية الالجئين باإلهمال وتنتقد سحب جنسيات فلسطينيين في األردن .19
 13  الشعبية تنفي وجود توتر في العالقة مع حماس: غزة .20
 14  أشرف جمعة يطالب بالضغط على حماس لتوقيع الوثيقة المصرية .21
 14   استكمال جهودها الستئناف الحوارتدعو مصر إلى "الممناعة والمقاومة"فصائل : غزة .22
    

    :سرائيليالكيان اإل
 15  حذر من نشوب حرب شاملة مع سورية إذا لم يتم التوصل إلى تسويةك يابار .23
 15  التدهور قد يكون في فترة خدمتكم: عدوان جديد على غزةلأشكينازي يعّد جنوده  .24
 16 لى البراميل المفخخة التي ترسلها حماسسنرد ع: نتنياهو .25
 16  حماس تملك مفاتيح صفقة شاليط :نتنياهو .26
 17  الشهر الحالي سيكون مفصلياً بالنسبة للمشروع النووي اإليراني: شالوم .27
 17  غزةالعدوان على  كبير عن إسرائيلينشر شهادة ضابط  تنفرد ب"االندبندنت" .28
 18 والحفريات هدفها طرد الفلسطينيين... ال يوجد أثر يهودي واحد في القدس: علماء إسرائيليون .29
 19    المعترضة منظمة غير حكومية إسرائيلية تشتكي من محاولة إسكات األصوات13 .30
 19  "هبة أكتوبر" شهداء وبركة يذكّره ب... النار على متظاهرينإلطالقها إيرانبيريز يهاجم  .31
 20 زوجة نتنياهو تمنع تعيين سفير في األمم المتحدة: "يديعوت أحرونوت" .32
 20   تتطلع لتصدير الفائض من الغاز الطبيعيأن يجب "إسرائيل": "كة دليك انرجيشر" .33



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1689:         العدد       3/2/2010األربعاء  :التاريخ

 20  2008عن % 5,1 بزيادة 312940المستوطنون في الضفة  .34
    

    :األرض، الشعب
 21  باء عن إصابات ومفقودين وأنواألنفاقغارات إسرائيلية مفاجئة ومكثفة على المطار : غزة .35
 21  بالتحركالجامعة العربية تطالب و العتماد ميزانية ثابتة لدعم القدستدعو الهيئة اإلسالمية العليا  .36
 22   تخطط لالستيالء على وادي حلوة المقدسي"إسرائيل" .37
 22  يدرسون في الجامعات المصريةمن سكان غزة  فلسطينياً 150 تعتقل مصر: در طالبيةمصا .38
 23  لالجئين الفلسطينيين واستعداد لنقل من كان فيه إلى السويد" التنف"إغالق مخيم  .39
 23 لشيخ رائد صالح بتهم جديدةتحديد األول من الشهر القادم موعدا لبدء محاكمة ا .40
 23   انطالق حملة التحدي والبقاء في الداخل لمواجهة هدم البيوت والمالحقات في القدس .41
   

   :صحة
  24  حياة مئات المرضى في خطر بعد نفاد عشرات أصناف األدوية": صحة غزة" .42
  24 2009خالل الفلسطيني  بحق الهالل األحمر  إسرائيلياً انتهاكا455ً .43
   

   : األردن
 24 ستنكر إعفاء سلع إسرائيلية من الضرائبت يالعمل اإلسالمجبهة : األردن .44
   

   :عربي، إسالمي
 25   اتحصل على صور وتقارير من مصر عن عمليات التهريب وإحباطه" إسرائيل": "يديعوت" .45
 26  طبيعة وجود المبحوح في دبي كانت تجارية بحتة وال عالقة لها بأسلحة: قائد شرطة دبي .46
 26 غير قابلة للتعديلوثيقة المصالحة : مصر... رحبت برغبة قادة حماس في العودة للحوار .47
 26  يدخل مراحله األخيرة" الجدار الفوالذي" .48
 27  نلالستيطا دعمه لعباس رفض العودة إلى طاولة المفاوضات من غير وقف كامل  يعلنوسىم .49
 27  "إسرائيل"ه في أنقرة تنفي طلب سفيرها إنهاء مهام .50
 27   الدول العربية واإلسالمية إلى التحرك العاجل إلنقاذ القدسيدعورئيس اتحاد األثريين العرب  .51
 28  األسد يؤكد على دور فرنسي مكمل للدور التركي في عملية السالم .52
 28   تضبط أنفاق ومتسللين أفارقةات األمنية المصريةالسلط .53
 28 "إسرائيل"وقف حسين سراج للتطبيع مع  و.. إنذار هالة مصطفى .54
   

   :دولي
 28  الجديد يدعو لرفع الحصار عن غزة" األونروا"مفوض عام  .55
 29 أوروبا تعد االستيطان بكافة أشكاله يتناقض مع القانون الدولي: تينوسمورا .56
 29 هذه صواريخكم التي دمرت المباني المدنية خالل عدوان غزة: األمم المتحدة تكشف بالصور .57
 30  م والثقة بين الفلسطينيين معدومةتدمر السال" إسرائيل"سياسة : وزير الخارجية النرويجي .58
 30   القادة اإلسرائيليين الذين أدانهم تقرير غولدستون لن يفلتوا من العقاب: نائب بريطاني .59
    
    



  

  

 
 

  

            4 ص                                     1689:         العدد       3/2/2010األربعاء  :التاريخ

    :حوارات ومقاالت
 30  كلوفيس مقصود... فلسطين وأوباما وغياب االختراق المطلوب .60
 32  داود الشريان... الخوف من التوطين .61
 33  ياسر الزعاترة... !!المفاوضات قادمة وال عودة للعنف .62
 34  يوسي بيلين... خيار وهمي.. الدولة ثنائية القومية  .63
    

  36  :تيركاريكا
***  

  
  تحول لدولة عنصريةن سفإننالم نتوصل التفاق سالم وإذا  ...يجب إنهاء حكم حماس: باراك .1

 باراك خالل الكلمة التي ألقاها أمام مؤتمر هرتسيليا إيهود قال وزير الحرب اإلسرائيلي :القدس المحتلة
 ستتحول لدولة ثنائية القومية "سرائيلدولة إ"فان " سالم" لم نتوصل مع الفلسطينيين التفاق إذاأنه  "2010

  .أفريقياأو لدولة عنصرية مثل دول جنوب 
 قوية جدا وبإمكانها المضي قدما للتوصل لتسوية "إسرائيل"ووفقا لإلذاعة العبرية التي نقلت الخبر فإن 
وضع وحسب أقوال باراك فإن ال.  األغلبية فيها"إسرائيل"ـولترسيم الحدود في المناطق التي يوجد ل

اعتقد بان المفاوضات "  سيحسم عبر المفاوضات المباشرة مضيفاشيءناضج في كال الطرفين وان كل 
  ". يمكن أن تستمر على األقل لمدة عام أو عامين

فحماس تسيطر على غزة وهذا .. حكم حماس لقطاع غزة لن يستمر وأمامنا عدة تحديات"وأضاف باراك 
  ".األمر يجب أن يتغير

  ". نبقي دون ترتيبات أمنية مع الفلسطينيينأننحن  ال نريد "للتحدي األمني فقال باراك أما بالنسبة 
لقد طرأ تغير في السلطة الفلسطينية فسالم : "وحيال التنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية قال باراك

 مسؤولية حيال أنا أؤمن بالتعاون فلدينا ..فياض جاء بتفكير فعلي لبناء اقتصاد ومؤسسات للفلسطينيين
امن إسرائيل وكذلك المستوطنون يقولون بأنفسهم بان  حالة األمن التي يعيشونها اآلن في الضفة الغربية 

  ".لم يشهدوها منذ سنوات
  2/2/2010وكالة سما، 

  
   تكون عاصمة الدولةأنالقدس الشرقية جزء من األراضي المحتلة ويجب : هرتسيليابفياض  .2

سالم فياض خالل كلمته أمام مؤتمر هرتسيليا امس، أن السلطة الوطنيـة            . راء د  أكد رئيس الوز   :رام اهللا 
الفلسطينية تعمل بمسؤولية كبيرة نحو بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وان االحتالل يجب ان ينتهي عن               

  .1967كافة االراضي الفلسطينية التي احتلت عام 
مؤكداً أنه ال يمكن ضمان أمن اسرائيل دون        .  الضفة وطالب بتوقف االجتياحات العسكرية االسرائيلية في     

اذا اردنا وضع االمور في سياقها الصحيح،  فيجـب وقـف      "وقال فياض   . ضمان أمن الشعب الفلسطيني   
االجتياحات، وأن يكون للسلطة الوطنية وجود أمني رسمي في كافة التجمعات الفلسطينية وليس فقط فـي                

وهذا يجب ان ينفذ وبسرعة لكي      . اجد أمنها ، وليس قوى االحتالل     ، فالدولة تعرف حيث يتو    )A(مناطق  
  ."نتقدم نحو انهاء االحتالل

، وهي جزء ال يتجزأ من االرض       1967وأكد فياض بأن القدس الشرقية هي أراض فلسطينية محتلة منذ           
من وقـف   ال بد   "كما تطرق إلى قضية االستيطان، قائالً       . المحتلة ويجب ان تكون عاصمة دولة فلسطين      

االستيطان كي تعطى مصداقية للعملية السياسية وأن األراضي التي يتم توسيع االستيطان في نطاقها هي               
  ". أراضٍ فلسطينية محتلة، وال يمكن بأي حال القبول بتوسيع هذه المستوطنات
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وطالب فياض بانهاء الحصار عن قطاع غزة وأكد انه في حال رفع الحـصار فـان الـسلطة الوطنيـة                    
تمكن من اعادة اعمار القطاع وتنفيذ مئات المشاريع التنموية كتلك التي تم تنفيذها بالضفة الغربية التي                ست

ان انهاء الحصار سيساهم في تحقيق وحدة الوطن التي ال يمكن بناء دولة             "تجاوزت األلف مشروع، وقال     
  ".بدونها

زمة التي تعاني منها العملية السياسية      وحول المفاوضات واالستعصاء التي تواجهه أشار فياض الى أن األ         
 عاماً دون أن يحقق هدفه في انهاء االحـتالل وأن تجـاوز        16ليس قلة التفاوض الذي استمر على مدار        

هذه األزمة يتطلب االستفادة من دروس االخفاق واعادة المصداقية للعملية السياسية كي تكون قادرة على               
ضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وتمكين شعبنا من العـيش           ضمان انهاء االحتالل عن كامل االرا     

  .بحرية وكرامة في دولته المستقلة
واعتبر فياض أن الحديث عما تقوم به السلطة الوطنية باستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين بأنه عمـل                 

 ، وقال انني جئـت      احادي مؤكداً أن مهمة بناء هذه الدولة هي مسؤولية فلسطينية ونعم هي عمل أحادي             
وأضاف ان بنـاء مؤسـسات      ". الى هنا كي أعلن امامكم أنه عمل أحادي، وهذه مسؤوليتنا وسنستمر بها           

دولة فلسطين ال يتعارض، بل يكمل مهمة انهاء االحتالل من خالل عملية سياسية جادة وذات مـصداقية                 
 ".  وبتدخل مباشر من المجتمع الدولي

  3/2/2010الحياة الجديدة، 
  

  ولين فاسدين يعملون في سلطة رام اهللاؤعباس أحاط نفسه بمس": لجيروزاليم بوست"شبانة  .3
 49(تهم فهمي شـبانة      ، ا  30/1/2010العبرية نشرتها السبت    " جيروزاليم بوست "في مقابلة مع صحيفة     

ـ   الرئيس محمود   ، المسئول السابق عن مكافحة الفساد في جهاز االستخبارات بالضفة           )عاما ه عبـاس بأن
أحاط نفسه بمسئولين فاسدين يعملون في سلطة رام اهللا منذ سلفه الرئيس الراحل ياسر عرفات، محـذرا                 

مـن  .. لوال وجود السلطات الصهيونية في الضفة لكانت حماس قد كررت ما فعلته في غـزة              : "من أنه 
 سـلطة فـتح     ..تجد أناسا في الضفة يؤيدون سلطة فتح، فقد ضاقوا ذرعا بفساد مـسئوليها             الصعب أن   

  ".غارقة في الفساد
 ماليين دوالر منحتها الواليات المتحدة لفتح قبيل        3.2" سرق" شبانة ضرب مثال بقيادي في فتح قال إنه         

  .بتلك االنتخابات" حماس" لتحسين صورة الحركة، وقد فازت 2006االنتخابات التشريعية األخيرة يناير 
صبه قبل عدة اسابيع بعد عدة أشهر من الكشف عن فضيحة            وأضاف أنه تم إجباره على االستقالة من من       

فـإن لقطـات    " جيروزاليم بوست "، وبحسب   2009جنسية ألحد كبار مستشاري عباس في رام اهللا عام          
حصلت عليها من شبانة تظهره مع عناصر أمنية وهم يقتحمون غرفة نوم يوجد بهـا مستـشار لعبـاس             

سجيل يظهر هذا المستشار وهو يزدري كـال مـن عبـاس            عاريا ومعه سيدة من القدس، مضيفة أن الت       
  )".مخادع(عرفات دجال "، و"عباس بال كاريزما"وعرفات بقوله إن 

 شبانة قال للصحيفة إنه كان يعمل بتعليمات من رئيس جهاز المخابرات العامة آنـذاك اللـواء توفيـق                  
  . عباسالطيراوي، غير أن األخير نفى أن يكون قد كلفه بالتجسس على مساعدي

بعد إجباره على االستقالة ألقت أجهزة األمن الصهيونية القبض على شبانة لالشتباه في تجنيده أشخاصا               و
من القدس للتجسس داخل الكيان، وتهديد وابتزاز مستشار عباس، ومنذ اإلفراج عنه إثر إسـقاط معظـم                 

رية، ممنوعا مـن دخـول الـضفة؛        التهم يقبع شبانة في منزله بالقدس الشرقية المحتلة تحت اإلقامة الجب          
  .بتهمة االنضمام لمنظمة فلسطينية عسكرية

بالوقوف خلف إلقـاء الكيـان القـبض عليـه؛     " شخصية رفيعة المستوى في مكتب عباس   " ويتهم شبانة   
لمعاقبته على مكافحته الفساد وكشفه فضائح جنسية تورط فيها، ليس مستشار عباس فقـط، بـل بعـض                  

  .ضا، على حد قولهالمسئولين اآلخرين أي
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، "عباس أحاط نفسه بالعديد من اللصوص والمسئولين المتورطين في سرقة المال العـام            " ويشدد على أن    
مضيفا أنه حتى اليوم لم تتم إحالة أي مسئول إلى القضاء بتهمة سرقة أموال سلطة رام اهللا، رغـم أننـا                     

  .أحلنا العديد من القضايا إلى النائب العام
ال أنتقد سلطة رام اهللا لمجرد االنتقاد، أريـد         : "ه عن صمته في هذا التوقيت قال شبانة       وعن سبب خروج  

 ألف دوالر مقابل عدم عرض شريط الفضيحة الجنسية،         100رفضت  .. أن أرى دولة قانون ال فساد فيها      
  ".ورغم كل ما يحدث مازالت أعتقد أنه باإلمكان إصالح سلطة عباس

رجل جيد أكن له الكثير من      "عمل على إقامة حكومة رشيدة قال شبانة إنه          وعن إذا ما كان سالم فياض ي      
إنه يعمل على بناء مؤسسات محترفة وحكومة رشيدة، لكن رجال فتح الفاسدين حول عبـاس               .. االحترام

  ".يفعلون كل ما في وسعهم إلحباط جهوده
دولة الفساد والفوضى قائمة    ال شك في أن حماس ستسيطر يوما ما على الضفة إذا ظلت             " وشدد على أنه    

  ".الناس ضاقوا ذرعا بحكومة فتح الفاسدة"، مرجعا سيطرة الحركة على غزة إلى أن "في الضفة
ـ           إنه يتوقع اغتياله   " جيروزاليوم بوست "وفي اليوم الثاني لنشر هذه االتهامات قال شبانة في تصريحات ل

  ".فتح"إلداري والجنسي داخل سلطة لدوره في الكشف عن العشرات من فضائح الفساد المالي وا
دفعت ثالثة آالف دوالر لشراء قبر، وطلبت وضع إسمي على شاهد القبر ولم يبـق إال إضـافة                  : " وقال

لعشرات السنين عملت كمحام واعتدت على مساعدة  الناس حتى          "، مفسراً هذه الخطوة بأنه      "تاريخ الوفاة 
  ".بدون الحصول على أتعاب

.. جمعت زوجتي وأطفالي الخمسة وطالبتهم بأن يتوقعوا األسـوأ " ـ يضيف شبانة ـ    وبعد نشر المقابلة
اشتريت القبر ألجعل األمور سهلة على أسرتي       .. اخبرتهم أنني اخترت هذا الطريق ولست آسفا على ذلك        

  .على شاهد القبر" ابلغتهم أن كل ما عليهم فعله حينها هو أن يضيفوا التاريخ.. في حال مقتلي
ستـصدم  "داخل سـلطة رام اهللا      " قضايا فساد جديدة  " على أنه يخطط في األيام المقبلة للكشف عن           وشدد

الفلسطينيين والمجتمع الدولي، حتى أن عباس لن يكون بمقدوره إنكار الحقائق عندما يرى ويـسمع مـا                 
ن عادوا مـن    ينبغي على الجميع أن يعرفوا أن العديد من المسئولين رفيعي المستوى الذي           .. سأكشف عنه 

  ".يمتلكون قصورا وماليين الدوالرات) 1993(تونس بعد توقيع اتفاقات أوسلو 
  2/2/2010فلسطين االن، 

  
  لقاء قمة سيعقد بين عباس ومبارك في القاهرة: الفرا .4

قال سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية بركات الفرا بأن لقاء قمة : القاهرة
 الرئيس محمود عباس والرئيس حسني مبارك السبت في القاهرة يتناول آخر تطورات سيعقد بين

األوضاع في األرض الفلسطينية، والمماطالت اإلسرائيلية في شأن وقف االستيطان وإطالق عملية 
وأوضح أن الرئيس محمود عباس سيصل القاهرة مساء الجمعة . التفاوض على أساس المرجعيات الدولية

ري مشاورات مع الرئيس المصري حسني مبارك صباح السبت حول األفكار التى طرحها على أن يج
المبعوث األميركي لعملية السالم جورج ميتشيل أخيراً على الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي من أجل 

  .إعادة إطالق المفاوضات
  3/2/2010الحياة، 

 
   األجهزة األمنية في غزةإلى  ألف فلسطيني سجلوا أسماءهم لالنتساب14: إيهاب الغصين .5

 ألف فلسطيني 14أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة ان :  أ ف ب-غزة 
  . منهم1500سجلوا أسماءهم الثلثاء لالنتساب الى األجهزة األمنية في قطاع غزة، حيث سيجرى اختيار 
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 الف مواطن تقدموا الى مركز 14ان » فرانس برس«الة وقال إيهاب الغصين المتحدث باسم الوزارة لوك
 منتسب 1500سيجرى اختيار «، موضحاً انه »التجنيد في غزة لالنتساب الى الشرطة وأجهزة األمن

  .»على األقل منهم
 الف من عناصر األمن والشرطة التابعين لوزارة الداخلية المقالة في 15وسينضم المنتسبون الجدد الى 

 إثر إطاحتها باألجهزة األمنية 2007) يونيو(منذ حزيران » حماس«ي تسيطر عليه حركة قطاع غزة الذ
  .الموالية للسلطة الفلسطينية
ال تنظر الى االنتماء التنظيمي في تنسيب عناصر األمن والشرطة ألن العمل «وأكد الغصين ان وزارته 

نتماء السياسي للفرد بل هناك ال نبحث عن اال«، مضيفاً »في هذه األجهزة حق لكل الفلسطينيين
وعزا الغصين هذا اإلقبال الشديد على االنتساب الى . »مواصفات، مثل اللياقة البدنية، هي ما نركز عليه

الحاجة الماسة للعمل من قبل المواطنين في قطاع غزة في ظل الحصار، وقبول المواطنين باالنتماء الى «
  .»هذه األجهزة األمنية اكثر من اي وقت مضى

  3/2/2010الحياة، 
  

  عريقات ينفي تعرض السلطة لضغوط من االتحاد األوروبي الستئناف المفاوضات .6
نفى رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أمس،  :رام اهللا

اف تعرض السلطة أو الرئيس محمود عباس لضغوط من الدول األعضاء باالتحاد األوروبي الستئن
إن ما تردد عن ضغوط أوروبية "في رام اهللا، " صوت فلسطين"وقال إلذاعة ". إسرائيل"المفاوضات مع 

إننا وجدنا تفهماً لمواقفنا بشأن المفاوضات "وأضاف ". بطلب أمريكي على السلطة لم تحدث على اإلطالق
التي " اإلسرائيلية"للحكومة وشدد على ضرورة أال يسمح المجتمع الدولي ". في روسيا وألمانيا وبريطانيا

تواصل االستيطان وفصل مدينة القدس ورفض استئناف المفاوضات بفرض شروطها من أجل العودة 
  .للمفاوضات

  3/2/2010الخليج، 
  

  رفع األذان في الحرم اإلبراهيمي يستنكر منع االحتالل الهباش .7
الفلسطيني، محمـود الهبـاش، منـع       استنكر وزير األوقاف والشؤون الدينية      :  يوسف الشايب  -رام اهللا   

سلطات االحتالل اإلسرائيلي رفع األذان في الحرم اإلبراهيمي الشريف، موضـحا أن اسـرائيل منعـت          
 وقتا تحت حجج وذرائع واهية، ما يعد انتهاكا         54الماضي، رفع أذان    ) ديسمبر(خالل شهر كانون الثاني     
  .خطيرا للمقدسات اإلسالمية
هذه السياسة التي أصبحت يومية، خصوصا في القدس تدل على حجم الهجمـة             وقال إن مضي إسرائيل ب    

الشرسة على المقدسات واالعتداء على مشاعر المسلمين، مطالبا العالم بضرورة التدخل العاجل لوقـف              
  .الممارسات اإلسرائيلية بحق المقدسات وضرورة تفعيل القرارات الدولية التي تضمن حرية العبادة

يل ال تتورع عن محاربة كل ما يمت للشعب الفلسطيني بصلة من اقتالع لألشجار وطـرد                وأكد أن إسرائ  
المواطنين واخفاء المعالم التراثية والتاريخية وهدم وإحراق المساجد، من دون أي اكتـراث للقـرارات               

  .الدولية
  3/2/2010الغد، االردن، 
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   بمباركة إسبانيامحاوالت غير رسمية إلحياء مبادرة جنيف:  فلسطينيةمصادر .8
 أن القائمين على مبادرة جنيف "الشرق األوسط"أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ: كفاح زبون - رام اهللا

، يحاولون مجددا إحياء المبادرة بمباركة من إسبانيا باعتبارها رئيسة االتحاد 2003التي أطلقت عام 
  . تعثر المفاوضاتاألوروبي، في محاولة لدفعها كاتفاقية سالم محتملة في ظل

ووجهت إسبانيا دعوات ألكاديميين ومتخصصين من الطرفين، في شتى المسائل التي تتعلق بالصراع 
  .المقبل) آذار(الفلسطيني مثل الحدود والمياه والمسائل األخرى، من أجل التوجه إلى مدريد، في مارس 

اد األوروبي فعال لهذه الوثيقة، ومن غير المعروف ما إذا كانت هذه المحاولة ستنتهي بتبني االتح
والترويج لها كاتفاقية ممكنة التطبيق وإقناع الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي بها، ووجهت الدعوة إلى 

  .أكاديميين شاركوا كذلك في صياغة وثائق مبادرة جنيف
فد وسيقود الو. وحسب المصادر فإن بعض المتخصصين الفلسطينيين رفضوا الدعوة وقبلها آخرون

الفلسطيني ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وسيقود الوفد اإلسرائيلي يوسي 
عبد الرحمن التميمي، مسؤول هيئة » الشرق األوسط«وسألت . بيلين، وزير العدل اإلسرائيلي السابق

نعم، صحيح وجهت لنا «الهيدرولوجيين الفلسطينيين بصفته أحد الذين وجهت لهم دعوة بالفعل، فأجاب 
وأكد التميمي أن هذه الدعوة محاولة غير رسمية على . »دعوات ولم أقرر بعد إذا ما كنت سأذهب

ال أعتقد في النهاية أنه سيجري تبنيها، ألن ما سيجنيه «لكنه أضاف . مستوى ثان من أجل تبني الوثيقة
  .»عطيه لهم وثيقة جنيفاإلسرائيليون من المفاوضات الرسمية سيكون أكثر بكثير مما ت

  3/2/2010الشرق األوسط، 
  

   وموراتينوس يبحثان العالقات األوروبية الفلسطينيةالمالكي .9
بحث أمس الثالثاء وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الفلسطينية  :محمد جمال- رام اهللا المحتلة

قات الثنائية بين البلدين وبين رياض المالكي، مع نظيره االسباني ميغيل موراتينوس، آلية تطوير العال
 .السلطة واالتحاد األوروبي

وأكد المالكي في بيان رسمي أن نجاح العملية السياسية، وإعادة المصداقية لها يتطلب وقفاً شامالً لكافة 
األنشطة االستيطانية في كافة األراضي المحتلة بما فيها القدس ومحيطها، وإلزام إسرائيل بوقف 

انون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ووقف جميع عمليات االعتقال واالغتيال انتهاكاتها للق
واالجتياحات للمناطق الفلسطينية، وكافة إجراءاتها وممارساتها في المدينة المقدسة وشدد المالكي على 

لية إلزالة الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه اسبانيا من خالل االتحاد األوروبي بالتعاون مع األسرة الدو
العقبات التي تعيق العملية السياسية، وتفتح الطريق أمام استئناف المفاوضات، لتحقيق السالم العادل 

 .والشامل، كمفتاح لألمن واالستقرار في المنطقة
  3/2/2010الشرق، قطر، 

  
   في غزة ترحب بتصريحات وزارة الخارجية المصريةالحكومة .10

 األوسط في نبأ لها من غزة، ترحيب حكومة حماس المقالة بتصريحاتنقلت وكالة أنباء الشرق  :القاهرة
إن مصر ستأخذ بعين االعتبار «: المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي، وقوله

، وقالت وزارة الخارجية في »مالحظات جميع الفصائل عند التنفيذ، وذلك بعد التوقيع على الوثيقة
إن هذه اإلشارات اإليجابية، مقدمة لخطوة يمكن أن «: المقالة، في بيان لها أمسحكومة إسماعيل هنية 

إن كل ما نتطلع .. تأخذها حماس لقطع الطريق أمام من يحاولون خلق قطيعة بينها وبين الشقيقة مصر
إليه هو التوصل إلى شراكة سياسية تحمي مشروعنا الوطني وتعزز من قدرات شعبنا على تحدي 

  .»مواجهتهاالحتالل و
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إننا في حكومة إسماعيل هنية ندعو إلى سرعة تهيئة األجواء للتوقيع على الوثيقة «وأضاف البيان 
المصرية إلنهاء االنقسام قبل القمة العربية في طرابلس، ألننا نأمل في أن ينصب الجهد العربي في القمة 

فاهمات فلسطينية قادمة تتعلق على كيفية حماية هذا االتفاق وتوفير الغطاء السياسي، ألن ذلك ت
إننا نأمل بأن يتركز الجهد العربي في قمة طرابلس إلى .. باالنتخابات واحترام ما يتمخض عنها من نتائج

العمل على رفع الحصار الظالم المفروض على شعبنا وإنهاء العزلة السياسية على الحكومة في قطاع 
، وأوضح البيان »وانية اإلسرائيلية األخيرة على القطاعغزة، والبدء بجهود إعمار ما هدمته الحرب العد

يمكن االعتماد عليها لتحقيق الحلم الفلسطيني بالحرية » رافعة وطنية«أن مصر ستبقى لفلسطين وشعبها 
  .واالستقالل

  3/2/2010الشرق األوسط، 
  

  "هرتسيليا"تستنكر مشاركة فياض في مؤتمر "  واإلصالحالتغيير" .11
سالم "تنكرت كتلة التغيير واإلصالح مشاركة رئيس الوزراء في حكومة رام اهللا اس :الضفة الغربية

مشاركة فياض في "فياض في مؤتمر هرتسيليا، وقالت الكتلة في بيان لها وصل السبيل نسخة عنه، 
 .مؤتمر هرتسيليا إمعان في الوالء المطلق لالحتالل، وسقوط وطني خطير

ك بها فياض في مؤتمر خاص برسم السياسات واالستراتيجيات وتساءلت الكتلة عن الصفة التي يشار
 .الصهيونية في فلسطين والمنطقة، واعتبرت أن فياض شريك لالحتالل في مشروع استيطان فلسطين

وأكدت الكتلة أن هذا انحطاط وطني خطير، ودليل على مدى الوالء المطلق لسالم فياض وزمرته للعدو 
 .نصب هذا الرجل ليكون أداة صهيونية وأمريكية رخيصةالصهيوني، ويعبر عن حقيقة من 

 3/2/2010السبيل، األردن، 
  

 المبحوح في اغتيال القيادي  تورط أي دولة عربية تنفيحماس .12
حركة المقاومة االسالمية حمـاس     أن  ،  حمزة حيمور  عن مراسلها     3/2/2010 السبيل، األردن،    ذكرت

ط دول عربية في اغتيال القيادي القسامي محمـود عبـد           نفت ما نقلته صحيفة هآرتس العبرية حول تور       
حماس موسى ابو مـرزوق فـي تـصريحات خاصـة      واستبعد نائب رئيس حركة .الرؤوف المبحوح

مشاركة أي دولة عربية أو أطراف فلسطينية في اغتيال محمود عبد الرؤوف المحبوح، أحـد               " لسبيل"لـ
د مصلحة ألي دولة عربية في عملية االغتيال، مجـددا          قيادات كتائب القسام، مرجعا االمر إلى عدم وجو       

ـ  ، التي وصفها بأنها صاحبة المصلحة الوحيدة في اغتياله، مضيفا انه حتى اللحظة             "إسرائيل"االتهامات ل
 .ليس هناك شيء جديد بخصوص التحقيقات، والجانب االمارتي هو الذي يحقق في القضية

: قال ابو مرزوق. من حماس في التحقيقات بعملية االغتيالوعن رفض السلطات االمارتيه مشاركة وفد 
حماس هي صاحبة الدم، وهناك اعتبارات سياسية نحترمها عند مختلف االطراف، مطالبا مشاركة "

 ".حماس بعملية التحقيق من أجل الوصول إلى الحقيقة
سام زكي بأن على صعيد آخر، وتعليقا على تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية ح

الوثيقة المصرية غير قابلة للتعديل؛ طالب أبو مرزوق باعتماد الورقة المصرية التي تم التوافق عليها، 
. معتبرا ذلك مطلبا وحقا، واصفا تجاوزه بأنه يضر بمصداقية الراعي المصري، وكذلك الطرف اآلخر

 .مؤكدا أن موقف حماس بالنسبة للمصالحة واضح ولن يتغير
في النهاية ال بد أن يعود االسرى الفلسطنيون إلى بيوتهم، : "علق بصفقة األسرى؛ قال أبو مرزوقوفيما يت

عازيا تأخر إنجاز الصفقة إلى الموقف االسرائيلي المتعنت، المتمثل برئيس الحكومة نتنياهو، قائال إن 
ا؛ ألنها تريد أن تحرم هناك اطرافا عربية وإقليمية ال تعجبها الصفقة، وتضع العراقيل في وجه إتمامه

 .المقاومة من تحقيق إنجاز
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االسرائيلية ' هآرتس'صحيفة  ، أن   زهير اندراوس عن  الناصرة   من    3/2/2010 القدس العربي،    ونشرت
قالت في عددها الصادر امس الثالثاء انّها حصلت على جزء من وثيقة اعدتها حركـة حمـاس حـول                   

الماضـي، وزادت   ) يناير(عشرين من شهر كانون الثاني      ظروف استشهاد محمود المبحوح في دبي في ال       
  . مؤكدة على ان المعلومات تعتمد على تحقيقات حماس، وانها حصلت على جزء من تلك التحقيقات

وقال المحلل للشؤون الفلسطينية في الصحيفة، افي ايسخاروف، ان التحقيق االولي الذي اجرتـه حركـة                
ي الحركة محمود المبحوح قبل حوالي اسبوعين في دبـي، كـشف            حماس حول عملية اغتيال القيادي ف     

. معلومات تلقي الضوء على التحركات االخيرة للمسؤول عن تهريب السالح لقطاع غزة في يومه االخير              
غير ان نتائج التحقيق التي وصل جزء منها للصحيفة العبرية، ال تحل اللغز، والضباب الثقيـل المحـيط             

 بعيدا عن التبدد، وحتى الشبهات االولية لحركة حماس وعائلة المبحـوح بـان              بظروف االغتيال ما زال   
الموساد هو المسؤول عن مقتله، تبدلت بتقديرات مختلفة ومفاجئة، بانّه من الممكـن ان يكـون جهـاز                  

  .استخبارات عربي ضالعا في اغتياله
 الفلسطيني حـسين عبـد الخـالق،        واردف المحلل االسرائيلي قائال ان قائد الشرطة بدبي التقى بالقنصل         

واطلعه على تفاصيل اولية حول التحقيقات، ولفت الى انّه وفق تقديره، شارك في عملية االغتيال سـبعة                 
اشخاص، هوية اربعة منهم معروفة للمحققين باسمهم وصورتهم، مشيرا الى ان شرطة دبـي توجهـت                

  .وا يحملون جوازات سفر اوروبيةللشرطة الدولية بطلب المساعدة كون منفذي االغتيال كان
واضاف المحلل االسرائيلي قائال ان مصدرا رفيعا في حركة حماس كشف للصحيفة االسـرائيلية يـوم                

 كان المبحوح معتقال في مصر لحوالى عـام، ووفـق المـصدر             2003االثنين، النقاب عن انّه في العام       
، بل ايضا في مصر واالردن، مشيرا الى انّـه          عينه، كان ايضا مطلوبا ليس للمخابرات االسرائيلية فقط       

  .على ما يبدو، لم يكن ينقصه اعداء
في سياق ذي صلة، بثت القناة العاشرة في التلفزيون االسرائيلي، االثنـين، تقريـرا خاصـا لمراسـلها                  

ـ     . في دبي ) البستان روتانا (العسكري الون بن دافيد من فندق        ي وجالت الكاميرا االسرائيلية والمراسل ف
وخلص المراسل الى . بهو وممرات الفندق، وصوال الى الغرفة التي يفترض ان يكون االغتيال قد تم فيها            

انه خالفا لما يشاع عن مساعٍ للقبض على الفاعلين فان حكومة دبي تسعى الى تغييب القـضية ولـيس                   
، وليس التـورط فـي      اثارتها، فهذه االمارة، في نظره، تحاول ان تركز على ترميم اقتصادها وصورتها           

  .صراعات مع االخرين
  

   الجغرافية الفلسطينيةإطار سيكون في المبحوحعلى اغتيال  رد حماس: مشير المصري .13
ـ          : اشرف الهور  -غزة   ' القـدس العربـي   'اكد امين سر كتلة حماس البرلمانية النائب مشير المصري ل

الجناح العسكري للحركة محمود المبحـوح      الثالثاء بان رد حركته على اغتيال القيادي في كتائب القسام           
، مشددا على ان حركته تحرص على حصر المقاومة في داخـل            'اطار الجغرافية الفلسطينية  'سيكون في   

  .'جرائم العدو الصهيوني'فلسطين ردا على 
ـ   بان تحقيقات الحركة والتحقيقات التي اجرتها اجهزة االمن فـي دولـة            ' القدس العربي 'واكد المصري ل

  .مارت تؤكد تورط جهاز الموساد في اغتيال المبحوح قبل حوالي اسبوعين في احد فنادق امارة دبياال
، متابعـا حديثـه     'التحقيقات االولية اكدت تورط جهاز الموساد في هذه الجريمة        'واضاف المصري قائال    

  .'وهناك تعاون مشترك مع االمارات النهاء التحقيق'بالقول 
دبي الفريق ضاحي خلفان بان حماس ال تشارك في التحقيق حـول مالبـسات              وبشأن اعالن قائد شرطة     

ـ     نحن نقدر الظرف التي اطلقت فيه تلك التـصريحات،         ' 'القدس العربي 'اغتيال المبحوح قال المصري ل
، في اشارة الى ان هناك تعاونا ما بين حماس     'ولكن الذي يجري على ارض الواقع وفي الميدان غير ذلك         

  . التحقيق بمالبسات اغتيال المبحوحوشرطة دبي في
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وحول اذا ما اوضحت التحقيقات التي تجريها حماس تورط اطـراف اخـرى فـي مـساعدة الموسـاد                   
من المبكر الحديث عن تورط اطراف اخرى رغم انه ال          'االسرائيلي على اغتيال المبحوح قال المصري       

  .' قيادات من حماسشيء مستبعد ال سيما وسبق ان تورطت بعض االطراف في اغتيال
وحول االنباء التي تحدثت عن مالحقة االجهزة االمنية في االردن ومصر للمبحوح اضافة لمطاردته من               

باالساس كان االخ المجاهد محمود المبحـوح مـن المطلـوبين           'جهاز الموساد االسرائيلي قال المصري      
  .'االوائل للعدو الصهيوني

لمبحوح من قبل اجهزة االمن االردنية والمصرية قال المـصري          وفي تكرار السؤال عليه حول مالحقة ا      
  .، رافضا تسمية تلك الدول'ال شك ان الشهيد اعتقل في العديد من الدول'

جهـاز  'واكد المصري على ان نجاح جهاز الموساد االسرائيلي في اغتيال المبحوح ال يعد انجازا وقال                
، ' عاما من المالحقة والمطاردة    21ي اغتيال الشهيد لمدة     الموساد الذي يتجول في العواصم العربية فشل ف       

  .مشددا على ان ذلك دليل على ان حماس توفر حماية امنية لكوادرها وقادتها بشكل كبير
وحول تهديد حماس بالرد على اغتيال المبحوح اكد المصري بان رد الحركة سـيكون محـصورا فـي                  

  .غتيال خارج حدود فلسطين التاريخيةفلسطين، مستبعدا ان ترد الحركة على عملية اال
ـ    الرد على جريمة اغتيال العدو الصهيوني المجاهـد محمـود          ' 'القدس العربي 'واضاف المصري قائال ل

، رافضا نقل المعركة مع اسرائيل الى الخارج، ومضيفا         'المبحوح سيكون في اطار الجغرافية الفلسطينية     
، 'عدو الصهيوني ومقاومته في اطار الجغرافية الفلـسطينية       الرد على ال  'بان استراتيجية حركة حماس هي      

  .مهددا بان الرد على اغتيال المبحوح قادم
  3/2/2010القدس العربي، 

  
  "إسرائيل" يؤكد تعثر مفاوضات تبادل األسرى مع الزهار .14

" حماس"عضو المكتب السياسي في حركة      ، أن   وكاالت عن   رام اهللا    من    3/2/2010 المستقبل،   ذكرت
مود الزهار أعلن أن المفاوضات من أجل عملية تبادل أسرى بين الحركة وإسرائيل الي تشمل الجندي                مح

) بي بي سـي   (، وذلك في مقابلة بثها تلفزيون هيئة االذاعة البريطانية          "انقطعت"اإلسرائيلي جلعاد شليط    
وبعـد  . ت حتى اآلن  هذه العملية فشل  "وقال الزهار رداً على سؤال حول مفاوضات تبادل األسرى           .أمس

غير  ".لهذا السبب كل شيء انقطع    . بنيامين نتنياهو حصل تراجع كبير    ) رئيس الوزراء اإلسرائيلي  (تدخل  
إننا نسعى الى اإلفراج عن أسـرانا       "وقال  . أن القيادي في حماس أكد أنه ما زال يريد التوصل الى اتفاق           

، طالبـاً   "المواجهة خارج األراضي المحتلة   لن نغير قوانين    "وأضاف   ".لكن ذلك لن يحصل على حسابنا     
  ".الدول العربية التي تربطها عالقات جيدة مع إسرائيل إعادة تقييم سياسة إسرائيل حيالها"من 

 حركة صالح البردويل القيادي في   ، أن   اشرف الهور ، عن   غزة من    3/2/2010 القدس العربي،    وقالت
ة تبادل االسرى مع اسرائيل التي تتوسط فيها كـل           نفى ان تكون حركته قد اوقفت محادثات صفق        حماس

في صفقة التبادل قبل حادثة     ' تعثر'من المانيا ومصر، عقب حادثة اغتيال المبحوح، لكنه اشار الى وجود            
  .االغتيال

في صفقة التبادل حماس تبحـث      '، وقال   'له استحقاق منفصل  'واكد البردويل ان كل ملف من هذه الملفات         
) المبحوح(ح االسرى بشكل مشرف يلبي شروطها، وفي ملف اغتيال القيادي ابو العبد             كيفية اطالق سرا  

واشار الى انه بسبب ذلك ال ربط بين هذين الملفـين،            .'تدرس الحركة كيفية الرد على العدو الصهيوني      
 مشيرا الى ان ملف صفقة التبادل لم يغلق، وان الحركة تدرس لغاية اللحظة رد اسرائيل على الـشروط                 

  .التي وضعت من اجل اتمام الصفقة التي نقلها الوسيط االلماني
ان حماس تبذل كل جهدها من اجل اتمام صفقة التبادل بشكل يلبي            ' القدس العربي 'واوضح البردويل لـ    

وكانت تقارير نقلت عن مسؤول بارز في حماس قوله ان حركتـه قـررت وقـف                . المطالب الفلسطينية 
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 .رى مع الجانب االسرائيلي ألجل غير مسمى، وذلك ردا على اغتيال المبحوح           مباحثات صفقة تبادل االس   
بسبب عملية اغتيال المبحوح، مضيفا ان صفقة التبادل        ' شكل مؤقت 'وقال ان مباحثات الصفقة توقفت بـ       

  .'تمر بمنعطف سلبي كبير'
  

   مازن لعودة المفاوضاتأبوحماس تدين مشاركة فياض في مؤتمر هرتسيليا وطرح  .15
دانت حركة حماس يوم امس مـشاركة رئـيس الـوزراء            :اشرف الهور ووليد عوض     - رام اهللا  ،زةغ

وقال الدكتور سامي ابو     .الفلسطيني سالم فياض في مؤتمر هرتسيليا، الذي يناقش قضايا امنية اسرائيلية          
ـ    'زهري الناطق باسم حركة حماس في تصريح صحافي ان هذه المشاركة لفياض              لطة تعتبر ان تعاون س

رام اهللا مع االحتالل الذي وصل الى درجة المشاركة في صناعة سياسات هذا االحتالل هو مؤشر خطير                 
ورأى ابو زهري ان المشاركة تؤكد ربـط الـسلطة           .'على مدى تجرد هذا الفريق من الضوابط الوطنية       

  .'سياسات االحتالل ومصالحه'مشاريعها بـ
 محمود عباس للعودة للمفاوضات مع اسـرائيل بمثابـة          وفي سياق قريب اكدت حماس ان طرح الرئيس       

انهيار سياسي للسلطة في رام اهللا وامتدادا لحالة االفالس السياسي التي انتابت السلطة بعد اعالنهم فـشل       '
منزلقـا  'وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس ان الطرح يمثـل            .'عقدين من المفاوضات مع االحتالل    

زن والسلطة في رام اهللا تساوقا مـع االطروحـات والـضغوطات االسـرائيلية              خطيرا ينزلق فيه ابو ما    
وقف هذا الهبوط في مواقفهم السياسية واعطاء االولويـة للعالقـات           'وطالب ابو مازن بـ      .'واالمريكية

  .'الفلسطينية الفلسطينية ال العالقات الفلسطينية ـ الصهيونية
  3/2/2010القدس العربي، 

  
   وحماس ترحبزيز الحوار يزور غزة لتعشعث .16

نبيل شعث سـيزور    ) فتح(صرحت مصادر فلسطينية خاصة للجزيرة بأن عضو اللجنة المركزية لحركة           
قطاع غزة األربعاء، وقالت المصادر الفلسطينية إن شعث سيجري لقاءات متعددة في غزة وإن األطراف               

ا في أن تنجح الزيارة في تسريع عجلة        المعنية تم إبالغها بالزيارة وتحديدا حركة حماس، معبرة عن أمله         
  .إنجاز الحوار الفلسطيني

وفي غزة أكد المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري أن هناك ترتيبات لزيارة وفد من حركة فتح إلـى                   
وقـال أبـو زهـري فـي         .قطاع غزة، لكنه لم يحدد تاريخ هذه الزيارة وال األسماء التي يضمها الوفد            

 إن حماس ترحب بهذه الزيارة، مشيرا إلى أن غزة مفتوحة أمام أبنائهـا،              تصريحات خاصة للقدس برس   
وشدد أبو زهري على     .ومسألة الدخول والخروج مرتبطة بالقانون وليس بأي حسابات حزبية أو سياسية          

  .أن حماس مستعدة ألي لقاءات مباشرة مع فتح في إطار قناعتها بالمصالحة الوطنية كخيار إستراتيجي
  3/2/2010، نت.الجزيرة

  
  تطالب بالتدقيق في الورقة المصرية وليس تغييرها"  حماس:رضوان .17

دعا القيادي في حركة حماس الدكتور إسماعيل رضوان، حركة فتح إلى حوار مباشـر               :عيسى سعد اهللا  
حماس ليست لديها مـشكلة فـي عقـد    "للتفاهم على مخارج للتوقيع على اتفاق المصالحة، منوهاً إلى أن           

، مطالباً القيادة المصرية بإعـادة تفعيـل دورهـا فـي            "لى كافة المستويات مع اإلخوة في فتح      لقاءات ع 
إن حركة حماس تنظر للمصالحة علـى       : وتابع. المصالحة الفلسطينية للخروج من حالة االنقسام الداخلي      

  .ت عالقةأنها خيار استراتيجي، مشيراً إلى أن حركته أبدت مرونة كافية في كافة الملفات التي كان
هي أول من نادى بتحقيق المصالحة، لكنها واجهت عقبات صـعبة، وهـي             " حماس"إن  : وقال رضوان 

استجابة حركة فتح للضغوط األجنبية الخارجية هي أحد        "التدخل األجنبي في الحوار الداخلي، مضيفاً إن        
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قـة المـصرية ولـيس      تطالب بالتدقيق في الور   " حماس"ونوه إلى أن     ".أسس عدم نجاح التوافق الوطني    
تغييرها بخصوص ما تم االتفاق عليه في حوارات القاهرة، مشدداً على استعداد حركتـه لتجـاوز هـذه                  

  .النقاط والذهاب إليجاد مخارج لتوقيع اتفاق المصالحة
 3/2/2010األيام، فلسطين، 

  
  ان االستيط"إسرائيل" رفض العودة إلى المفاوضات ما لم توقف  تدعو عباس إلىالشعبية .18

دعت الجبهة الشعبية لتحريـر فلـسطين،       : عبد الرؤوف أرناؤوط، وائل بنات، الوكاالت     : رام اهللا، غزة  
مـن ال  "وقالـت  . أمس الرئيس عباس إلى رفض العودة إلى المفاوضات ما لم توقف إسرائيل االستيطان        
 أي حـديث عـن      يقبل وقف االستيطان الجديد لن يقبل في المستقبل تفكيك مستوطنات قائمة، ما يجعـل             

 ."تسوية سياسية أو دولة فلسطينية نوعا من الوهم الذي ال يجوز ألي قيادة فلسطينية ترويجه
  3/2/2010الوطن، السعودية، 

  
  حماس تتهم مفوضية الالجئين باإلهمال وتنتقد سحب جنسيات فلسطينيين في األردن .19

مفوضية السامية لشؤون الالجئين ال" حماس"اتهمت دائرة شؤون الالجئين في حركة  ":الخليج "-غزة 
التابعة لألمم المتحدة بإهمال الالجئين الفلسطينيين في دول شرق آسيا ومخيم التنف الصحراوي على 

ما تقوم به هذه المفوضية يشكل إهماالً واضحاً لالجئين "وقالت في بيان، إن  .الحدود السورية العراقية
بأنها أبلغت العوائل "واتهمت المفوضية ".  الصحراويالفلسطينيين في دول شرق آسيا ومخيم التنف

الفلسطينية التي تم نقلها من المخيمات على الحدود العراقية إلى الهند نيتها قطع المعونات المقدمة لها بعد 
  ".ثالثة شهور من اآلن

يعانون  فلسطينيا، 60ونقلت الدائرة عن مصادر في مخيم التنف أن من تبقى من عوائل المخيم وعددهم 
وبحسب المصادر فإن الوحدة الطبية . نقصا شديدا في مياه الشرب والمواد الغذائية منذ اسبوع تقريبا

  .التابعة للهالل األحمر أنهت مهمتها قبل أسبوع وال يوجد حاليا اي كادر طبي في المخيم
 فلسطيني، 2700على صعيد آخر انتقدت الدائرة قيام السلطات األردنية بسحب الجنسية األردنية من 

عن الدائرة قولها إن هذا اإلجراء يعتبر تحدياً صارخاً على حقوق الفلسطينيين " آي.بي.يو"ونقلت 
  ".مجرد تصويب لألوضاع"الدستورية، رافضة تبرير السلطات أن هذا اإلجراء 

  3/2/2010الخليج، 
  

  الشعبية تنفي وجود توتر في العالقة مع حماس: غزة .20
الجبهة الشعبية أن تكون عالقتها مع حركة حماس تشهد تـوتراً، إثـر اعتـداء             نفت  : ـ حسن جبر   غزة

شرطة الحكومة المقالة على مهرجان أقامته الجبهة في مخيم البريج بالمنطقة الوسطى إحياء لذكرى وفاة               
، إن  "األيـام "قال الدكتور رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، لـ            .مؤسسها جورج حبش  

معيـار االلتقـاء    "القة ورغم ما حدث لم تشهد أي توتر حتـى اآلن، مؤكـداً أن العالقـة يحكمهـا                   الع
  ".واالختالف

يأتي في إطـار انتقـاد      "وأشار مهنا إلى أن ما صدر عنه من تصريحات ضد ما قامت به حركة حماس                
ة الحكومة المقالة   إن شرط : قال ".اآلخرين، وضمن النضال الديمقراطي الذي يتطلب من الجميع استيعابه        

اعتدت بالضرب على عدد من المشاركين في المهرجان في أعقاب انتهائه، وتتم اآلن متابعة القضية مع                
أضاف، إن األمور اآلن هادئة في مخيم البريج وال توجد ذيول لحادثة االعتداء على المشاركين                .الشرطة

  .في المهرجان
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، الفتـاً إلـى أن      "اللتقاء واالختالف في القضايا الديمقراطية    ا"يحكمها  " حماس"وأشار إلى أن العالقة مع      
الشعبية تعلن انتقادها لممارسات حركة حماس بشكل دائم، وكذلك تنتقد أية ممارسات أو سلوك خـاطئ                "

  ".في الضفة الغربية
 3/2/2010األيام، فلسطين، 

 
   جمعة يطالب بالضغط على حماس لتوقيع الوثيقة المصريةأشرف .21

طالب المهندس أشرف جمعة عضو المجلس التشريعي عن حركـة فـتح، المـواطنين               :اهللاعيسى سعد   
بالتظاهر واالحتجاج واإلضراب وتشكيل قوة ضاغطة على قيادة حركة حماس في قطاع غزة من أجـل                

واقترح جمعة تنظيم العديد من الفعاليات الـضاغطة         .دفعها للتوقيع على الوثيقة المصرية إلنهاء االنقسام      
وقال في كلمة له خالل نـدوة نظمهـا معهـد            .م منزل أو مقر رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية        أما

بمدينة غزة، أمس، إن حركة حمـاس هـي المعطـل           " جراند باالس "في فندق   ) IDS(دراسات التنمية   
ن حركـة   والمعيق إلتمام المصالحة الوطنية لرفضها غير المبرر التوقيع على الوثيقة المصرية، مؤكداً أ            

  .فتح وقعت على الوثيقة رغم تحفظها على الكثير من بنودها
، بتمويل من الوكالة    "الحوار الوطني واالستحقاقات السياسية والوطنية    "وحضر الندوة التي نظمت بعنوان      

النمساوية للتنمية، ممثلون عن حركتي فتح وحماس وقوى اليسار وكتاب ووجهاء عـدد مـن العـائالت                 
  .ومدعوون
 جمعة الجميع بعدم ذكر اسم حركة فتح عند ذكر الجهات المتسببة في اسـتمرار االنقـسام، ألن                  وطالب

" حمـاس "الحركة وقعت على الورقة المصرية فور وصولها إلى قيادتها دون نقاش أو مراجعة، مطالبـا                
  .بالتوقيع عليها للخروج من حالة االنقسام الداخلي

تمسكة بالكفاح المسلح كما جاء في قرارات المؤتمر الـسادس          وفي سياق آخر، أكد جمعة أن حركة فتح م        
للحركة، رغم تبنيها خيار المفاوضات والمقاومة السلمية ضمن برنامج الرئيس عباس الذي انتخب علـى               

  .أساسه قبل خمس سنوات
 بعدم المزايدة على حركة فتح في مجال المقاومة التي ال تمارسها منذ سنوات، ال سـيما               " حماس"وطالب  

أهمية استمرار المقاومة باعتبار أن الدم هو الـذي         "بعد فوزها بانتخابات المجلس التشريعي، مشدداً على        
  ".يوحد الشعب، والمقاومة تجمعه وتجمع قياداته

 3/2/2010األيام، فلسطين، 
  

   استكمال جهودها الستئناف الحوارتدعو مصر إلى "الممناعة والمقاومة"فصائل : غزة .22
مصر باعتبارها راعية الحوار " الممناعة والمقاومة الفلسطينية"دعت فصائل : اح فتحي صب-غزة 

استكمال جهودها الستئناف جلسات الحوار الوطني من خالل دعوة جميع "الوطني الفلسطيني الى 
الفصائل الفلسطينية بال استثناء إلنهاء حال االنقسام والتوقيع على مصالحة حقيقية قائمة على مبدأ 

  ".ركة في القرار الفلسطيني والوصول إلى وفاق وطني فلسطيني شاملالمشا
وحذرت فصائل الممانعة والمقاومة الموجودة مراكزها الرئيسة في العاصمة السورية دمشق من 

استغالل حال االنقسام الفلسطيني لتمرير مخططات تهدف لتصفية قضية فلسطين ألجندة حزبية "
  ".وشخصية

عودة االطراف الفلسطينية "صائل في مؤتمر صحافي عقدوه أمس في مدينة غزة أن واعتبر ممثلو هذه الف
للمفاوضات مع االحتالل االسرائيلي، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بمثابة تغطية على جرائم 

  ".االحتالل ومحاولة لتحسين صورته



  

  

 
 

  

            15 ص                                     1689:         العدد       3/2/2010األربعاء  :التاريخ

ي أرضنا ومقدساتنا وال تحافظ أي تسوية لقضية فلسطين ال تعيد لنا حقوقنا المشروعة ف"وشددت على أن 
  ".على ثوابتنا الوطنية، مرفوضة من شعبنا الفلسطيني وفصائل المقاومة

تحديد "الى " فتح"ودعت الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، خصوصاً حركة 
  ".فلسطينموقفها من هذه المفاوضات، التي تنال من الثوابت الوطنية والحقوق التاريخية ألرض 

 3/2/2010الحياة، 
  

  حذر من نشوب حرب شاملة مع سورية إذا لم يتم التوصل إلى تسوية يكابار .23
 صرح وزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود باراك، بأن ، أنتل أبيبمن  3/2/2010الشرق األوسط، نشرت 

 شاملة سالم، فإن حرباً معها اتفاقية "إسرائيل"هناك أهمية استراتيجية للسالم مع سورية، فإذا لم تبرم 
  .ستنشب في المنطقة

وكان باراك يتحدث، الليلة قبل الماضية، أمام حشد من كبار ضباط الجيش اإلسرائيلي، فتطرق إلى 
، "إسرائيل"استراتيجية العمل األمني والعسكري بشكل عام في المنطقة، ومهمات الجيش في رسم مستقبل 

الشرق األوسط هو حارة صعبة جدا، ال توجد إمكانية العيش " :وقال، وفقا لمصادر إعالمية مقربة منه
للضعفاء، وال تعطى ألحد فرصة ثانية، ما دام أن هناك من يرى أن إسرائيل ضعيفة، فإنه لن يفتش عن 
تسوية سياسية معها، يجب أن يدرك الجميع أن إسرائيل قوية، بل أقوى دولة في المنطقة، وأنها لن تقع 

دبلوماسية، على حساب أمنها وقوتها ومكانتها، وال يمكن إنهاك قواها، ونحن نعرف في مصيدة العسل ال
جيدا أن الطرف اآلخر لن يأتي إلى عملية السالم برغبة منه، إنما بالشعور بأن ال خيار آخر أمامه، فإن 

أقوياء ونزداد نشأ لديهم شعور بأنه باإلمكان تدمير إسرائيل وإسقاطها، فلن يختاروا السالم، من هنا، نحن 
قوة ونفرض على اآلخرين صنع السالم معنا، بسبب قدراتنا نستطيع التوجه لصناعة السالم أكثر من أي 
وقت مضى، ولكي نحافظ على جيشنا قويا ومتماسكا، يجب أن نقنع جنودنا بأننا عملنا كل ما يجب عمله 

  ."تالال منهملكي نصنع السالم، ولكن من دون أوهام، فهو السالم الذي نستله اس
وأضاف باراك، أن سورية تبدي رغبة في السالم، وينبغي امتحان نواياها بجدية، فإذا كانت جادة، ال 

 أن تضيع فرصة السالم معها، ألن إضاعة فرصة كهذه، ال يعني سوى التدهور في "إسرائيل"ـيجوز ل
، ليس ألنها تخاف، فهي "يلإسرائ"حرب شاملة، تكون سورية عنصرا أساسيا فيها، وهذا أمر ال تحبذه 

  .منتصرة حتما في كل حرب، بل ألننا نفضل السالم على الحرب، خاصة إذا كانت تلك حربا شاملة
 في توجهه اإلسرائيلي للسالم مع سورية، ألون لئيل، إنه يتمنى أن يكون باراك جاداً وقال رئيس اللوبي
  ." سنوات للتفاوض الجاد معنا حول السالمفنحن نعتقد أن سورية جاهزة منذ عدة": للسالم مع سورية

 لبنان إلىتحذيرا   وجهباراك ، أنوكاالتال نقالً عنالقدس ومن  3/2/2010األيام، فلسطين، وأضافت 
توجد لمنظمة حزب اهللا هوية داخلية لبنانية، . الحكومة اللبنانية مسؤولة عن كل ما يفعله حزب اهللا: "وقال
 االعتداء فلن نقيد إلى إسرائيل ما تعرضت إذا: "وأضاف" وإيرانرية  جانب صلتها المعروفة بسوإلى

  ".كل الخيارات على الطاولة" فان إيران انه فيما يخص  وأكد". بأهداف حزب اهللا وحدهاأنفسنا
  

  التدهور قد يكون في فترة خدمتكم: عدوان جديد على غزةل يعّد جنوده أشكينازي .24
رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي ، أن رائد الفي، غزةسلها في نقالً عن مرا 3/2/2010الخليج، نشرت 

، جنوب "شيزافون"غابي اشكنازي قال خالل مشاهدته التدريب العسكري المتعدد األذرع في قاعدة 
ونقل بيان صادر عن الناطق العسكري اإلسرائيلي عن ". هش"فلسطين المحتلة إن الهدوء السائد مع غزة 

ال "وأضاف أنه ".  في الجنوب مبارك ويستند إلى ردع فعال لكنه هش أيضاًالهدوء"أشكنازي قوله إن 
وتابع أشكنازي، )". مع فترة ما قبلها(يمكن مقارنة الوضع في الجنوب بعد عملية الرصاص المسكوب 

قد نواجه نوعاً من التدهور الذي سنضطر فيه إلى "الذي كان يتحدث أمام جنود في دورة للضباط، أنه 
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يجب أن تعدوا جنودكم لتنفيذ ذلك بصورة مهنية ومن خالل التمسك في تنفيذ "وقال إنه ". قوةممارسة ال
وفي ميدان ) أي الحدود مع لبنان وسوريا(المهمة وضد العقبات التي يضعها العدو في الجنوب والشمال 

  ".القتال وفي المناطق المأهولة
كنازي قال إن جيشه يواصل التعاظم وله  أش، أنالقدس المحتلةمن  2/2/2010وكالة سما، وأضافت 

وأكد أشكنازي أنه ال طائل تحت هذه  .على حد تعبيره، قدرات قتالية تليق بأفضل الجيوش في العالم
  . القدرات إذا لم يتم استخدامها بحكمة

 إن الهدوء الذي ساد 2/2 الثالثاء وكان نائب رئيس األركان بني غانتس قد قال في موعد سابق يوم
قال غانتس أن العبوات الناسفة التي تم  و."إسرائيل"ـود خالل العام األخير يعود إلى قوة الردع لالحد

 قبالة شواطئ المجدل تدل على المصاعب التي تواجهها )أمس الثالثاء(العثور عليها صباح اليوم
نحن على أية "ال وق، فباتوا يبحثون عن مسارات جديدة لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل" اإلرهابية"المنظمات 

  ".حال نتابع الحادث وسنواصل تمشيط المنطقة كلما تطلب األمر إلى أن نشعر بالراحة
 أال "إسرائيل"مستدركا بأنه يجب على ،  شهد هدوء لم يسبق له مثيل2009وأشار غانتس إلى أن العام 

  .ة الجبهات تعتمد عليه نظرا للتحديات التي تواجهها في كافوأالتوهم نفسها بهذا الهدوء 
 اللبنانية ويستعد الحتمال األراضيإن حزب اهللا يعزز قدراته القتالية وانتشاره في " غانتس وأضاف
 على أن الجيش مشدداً، " حركة حماس فتعمل على ترسيخ سيطرتها في قطاع غزةأما، إسرائيلمواجهة 

  . االستعداد لمواجهة هذه التحدياتأتماإلسرائيلي ملزم بأن يكون على 
  

 سنرد على البراميل المفخخة التي ترسلها حماس: نتنياهو .25
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثالثاء إن حكومته سترد على محاوالت : الناصرة

العبري االلكتروني عن نتنياهو " ولال"ونقل موقع  .حماس إرسال براميل مفخخة إلى السواحل اإلسرائيلية
رة بالغة إلى ما تقوم به حركة حماس من خالل إرسال براميل متفجرة إلى سواحلنا، ننظر بخطو:"قوله 

 ".والتي لم توقع أي قتيل بعد أن شاءت األقدار، نؤكد أننا سنرد على ذلك
  3/2/2010السبيل، األردن، 

  
  حماس تملك مفاتيح صفقة شاليط :نتنياهو .26

هي الكرة المتعلقة بملف الجندي غلعاد شاليط أن هو  بنيامين نتنيااإلسرائيلي رئيس الوزراء أكد: بيت لحم
، "إن الحركة تملك مفاتيح صفقة التبادل فإذا ما أرادتها حقاً فإنها سوف تتم" حماس قائالً  حركةفي ملعب

إن إسرائيل ترفض اإلفراج عن سجناء فلسطينيين يستطيعون فيما بعد العودة إلى "غير أنه أردف قائالً 
  ". في الضفة الغربيةممارسة اعتداءاتهم

 في خوض المفاوضات السلمية مع الجانب الفلسطيني الفتاً إلى أن "يلإسرائ"وشدد على رغبة 
 اتخذت إجراءات منقطعة النظير لتسهيل "إسرائيل"وأشار إلى أن  .الفلسطينيين ال يبدون متحمسين لألمر

  .المفاوضات خاصة من خالل تجميد البناء في المستوطنات مؤقتاً
 - ما المسار السوري فأكد استعداده إلجراء المفاوضات دون شروط مسبقة لكنه نوه باستمرار سوريا أ

  . بإمداد حزب اهللا وحماس بالسالح األمر الذي تنظر إسرائيل إليه ببالغ الخطورة-إلى جانب إيران 
 اإليطالي  مع نظيره2/2 الثالثاء جاءت أقوال نتنياهو هذه في سياق مؤتمر صحفي عقده عصر يوم

 ونوه نتنياهو إلى أنه طلب من نظيره اإليطالي المساهمة في تحسين العالقات ،سيلفيو برلوسكوني
  . مؤكداً وجود مصلحة إسرائيلية تركية مشتركة في جعل الروابط الثنائية مستقرة،اإلسرائيلية التركية

  .رية بين إيطاليا وإيرانأما برلوسكوني فتحدث عن عزمه على مواصلة تخفيض رقعة العالقات التجا
  2/2/2010وكالة معاً، 
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  الشهر الحالي سيكون مفصلياً بالنسبة للمشروع النووي اإليراني: شالوم .27

 طالب نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، المجتمع الدولي باتخاذ قرارات حاسمة :الناصرة
سيكون ) فبراير/ شباط( على أن الشهر الحالي ، على حد تعبيره، مؤكداً"إلحباط مشروع إيران النووي"

وقال سيلفان شالوم، وهو وزير التنمية  .شهراً مفصلياً بالنسبة للملف النووي اإليراني، وفق تقديره
إن طهران تواصل تضليل : "اإلقليمية في حفل وضع حجر األساس لحي جديد لضباط سالح الجو الحربي

  ". النوويالعالم فيما يتعلّق بأهداف مشروعها
  3/2/2010 قدس برس،

  
  غزةالعدوان على  كبير عن إسرائيلي تنفرد بنشر شهادة ضابط "االندبندنت" .28

 لم تخرق أنها المتحدة والتي قالت فيه لألمم أيام منذ "إسرائيل"استمرت تفاعالت التقرير الذي قدمته 
  .القانون الدولي في حربها العام الماضي على قطاع غزة

 عن هذا الموضوع بدأته بمعلومات حصرية حصل  كامالً ملفاً البريطانيةالندبندنتوخصصت صحيفة ا
 صياغة أعدنالقد : " قالإسرائيلينتير في القدس تتعلق بشهادة قائد عسكري كعليها مراسلها دونالد ما
  تخطت"إسرائيل" أن األولى الضابط الكبير اعترف للمرة إنوتقول الصحيفة  ".قوانين الحرب في غزة

  ". في حماية المدنيين خالل الحربإسرائيلبالتزام "القواعد التي كانت موضوعة سابقا في ما يتعلق 
 في حربها على غزة "إسرائيل"وتنقل االندبندنت عن ضابط آخر وصف التدابير الجديدة التي اعتمدتها 

 بها أصيبالتي  على الجيش كي ال يتكبد خسائر كبيرة بحجم اإلمكانمحاولة تقليص الخطر قدر "بـ
  ".2006خالل حرب لبنان عام 

 تضاعف الضغوط على رئيس أن بها الضباط أدلى من شأن هذه التصريحات التي إنوتقول الصحيفة 
 أوصى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في حرب غزة كما إلى بنيامين نتنياهو تدفعه اإلسرائيليةالحكومة 

 اإلسرائيليةلى تقارير نشرت في الصحافة إ اإلشارةبوتدعم االندبندنت تقريرها  .تقرير جولدستون
  . صدور تقرير جولدستونأعقابوتحديدا صحيفة يديعوت احرونوت في 

وتعليقا على ما جاء على لسان الضابطين، نقلت االندبندنت عن مايكل سفارد وهو من كبار المحامين في 
 سفارد قالو ".إسرائيلامغ ضد دليال د" صحت فستكون إنن هذه التصريحات أ اإلنسانمجال حقوق 

وعلق  ".إسرائيلقوانين الحرب ال تسمح بقتل المدنيين بالطريقة التي تمارسها  "إنبمقابلة مع االندبندنت 
سرائيل لم تعد إ أن فان هذا يعني إليه أشارافي حال صح ما "سفارد على ما قاله الضابطان قائال انه 

  ".سلحين خالل الحروبتلتزم بمبدأ التمييز بين المدنيين والم
 مغادرة المناطق التي إلى مناشير تدعو المدنيين ألقىوتعليقا على تبرير الجيش خطواته بالقول انه 

 مناطق تقع إلىهذه الطريقة قد تكون مفيدة عندما يتمكن المدنيون من المغادرة  "إنستقصف قال سفارد 
 القطاع بأكمله كان منطقة أن كانت خارج نطاق العمليات العسكرية، لكن المشكلة في حرب غزة

و صدفة بل نتيجة أ إيحاء مبدأ التمييز بين المسلحين والمدنيين ليس إنويختم المحامي بالقول  ".عمليات
 ضرورة وضع إلىتجربة تاريخية مرت بها البشرية على مر الحروب وقرون من سفك الدماء انتهت 

  .واألبرياءحد للخسائر في صفوف المدنيين 
: التقرير الثالث التي خصصته االندبندنت لملف غزة فهو عبارة عن افتتاحية جاءت تخت عنوانما أ
 تقرير جولدستون إليه التي رفضت ما آل "سرائيلإ" إنوتقول الصحيفة ". ن تحقق بجديةأ إسرائيلعلى "

فعته بدأت اآلن تعاني من تصدع في جبهة رفض هذا التقرير وبدا ذلك واضحا في التقرير الذي ر
 المتحدة لألمم المتحدة قائلة فيه انها عاقبت ضابطين سمحا بقصف مركزين تابعين األمم إلى "إسرائيل"

 لجنة تحقيق تكون مشابهة للجنة إلى بحاجة ماسة "إسرائيل" إنوتختم الصحيفة بالقول  .كانا ملجأ للمدنيين
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 كي تثبت فعال إلسرائيل ذلك حاجة  وان1982 للبنان عام اإلسرائيليكاهان التي شكلت عقب االجتياح 
  . ديمقراطيتها راسخةأن

  3/1/2010بي بي سي، 
  

 والحفريات هدفها طرد الفلسطينيين... ال يوجد أثر يهودي واحد في القدس:  إسرائيليونعلماء .29
أكد علماء آثار يهود بأنه ال يوجد أثر يهودي واحد في القدس، برغم السنوات التي : القدس المحتلة

السلطات الصهيونية في البحث عن آثار يهودية في المدينة المحتلة، من خالل عمليات الحفر في قضتها 
 .جنبات المدينة إلثبات يهوديتها

 .ويرى خبراء إسرائيليون أن الهدف من هذه الحفريات هو طرد الفلسطينيين من المدينة
محاضر في ( عن رافاييل جرينبرج  االثنيناألولاألمريكية في عددها الصادر أمس " تايم"ونقلت مجلة 

علمياً، من المفترض أن تجد شيئاً إذا ما استمرت الحفريات لمدة ستة أسابيع، إال : "قوله) جامعة تل أبيب
حي سلوان بالقدس، يقومون بالحفر بدون توقف لمدة عامين دون أن يحصلوا على " مدينة داوود"أنهم في 

 ".نتائج مرضية
ون السنوات األربع الماضية سيطرت على حركة الحفريات في المدينة وذكرت المجلة أنه في غض

، التي تعمل أيضاً في مجال االستيطان، ومؤسسة "إلعاد"منظمات يهودية يمينية متطرفة، من بينها جمعية 
، وتركز هذه المؤسسات جهودها في حي سلوان العربي، والمدرج في الكتيبات السياحية "عير ديفيد"

 ".مدينة داوود"اسم الصهيونية ب
هؤالء الناس الذين يقومون ): "عالم آثار بجامعة تل أبيب" (إسرائيل فنكلشتاين"من جانبه، قال البروفيسور 

عثرت على لقيات أثرية تعود إلى " إلعاد"بالحفريات في القدس، يحاولون خلط الدين بالعلم، وجمعية 
 )".النبي داوود(دة من قصر القرن التاسع عشر، إال أنها لم تعثر على قطعة واح

عالم آثار مستقل عمل سابقا مع الوكالة الدولية للطاقة " (يوني مزراحي"وهو ما وافقه عليه البروفيسور 
، برغم أن )مرحبا بكم في قصر داوود(لم تعثر حتى على الفتة مكتوب عليها " إلعاد"إن : "قائال) الذرية

كما لو أنهم يعتمدون على نصوص مقدسة إلرشادهم في الموقف كان محسوماً لديهم في هذا الشأن، 
يركزون فقط على بعد ) في الحفريات(إنهم : "في انتقاده لعمليات الحفر قائال" مزراحي"واستطرد  ".عملهم
 ".، وهو البعد اليهودي)في تاريخ المدينة المتعددة الثقافات(واحد 

قع السياحية والحدائق في المدينة المحتلة، التي أقامت عدداً من الموا" إسرائيل"ولفتت المجلة إلى أن 
وفي اإلطار ذاته، يعتقد خبراء أن الهدف : "وجاء في المجلة.  ألف سائح سنويا400ًيؤمها حوالي 

الرئيسي من وراء أنشطة الحفريات هو دفع الفلسطينيين للخروج من المدينة المقدسة، وتوسيع 
استخدام لعلم اآلثار "برج أن ما تقوم به المنظمة الصهيونية هو المستوطنات اليهودية فيها؛ فقد أكد جرين

 ".بشكل مخل، يهدف إلى طرد الفلسطينيين الذين يعيشون في سلوان وتحويله إلى مكان يهودي
هو تحويل األرض من أيدي ": "إلعاد"وبحسب المجلة األمريكية، فإن الهدف من وراء أنشطة منظمة 

 ".الفلسطينيين إلى أيدي اليهود
إن ما تقوم به : "فقال) أستاذ الدراسات اليهودية وعلم اآلثار في جامعة دوك األمريكية" (إريك مايرز"أما 

 ".ِإلعاد هو لون من ألوان السرقة
وفي هذا الصدد أشارت المجلة األمريكية إلى أن الحكومة الصهيونية سلمت ممتلكاتها في حي سلوان 

 .عمليات شراء اليهود لمنازل العرب في الحي عن طريق وسطاءللمستوطنين اليهود، وتدعم حالياً 
 مستوطن يهودي مدججين بالسالح في الحي العربي، ويعيشون وسط 500يوجد حاليا حوالي : "وقالت

 ". ألف عربي14أكثر من 
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التي تعمل في مجال الحقوق المدنية، من " عير عميم"وهو من منظمة " دانييل سايدمان"ويحذر المحامي 
إن الممارسات االستفزازية المستمرة من : "تتجاوز حدود حي سلوان، وقال" إلعاد"أن أهداف جمعية 

 االضطرابات جانب جماعات المستوطنين في القدس من شأنها أن تحول المدينة إلى برميل بارود من
إن هذا من شأنه تحويل الصراع السياسي حول فلسطين إلى حرب دينية مستعصية على : "وقال". الدينية
 سراً وبقوة، في توسيع وتدعيم 2008أن الحكومة اإلسرائيلية بدأت منذ منتصف العام "وأشار إلى  ".الحل

 التي احتلتها إسرائيل في حرب يونيو سيطرة المستوطنين على سلوان، ومحيط البلدة القديمة التاريخية،
 ".، وضمتها فيما بعد، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي أو األمم المتحدة1967

لقد تبنت إسرائيل منذ ذلك الحين سلسلة من اإلجراءات القمعية إلجبار : "وتابعت مجلة تايم قائلة
نازل بصورة منهجية؛ حيث أصدرت سلطات الفلسطينيين على الخروج من المدينة، بما في ذلك هدم الم

وقد .  مواطن عربي1500 منزالً في المدينة، تضم 88 أوامر هدم ألكثر من 2009االحتالل في عام 
صدر مؤخراً تقرير لألمم المتحدة حذرت فيه المنظمة الدولية من أن اآلالف من المنازل الفلسطينية في 

 ".إسرائيلمن جانب " خطر الهدم الجماعي"القدس تواجه 
  3/2/2010السبيل، األردن، 

  
   منظمة غير حكومية إسرائيلية تشتكي من محاولة إسكات األصوات المعترضة13 .30

 أمس بحملة اإلسرائيلية المنظمات غير الحكومية أهمنددت ثالث عشرة من .): ب.ف.ا( –القدس المحتلة 
 بيريز ورئيس شمعون الرئيس لىإمنهجية تتعرض لها من جانب الحكومة وذلك في كتاب مفتوح وجهته 

لوقف حملة منهجية "وطلبت هذه المنظمات من المسؤولين التدخل فورا  .الوزراء بنيامين نتنياهو
  ".إسرائيل المعترضة في األصوات إسكات "إلىتهدف " تصاعدية

وصرحت .  توقيع منظمة بتسيلم ومنظمة الدفاع عن الحقوق المدنيةوحمل الكتاب المفتوح خصوصاً
 حملة منهجية من التشويه عبر وسائل إلى أشهر نتعرض منذ إننا"لمتحدثة باسم بتسيلم ساريت ميخايلي ا

وربطت ميخايلي بين ".  اليمين وساهم فيها مسؤولون حكوميون وعسكريونأقصى، انطلقت من اإلعالم
ندما يتهم الوزراء ع"وتابعت ، " مطالب لجنة غولدستونأمام، إسرائيلشعور متفاقم بالعزلة في "الحملة و

 وتغذية معاداة السامية، تنعت المنظمات التي قدمت لهم شهادات إسرائيلتقرير غولدستون بتهديد وجود 
  ". خائنةبأنهاعلى غرار بتسيلم 

  3/2/2010الدستور، األردن، 
  

  "هبة أكتوبر" بشهداء وبركة يذكّره ... النار على متظاهرينإلطالقها إيران يهاجمبيريز  .31
 تطلق أنها من زاوية إيران شمعون بيريز اإلسرائيليهاجم رئيس الدولة  : زهير اندراوس-ة الناصر

مام الهيئة العامة للكنيست، بمناسبة ألقاها أكلمة خالل النار على المتظاهرين في الشوارع وتقتلهم، وقال 
  ".إسرائيل" هذا ال يحدث في  إن الكنيست،تأسيسذكرى 

 األمنرئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، ذكّره بالذات بان عناصر  النائب محمد بركة، أن إال
، ومن قبل )هبة أكتوبر(2000في العام ) 1948مناطق ( متظاهرا من الشبان العرب 13 قتلت اإلسرائيلي

  . سقط شهداء في المظاهرات ولم تتم محاسبة احد حتى اآلنأيضا
  3/2/2010القدس العربي، 
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 زوجة نتنياهو تمنع تعيين سفير في األمم المتحدة: "رونوتيديعوت أح" .32
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أمس أن سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء : عبدالقادر فارس -غزة 

 في األمم المتحدة بسبب انتقادات وجهها اإلسرائيلي تمنع تعيين الدبلوماسي اإلسرائيلي ألون بينكاس سفيراً
 .لزوجها

لصحيفة، فإن سارة منعت دخول حزب كديما برئاسة تسيبي ليفني إلى التحالف الحكومي خالل وبحسب ا
 .المفاوضات التي أجراها زوجها عشية تشكيل حكومته التي أعلن عنها في نهاية مارس الماضي
  3/2/2010عكاظ، 

  
   تتطلع لتصدير الفائض من الغاز الطبيعيأن يجب "إسرائيل": "شركة دليك انرجي" .33

األراضي الفلسطينية "(إسرائيل" في أعقاب أكبر كشف للغاز الطبيعي قبالة :توفا كوهين - زلياهرت
 يتعين "إسرائيل"ن شركته ستواصل التنقيب وتعتقد أن إ قال الرئيس التنفيذي لشركة دليك انرجي )المحتلة

ر هرتزليا السنوي وقال جدعون تدمر لرويترز في مؤتم .عليها دراسة تصدير الفائض من الغاز الطبيعي
تمار ودليت ) موقعي( المرحلة الثانية من التنقيب بعد االكتشافات الناجحة في إلىبالنظر "يوم الثالثاء 

 الغاز الطبيعي لدولة إمداداتبعد تأمين "وأضاف . "وإمكاناته فهمنا حوض الهالل الخصيب أننانشعر 
تصدير الغاز . عين عليها تصدير الغاز الفائض يتإسرائيل عاما أو أكثر نعتقد أن 20 على مدى إسرائيل

 إضافية بافتراض وجود اكتشافات إسرائيل يكون هدفا ليس فقط بالنسبة لنا بل لدولة أنالطبيعي يجب 
  ."كبيرة

 تريليون قدم 7.3 كيلومترا قبالة ميناء حيفا بنحو 90وتقدر احتياطيات موقع تمار الواقع على مسافة 
 الجنوب قليال بنحو إلىفي حين تقدر احتياطيات موقع دليت الذي يقع )  مكعب مليارات متر207(مكعبة 

  . تريليون قدم مكعبة0.7
   الصين أبدت اهتماما بشراء الغاز الطبيعي من الكونسورتيومإن الشهر الماضي إسرائيليةوقالت صحيفة 

  2/1/2010وكالة رويترز، 
  

  2008عن % 5,1 بزيادة 312940 في الضفة المستوطنون .34
 سلطة االحتالل في إدارة( اإلدارة المدنية أمس جديدة نشرتها إسرائيلية إحصاءاتظهرت أ :رام اهللا

 بنسبة أقل من 2009 مستوطنات في الضفة، زاد عدد سكانها في منتصف عام 3أن ) الضفة الغربية
  ."إسرائيل"زيادة السكان في 

 مستوطنا، وهو ما يعني زيادة 312,940 حصاءات إلى أنه يعيش في الضفة الغربية حالياًشارت اإلأو
  .2008مقارنة مع عام % 5,1، ونحو 2009 من عام األولعن النصف % 2,75بنسبة 

، في حين أن مستوى %3,8وبينت المعطيات أن مستوى الزيادة السكانية العامة في الضفة الغربية هو 
  %.1,7الزيادة السكانية في وسط السكان اليهود في إسرائيل هو 

 120 مستوطنة من بين الـ38، بلغت زيادة عدد السكان في 2009وفي النصف الثاني من عام 
  %.1,7مستوطنة نحو 

ويشار إلى أنه من بين تلك المستوطنات التي تُعتبر مركزية شفيه شومرون، معاليه إفرات، بسغوت 
يذكر أن المجلس كما . متسبيه يريحو، بيت إيل، معاليه مخماش، كرنيه شومرون، عوفرا، وفادول

، بينما زاد المجلس أشخاص 5909أي نحو % 3,81زادت نسبة السكان فيه " هار حفرون"السكاني 
% 3,46" غوش عتسيون" فردا، وزادت النسبة في 25875أي نحو % 3,75بنسبة " شومرون"اإلقليمي 
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 47636أي نحو % 2,51فقد زاد بنسبة " بنيامين" فردا، أما المجلس األكبر في إسرائيل 15818أي نحو 
  .فردا

معاليه "، فيما يبلغ عدد سكان المجلس االستيطاني 1032بـ" معيلوت"ويقدر عدد سكان المجلس اإلقليمي 
  %.2، ما يشير إلى تقلص بـ1624" افرايم

وقد طرأ ارتفاع في المستوطنات الكُبرى في الضفة الغربية، والتي تُعتبر مدناً في الضفة الغربية، حيث 
 شخصا، وازدادت نسبة السكان في 37278أي نحو % 3,15" عيليت"لنسبة السكانية في مدينة زادت ا

  . شخصا46112حيث وصلت إلى % 5,1" موديعين عيليت"
" أرئيل" أشخاص، وزادت النسبة في 36508أي نحو % 2,12إلى " معاليه أدوميم"وارتفعت النسبة في 

لمعطيات الصادرة عن اإلدارة المدنية، أنه يعيش وتوضح ا.  شخصا1894ًحيث وصل السكان لنحو % 1
  . مستوطنا138162في مستوطنات الضفة الغربية نحو 

ن المعطيات المذكورة تخص الضفة الغربية فقط، باستثناء القدس التي يبلغ عدد المستوطنين أ إلىيشار 
لفلسطينية يتجاوز نصف  ااألراضي للمستوطنين في اإلجمالي العدد أن، ما يعني ألفا 150 من أكثرفيها 

 .مليون مستوطن
  3/2/2010المستقبل، 

  
   وأنباء عن إصابات ومفقودينواألنفاقغارات إسرائيلية مفاجئة ومكثفة على المطار : غزة .35

شنت طائرات حربية إسرائيلية في ساعة مبكرة من فجر اليوم، سلسلة من الغارات             :  محمد الجمل  -رفح
دفت مطار غزة الدولي المدمر، وقرب معبـر رفـح، وعلـى الـشريط              الجوية المتتالية والمفاجئة استه   

ووفقا للمصادر المحلية وشـهود العيـان فـإن          .الحدودي مع مصر، شرق وجنوب شرقي محافظة رفح       
الطائرات شنت ثالث غارات جوية متتالية عند حوالي الثانية عشرة والنـصف بعـد منتـصف الليـل،                  

طق خالية ومبان تقع داخل المطار المدمر المحاذي لخط التحديد          وأطلقت عددا من الصواريخ، باتجاه منا     
شرق المحافظة، عقب ذلك شنت طائرات غارة رابعة وخامسة وسادسـة اسـتهدفت أنفـاق      " خط الهدنة "

تهريب تقع بالقرب من معبر العودة الحدودي، بينما شنت غارة سابعة تجاه نفق يقع قرب حـي الـسالم                   
  .فلسطينيةالمحاذي للحدود المصرية ال

وقال شهود عيان إن أحد األنفاق القريبة من المعبر كان مأهوال بالعمال لحظة قـصفه، وقـد شـوهدت                   
سيارات إسعاف واطفائية تتجه إلى المنطقة، حيث بدأت أعمال بحث عن مفقودين يحتمل أن يكونوا علقوا                

 عائالت تقع منازلها قـرب      وبعيد الغارات المذكورة بدأت عملية نزوح واسعة، حيث أخلت         .داخل النفق 
 .األنفاق المنطقة الحدودية

 3/2/2010األيام، فلسطين، 
 

  بالتحركالجامعة العربية تطالب و العتماد ميزانية ثابتة لدعم القدستدعو الهيئة اإلسالمية العليا  .36
هيئـة   في مقر ال   قد ع ا موسع ااجتماعأن  : القدس المحتلة من   3/2/2010السبيل، األردن،   أوردت جريدة   

إلى اعتماد ميزانية ثابتة لدعم المدينـة       ا فيه المجتمعون     دع ، أمس الثالثاء  ،اإلسالمية العليا بالبلدة القديمة   
وسكانها خاصة في مجاالت اإلسكان والتعليم والصحة والبيئة والشؤون االجتماعية، لتمكين المقدسـيين             

ي خطر شديد، وكل ساعة تمر دون تدخل        ن القدس اليوم تعيش ف    أ" وأشاروا   .من مواجهة أخطار التهويد   
 ."عربي وإسالمي ودولي، تزيد من خطورة الوضع

الهيئة اإلسالمية العليا طالبت األمين العـام لجامعـة         أن   :3/2/2010الخليج،  وفي السياق ذاته اضافت     
الدول العربية عمرو موسى، بالتحرك العاجل من اجل إنقاذ القدس مـن التهويـد المتواصـل، مؤكـدة                  
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وشددت الهيئة علـى أهميـة    .رورة التركيز على إبقاء القدس عاصمة للثقافة العربية ما بقي االحتالل  ض
تنبيه العالم العربي واإلسالمي على ما يجري من تخريب إسرائيلي لوجه القدس الحضاري، سواء فـوق                

ة التي بعثت بهـا     وجاء في الرسال   .األرض أو تحتها، من خالل الحفريات التي تستهدف التراث اإلنساني         
الهيئة، أن هذه الحفريات وصلت إلى درجة خطيرة جداً، توشك أن تهدم المدينة المقدسة كلها وبخاصـة                 

وأشارت الرسالة الى أن هناك توسعاً اسـتيطانياً سـرطانياً لالسـتيالء علـى              ،  منطقة المسجد األقصى  
  .العقارات في المدينة، وطرد أهلها منها

  
  الء على وادي حلوة المقدسي تخطط لالستي"إسرائيل" .37

كشف مركز معلومات وادي حلوة عن محاولة بلدية القدس تمرير مشروع تطلـق  : "المستقبل"رام اهللا ـ  
من أراضي حي وادي حلوة بـسلوان جنـوب األقـصى           % 70، ويقضي بمصادرة    "11555"عليه اسم   

 فإن الهدف الرئيسي مـن هـذا        وبحسب المركز،  .المبارك، ووضعه تحت هيمنة البلدية واللجنة اللوائية      
المشروع هو التوسع في الحفريات وحمايتها وكذلك تحويل المنطقة إلى مزار ديني سـياحي والتوسـع                

  .باألنفاق دون االلتفات لمصلحة السكان الفلسطينيين
قامـت بالتـدخل فـي      " إلعاد االستيطانية "إن معلومات وصلته تفيد أن جمعية       "وقال المركز في بيان له      

 ألف دوالر للمهندس القائم علـى المـشروع موشـيه           90غة المشروع من خالل تقديم رشوة بقيمة        صيا
منها مناطق سـكنية تـشمل بيـوت        % 18,7 دونم   548,5وتبلغ مساحة أراضي وادي حلوة       ".صافدي

ويخـصص   .المواطنين والمساحات المحيطة بها إضافة للمستوطنة المقامة على أراضي المواطنين هناك          
من مساحة األراضي للمقابر، أي ما يقارب نصف المـساحة المخصـصة لألحيـاء،              % 8,14ع  المشرو

مبان دينية، مع العلم أن الحـي يـضم مـسجدا           % 2,4مبان عامة و  % 1,7للشوارع والطرق و  % 9,6و
وبذلك، بحسب بيـان المركـز، يـتم         .وكنيسة، مما يعني أنه سيتم إضافة كنيس يهودي واحد على األقل          

ـ  المتبقية من مساحة األراضي لمصلحة بلدية القدس واللجنة اللوائية وسـلطة اآلثـار             % 70مصادرة ال
  .والطبيعة على شكل مواقف سيارات وممرات وأراض مفتوحة

  3/2/2010المستقبل، 
  

  يدرسون في الجامعات المصريةمن سكان غزة  فلسطينياً 150 تعتقل مصر:  طالبيةمصادر .38
 بأن السلطات   ،"قدس برس " رفضت الكشف عن هويتها لوكالة       ،سطينيةأفادت مصادر طالبية فل   : القاهرة

المصرية تعتقل حالياً في سجونها أكثر من مائة وخمسين طالباً فلسطينياً، جميعهم من سكان قطاع غزة،                
على الرغم من أنهم يدرسون في الجامعات المصرية، مشيرة إلى أن حملة االعتقاالت مستمرة منذ خمسة                

المصادر ذاتها أن الطالب الغزيين المعتقلين خضعوا لتحقيقات قاسية من قبل أجهزة أمن             وذكرت   .أشهر
وأوضحت أن عدداً كبيراً     .الدولة المصرية، دون أن توجه لهم أي تهم أو إدانة من قبل القضاء المصري             

ـ  متجديد إقامته لبمراجعة االجهزة المعنية    وا  من طالب غزة الجامعيين اعتقلوا عندما قام       دف إكمـال    به
وناشدت المصادر الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية التـدخل مـن           . في الجامعات المصرية   مدراسته

أجل وقف تلك الحملة، مشددة على أن هؤالء الطالب قدموا إلى مصر المجاورة للدراسة، ولم يمارسـوا                 
ات وممارسـات سياسـية ال      إن هؤالء الطالب يدفعون ثمن خالف     "وقالت   .أي أعمال لها عالقة بالسياسة    

، الفتة النظر إلى أن الحملة، التي بدأت قبل أشهر، كانت تقتصر على االعتقال ومـن ثـم                  "ذنب لهم فيها  
الترحيل إلى غزة، وهو أمر كان يتسبب بانهيار مستقبلهم، لكن األمر حالياً تحول إلى اعتقال طويل دون                 

  ".محاكمات ومعاملة قاسية في السجن
  2/2/2010، قدس برس
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  لالجئين الفلسطينيين واستعداد لنقل من كان فيه إلى السويد" التنف" مخيم إغالق .39
" التنـف "أغلقت المفوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لهيئة األمم المتحـدة، أمـس، مخـيم        : دمشق

الجئاً ) 65(يقارب   مال  وقد تم ترحي   .15/5/2006الصحراوي بين الحدود السورية العراقية والمقام منذ        
فلسطينياً أمس إلى مخيم الهول في مدينة الحسكة شمال شرق دمشق، حيث ينتظرون تسفيرهم إلى السويد                

الجـئ  ) 700(يزيد عن    وقد بلغت أعداد الالجئين في مخيم التنف ما        .بعد موافقة األخيرة على استقبالهم    
حيث عاش الالجئون   . لحل لمأساتهم إثر نزوح المئات من داخل سورية إلى المخيم الصحراوي بحثاً عن ا           

في هذا المخيم قرابة أربع سنوات وسط تدهور في جميع جوانب الحياة المعيـشية والخدماتيـة والبيئـة                  
والصحية، وكانت دول كالسويد والنرويج وإيطاليا وتشيلي وفرنسا استقبلت هؤالء الالجئين الفلـسطينيين             

، باإلضافة إلـى    ) الجئاً 680(ي مخيم الهول الصحراوي     على دفعات، وال يزال المئات منهم ينتظرون ف       
  .المئات في مخيم الوليد بصحراء األنبار العراقية

 أنه مع ترحيل المجموعة األخيرة مـن مخـيم          ، في بيان صادر عنها    ،واعتبرت رابطة فلسطينيي العراق   
الصحيح للفلسطينيين هو   نؤكد دوماً أن المكان     و...سي الشعب الفلسطيني  آتغلق حلقة من حلقات م    "التنف؛  

أرض الوطن المحتل فلسطين، ونرى إن إعادة توطينهم في دول أوروبا وأمريكا الالتينية ليست إال حـالً           
، متمنية أن تكون الدول العربية السباقة الستضافة الالجـئ الفلـسطيني            "مؤقتا لحين العودة إلى فلسطين    

  .والحفاظ عليه
  2/2/2010، قدس برس

  
  الشهر القادم موعدا لبدء محاكمة الشيخ رائد صالح بتهم جديدة األول منتحديد .40

 االثنين الئحة اتهام جديدة ضد الشيخ رائد صالح         األولقدمت نيابة االحتالل العامة أمس      : القدس المحتلة 
رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني على خلفية إقامة عشاء على سطح بناية آل الحلواني فـي                 

 .الجوز وسط مدينة القدس المحتلة، خالل األيام التي شهدت أحداثا عقب هدم تلة باب المغاربةحي وادي 
ملف العشاء على سقف آل الحلـواني       "وتم تحديد األول من شهر آذار القادم موعداً الستئناف التداول في            

المحكمـة  وحـضر جلـسة    .ضد الشيخ رائد صالح بمحكمة الصلح غربي مدينة القدس المحتلة" بالقدس
الشيخ صالح ووفد من قيادات ونشطاء الحركة في الداخل، فيما تجمهر خارج بناية المحكمة المركزيـة                
عدد كبير من المناصرين وقيادات الحركة، ورافق الشيخ رائد صالح طاقم واسع مـن المحـامين، فـي        

، شيخ في هذا الملـف     حسان طباجة، الذي سيترافع عن ال      ،مقدمتهم محامي مركز ميزان لحقوق اإلنسان     
 ".يعتبر ملف الشيخ صالح مالحقة سياسية بشكل واضح جداً "وقد أوضح

 3/2/2010السبيل، األردن، 
  

  لمواجهة هدم البيوت والمالحقات في القدس   حملة التحدي والبقاء في الداخلانطالق .41
جمعة الخامس من شباط    بمشاركة كل القيادات السياسية والشعبية تنطلق يوم ال        :زهير أندراوس -الناصرة  

ومن بلدة اللقية في النقب الحملة الوطنية للتحدي والبقاء والتي ترعاها لجنـة المتابعـة العليـا                 ) فبراير(
وتشكل الحملة نضاال جماهيريا وحـدويا       .للجماهير العربية وتنظمها اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات       

ودوليا في مواجهة التصعيد القمعي اإلسرائيلي الرسـمي        متعدد المسارات شعبيا وإعالميا وحقوقيا محليا       
والقضائي واإلعالمي والذي يجري التعبير عنه في سياسة تكثيف هدم البيوت واالسـتيطان العنـصري               
االقتالعي في المثلث والجليل والنقب والساحل، وكذلك المالحقات السياسية وتجـريم العمـل الـسياسي               

  .حتاللي في القدس واألقصى وتجاه مجمل حقوق شعبناللقيادات العربية والتصعيد أال
وتمت بلورة الحملة الشعبية خالل سلسلة من اللقاءات التشاورية واالجتماعات التي بادر إليها رئيس لجنة               
المتابعة العليا، السيد محمد زيدان، واللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات، وسوف تتـضمن سلـسلة مـن                 
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وتنتهي االجتماعـات الـشعبية فـي        .في عدة مناطق  عبوية األسبوعية المناطقية    االجتماعات الشعبية الت  
مهرجان كبير يعقد في مدينة أم الفحم متزامنا مع إجراءات تنفيذ الحكم بالسجن بحق الشيخ رائد صـالح                  

وترمي الحملة الشعبية إلـى فـسح المجـال         . ومجريات بحث االستئناف للمحكمة المركزية بهذا الصدد      
  .شاركة شعبية ومؤسساتية في تقاسم العمل والمسؤوليات الجماهيريةألوسع م

  3/2/2010القدس العربي، 
  

  حياة مئات المرضى في خطر بعد نفاد عشرات أصناف األدوية": صحة غزة" .42
، "خطر شديد "حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من أن حياة المئات من المرضى باتت في               : غزة

وأفـادت اإلدارة العامـة      .رات من أصناف األدوية والمهام الطبية في مخازنهـا        جراء نفاد رصيد العش   
 أصناف، فيما وصـل عـدد   104الوزارة بأن عدد األدوية، التي وصل رصيدها صفر، بلغ  للصيدلة في
إن ذلك يعود للحصار المشدد علـى قطـاع   "وقالت  . صنفا123ًالطبية التي رصيدها صفر إلى  المهمات

مـدير اإلدارة العامـة    ومن جهته؛ أكد الدكتور منيـر البـرش   "....قيس القلق والخطر غزة، ويدق نوا
أدوية لمرضى السرطان، والقلـب،   للصيدلة بأن أصناف األدوية األساسية، والتي رصيدها صفر، تشكل

كافة الجهات والمؤسسات المحلية والدولية  وناشدت وزارة الصحة . وغيرهاالمزمنة األمراضوالكلى، و
اإلنسان واللجنة الدولية للصليب األحمـر باإلسـراع إلدخـال     منظمة الصحة العالمية ومنظمات حقوقو

  .احتياجات القطاع الصحي
  2/2/2010، قدس برس

  
 2009خالل الفلسطيني  بحق الهالل األحمر  إسرائيلياً انتهاكا455ً .43

التي  ،االحتالل اإلسرائيلي  ءاتعتداالفي رصد سنوي لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني        : الضفة الغربية 
 حادث إطالق نار واعتداء جسديا      15سجلت الجمعية   ،   حادثاً 455،  2009خالل العام الفائت    ها  بلغ عدد 

على سيارات اإلسعاف التابعة للجمعية وأطقمها في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد أحد                
ـ      الفراد   من أ  10متطوعي الجمعية في قطاع غزة، وأصيب         22طواقم الطبية، وألحقت أضرارا مادية بـ

 289 حالة إعاقة ومنع مرور لسيارات إسعاف تابعة لهـا، منهـا   440ورصدت الجمعية  .سيارة إسعاف
 حالة في قطـاع غـزة، خـالل         132حالة رصدت على الحواجز العسكرية المؤدية إلى مدينة القدس، و         

س حاالت إعاقة ومنع مرور على بوابة العلمي المؤدية إلى خمكما سجلت  . يوما22ًالعدوان الذي استمر 
جسر الكرامة، وأربع حاالت في منطقة الخليل، وحالتين في منطقـة رام اهللا، باإلضـافة إلـى حـالتين                   

وكان من أبرز االنتهاكات استهداف مدينة النـور الطبيـة التابعـة     .إضافيتين في كل من نابلس وقلقيلية
وألحـق   .منطقة تل الهوى وسط مدينة غزة، بوابل من القذائف والقنابل الفسفوريةللجمعية، والواقعة في 

هذا العدوان أضرار مادية جسيمة في المنشآت الطبية بالمدينة والتي تضم مستـشفى القـدس، ومبنـى                 
 .اإلسعاف والطوارئ، والمبنى اإلداري، والمستودعات، وغيرها من األقسام

  3/2/2010السبيل، األردن، 
  

 ستنكر إعفاء سلع إسرائيلية من الضرائبت يالعمل اإلسالمجبهة : ردناأل .44
 إسحق الفرحان إعفاء الحكومة لما يزيد عن . استهجن األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي د:عمان

الفتاً إلى أن مثل هذا األمر يعد ،  سلعة صهيونية من الرسوم والضرائب ابتداء من العام الجاري2500
  . بتحويل األردن إلى سوق رائج للبضائع الصهيونيةقراراً

 للبضائع الصهيونية على األفضلية إعطاءوانتقد في تصريح له نشر على موقع الحزب أمس الثالثاء 
 . والعربيةاألردنيةحساب المنتجات 
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، منوهاً وطالب الفرحان الحكومة بإعادة النظر في إعفاء السلع الصهيونية، وإلغاء إعفاء السلع األردنية
 .إلى أن التطبيع بكافة أشكاله يضر بمصالح األردن

 .ودعا في ختام تصريحه الشعب لمقاطعة بضائع الكيان الغاصب تحت جميع الظروف
 3/2/2010السبيل، األردن، 

  
   من مصر عن عمليات التهريب وإحباطها وتقارير تحصل على صور" إسرائيل": "يديعوت" .45

ف ما تدعيه الحكومة المصرية بان اقامة الجدار الفوالذي على الحدود بخال:  زهير اندراوس-الناصرة 
مع قطاع غزة يأتي لحماية االمن القومي المصري، فان النخب االسرائيلية تشير بشكل واضح الى ان 

  .هذا الجدار يأتي بشكل خاص لخدمة متطلبات االمن االسرائيلي في ابسط صورها
فكرة الجدار الفوالذي الى " يديعوت احورنوت"ق العسكري لصحيفة ورجع الصحافي اليكس فيشمان المعل

االيام االخيرة من الحرب االسرائيلية على قطاع غزة، حيث توصلت كل من وزيرة الخارجية 
االسرائيلية السابقة تسيبي ليفني ووزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس التفاق يقضي بالقيام بسلسلة 

تدفق السالح لحركات المقاومة في قطاع غزة، حيث تم االتفاق على عمليات تسيير من االجراءات لمنع 
دوريات بحرية اسرائيلية امريكية اوروبية في عرض البحر المتوسط وحتى في الممرات المائية المؤدية 

وينوه فيشمان، المرتبط عضويا . لهذا البحر، سواء في البحر االحمر او في المحيط الهندي وغيرها
المنظومة االمنية في الدولة العبرية، الى انه تم االتفاق ايضا على وقف تدفق السالح عبر الحدود ب

البرية، وضمن ذلك اغالق الحدود بين مصر وقطاع غزة، االمر الذي يعني انه سيتم اشراك مصر في 
  .منظومة االجراءات التي تم االتفاق عليها بين واشنطن وتل أبيب

ى الرغم من ابداء وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيظ في حينه انتقادا لكل من وزاد فيشمان انه عل
وامريكا لحسمهما مشاركة مصر في هذه المنظومة دون الرجوع للحكومة المصرية، اال ان " إسرائيل"

  .النظام المصري سرعان ما ابلغ االمريكيين استعداده المطلق للتعاون في هذا المجال
تحصل باستمرار على صور " إسرائيل" التعليقات االسرائيلية على الجدار الفوالذي ان ويتبين من خالل

اوسع الصحف االسرائيلية " يديعوت احرونوت"وذكرت صحيفة . جوية وتقارير عن العمل في هذا الجدار
يطلعون على هذه التقارير والصور التي " إسرائيل"انتشارا ان صناع القرار العسكري والسياسي في 

  .تؤكد جدية المصريين هذه المرة في سد منافذ تهريب السالح
ونقلت الصحافية عن ضابط كبير في قيادة المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل اعجابه الشديد بالجهد 
المصري في اقامة الجدار، منوها الى ان الطريقة التي يبنى فيها الجدار تدلل على ان الحديث ال يدور 

 منظومة متكاملة من العوائق المترابطة والمتشابكة والتي تجعل من امكانية التهريب عن مجرد جدار، بل
ونوه الضابط الى ان المصريين الذين يقومون بالبناء ينفذون في الواقع مخططا . تؤول الى الصفر

امريكيا، مشيرا الى ان وزارة الدفاع االمريكية هي التي اعدت المخطط بشكل كامل، حيث تم تدريب 
لخبراء المصريين على اقامته، وان كانت الطواقم المصرية تقوم باعداده تحت اشراف مباشر من خبراء ا

من . وزارة الدفاع االمريكية وبعض الخبراء الفرنسيين الذين سبق لهم ان اقاموا العديد من الجدران
جدارا على غرار " ئيلإسرا"انه لو اقامت " معاريف"ناحيته اعتبر بن كاسبيت المعلق البارز في صحيفة 

على حدودها مع القطاع او الضفة لما نجح احد من الفلسطينيين في التسلل " إسرائيل"الجدار الذي تقيمه 
  ".إسرائيل"الى داخل 

  3/2/2010القدس العربي، 
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  طبيعة وجود المبحوح في دبي كانت تجارية بحتة وال عالقة لها بأسلحة: قائد شرطة دبي .46
حذر القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم كال من حركة حماس  : محمد نصار- دبي

، تعليقا على عملية اغتيال "وراء ظهورنا"من العمل ) الموساد(وجهاز المخابرات اإلسرائيلية الخارجية 
 . هي من قام بقتله في دبي"إسرائيل"القيادي في حركة حماس محمود المبحوح، الذي تقول الحركة إن 

  ."هذا غير مقبول": أن دبي ترفض أن يأتيها أشخاص تحت أغطية مختلفة: ل الفريق تميموقا
 كشف خلفان عن أن طبيعة نشاط القيادي المبحوح في دبي كانت ،"الشرق األوسط"وفي تصريحات لـ

 تجارية بحتة وال عالقة لها بأسلحة أو ما شابه، واصفا األصوات اإلسرائيلية التي قالت إنه كان يذهب
لو أراد المبحوح لقاء إيرانيين كان بإمكانه ": إلى دبي للقاء شخصيات إيرانية بالكاذبة والسخيفة، معلال

لقاؤهم في سورية، وهذا سهل ألنه ال صعوبة في زيارة اإليرانيين إلى سورية، وأنت تعلم أن دخول 
يارة إيران؛ فلماذا يلتقيهم في إلى دبي ليس بهذه السهولة، أو ربما كان بإمكانه ز) اإليرانيين(األشخاص 

  ."لذلك هذا ادعاء باطل وكاذب.. دبي؟
ولم يتبنى ذلك حتى "وبحسب قائد عام شرطة دبي، فإنه إذا كان الموساد هو من اغتال المبحوح في دبي 

اآلن كعادته عندما كان يتباهى بذلك؛ فإما أنه خائف من هذا اإلعالن، أو أننا أمام منعطف في فكر ونهج 
أننا لن نتهم الموساد اتهاما صريحا " الفتا إلى "وساد الذي اعتاد على اإلعالن عن عملياته في الخارجالم

  .وال يعني كالم خلفان استبعاده ضلوع الموساد في العملية ."وواضحا حتى نتأكد من كل شيء
  3/2/2010الشرق األوسط، 

  
 مصالحة غير قابلة للتعديلوثيقة ال: مصر... رحبت برغبة قادة حماس في العودة للحوار .47

رحب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي، أمس، بالدعوات المتتالية : القاهرة
لقادة حركة حماس بشأن الرغبة في تحقيق المصالحة الفلسطينية، لكنه شدد على أن الوثيقة المصرية 

 بيان إن التصريحات المتتالية من عدد من عن زكي قوله في" فرانس برس"ونقلت . غير قابلة للتعديل
تلك الرغبة كانت مفقودة "وأضاف أن . قادة حماس بشأن الرغبة في تحقيق المصالحة هي محل ترحيب

على " تشرين األول عن الموافقة/ على مدار الفترة السابقة بسبب اعتذار حماس في العاشر من أكتوبر
 من الشهر نفسه للتوقيع عليها ثم تعللها بعد 25ى القاهرة في عن الحضور إل"الوثيقة المصرية المقترحة و

  ".ذلك بوجود اختالفات في الوثيقة عما تم االتفاق عليه
هذا األمر من شأنه "وشدد على أنه من غير الوارد فتح الباب إلدخال تعديالت على الوثيقة، معتبراً أن 

 لتعديالت من تنظيم ما يعني فتحها للجميع، وهذا تعطيل المصالحة فعلياً إلى أجل غير مسمى ففتح الوثيقة
الموقف المصري ال يزال هو ضرورة "وشددت الخارجية المصرية على أن ". يعني العودة إلى الوراء

  ".التوقيع أوالً على الوثيقة ثم أخذ كل المالحظات من جميع الفصائل في االعتبار بعد ذلك عند التنفيذ
المصالحة الفلسطينية وإنهاء االنقسام الفلسطيني كان "المتحدث زكي أن وتعليقاً على دعوة مشعل أكد 

وسيظل هدفاً محورياً لمصر في التعامل مع الوضع الفلسطيني الحالي، وبهذا المعنى فان دعوة مصر إلى 
  ".احتضان الفلسطينيين مجدداً هي من نافلة القول وال تحتاج إلى تأكيد أو تجديد

  3/2/2010الخليج، 
  

  يدخل مراحله األخيرة" دار الفوالذيالج" .48
شهدت حركة العمل، فى إنشاء الجدار الفوالذي على الحدود مع قطاع : صالح البلك، أحمد أبودراع

غزة، نشاطاً ملحوظاً خالل الساعات األخيرة، وقال شهود عيان إن اليومين الماضيين شهدا وصول نحو 
  .  شاحنة محملة باأللواح الفوالذية٤٥
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بالتزامن مع وصول أعمال الجدار إلى مراحلها األخيرة عقب انتهاء اإلنشاءات فى شمال جاء ذلك 
وجنوب مدينة رفح فى اتجاه ساحل البحر وكرم أبوسالم، ولم تتبق سوى الكتلة السكنية الرئيسية على 

  .محور فيالدلفيا ومنطقة بوابة صالح الدين اللذين يتركز فيهما أكبر عدد من األنفاق
  2/2/2010اليوم، المصري 

  
  ستيطانلال دعمه لعباس رفض العودة إلى طاولة المفاوضات من غير وقف كامل  يعلنموسى .49

أعرب عمرو موسى، أمين عام الجامعة العربية، على هامش مشاركته أمس :  ميشال أبو نجم- باريس
مه لرئيس السلطة عن دع،  المنعقد لثالثة أيام في العاصمة الفرنسية"خيار الصفر النووي"في منتدى 

الفلسطينية محمود عباس رفض العودة إلى طاولة المفاوضات من غير وقف كامل للنشاطات االستيطانية 
 مسؤولية التوتر "السياسات الدولية" في الوقت نفسه اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة، محمالً

  . وليس السعي إليجاد حلول لها"األزمةإدارة "المستمر في المنطقة حيث إن مقارباتها تقوم على 
للعودة إلى "وانتقد عمرو موسى المنهج الذي يسير عليه المبعوث األميركي الذي يضغط على الفلسطينيين 

مائدة المفاوضات ولكن دون شروط وبإطار زمني مفتوح ومن غير التلويح باتخاذ أي إجراءات بحق من 
  . "يضيع الوقت

 تعمق انقساماتهم في إشارة إلى ى الخارج فقط، بل يلوم الفلسطينيين، وتحديداًوال يلقي موسى باللوم عل
/  بإمكانية تحقيق المصالحة بينهم بحلول يونيوغير أنه بدا متفائالً. الوضع بين الضفة الغربية وغزة

  .  بسبب الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر"ليس أمرا مستحيالً"حزيران القادم معتبرا أن ذلك 
  3/2/2010رق األوسط، الش

  
  "إسرائيل"أنقرة تنفي طلب سفيرها إنهاء مهامه في  .50

ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن تركيا نفت ما تناقلته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية حول : يو بي أي، د ب ا
طلب تشيليك كول إنهاء مهام منصبه، مشيرة إلى أن أنقرة أكدت أن السفير لم يطلب االنتقال إلى بلد 

  .آخر
وكانت وسائل إعالم إسرائيلية نقلت عن مصادر في وزارة الخارجية اإلسرائيلية قولها إن تشيليك كول 
طلب تحريره من مهامه وتعيينه في منصب آخر، بسبب اإلهانة التي لحقت به من جانب نائب وزير 

  .الخارجية اإلسرائيلي داني ايالون
  3/2/2010السفير، 

  
   الدول العربية واإلسالمية إلى التحرك العاجل إلنقاذ القدسيدعورب رئيس اتحاد األثريين الع .51

علي رضوان، الدول العربية واإلسالمية إلى التحرك العاجل .دعا رئيس اتحاد األثريين العرب د: القاهرة
  .إلنقاذ القدس، مما تتعرض له من عمليات تهويد واستيطان

إن القدس تتعرض لحفائر واسعة من جانب "لكتاب بمعرض القاهرة الدولي ل" شهادات"وقال في محور 
سلطات االحتالل، على الرغم من اعتراف قادة االحتالل بأنهم لم يعثروا على ما يفيد وجود أي آثار 

ليكون هذا "، مشدداً على ضرورة استثمار العرب هذه التصريحات "لهم بالمدينة المقدسة" إسرائيلية"
  ".عام العالميالتحرك ذا صدى في أوساط الرأي ال

  3/2/2010الخليج، 
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  األسد يؤكد على دور فرنسي مكمل للدور التركي في عملية السالم .52
جدد الرئيس السوري بشار االسد خالل لقائه السناتور فيليب ماريني مبعوث :  ابراهيم حميدي-دمشق 

أهمية وجود "شيراً الى الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي التأكيد على الدور التركي في عملية السالم، م
  ".دور فرنسي مكمل للدور التركي

تطورات األوضاع في الشرق األوسط "وأفاد ناطق رئاسي سوري، ان لقاء االسد مع ماريني تناول 
خصوصاً على الساحة الفلسطينية وأهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية، إضافة إلى خطورة ما تتعرض له 

، ذلك ان المبعوث " سيما القدس من عمليات تهويد وطرد للفلسطينييناألراضي الفلسطينية المحتلة ال
اعتبر أن الحصار المفروض على قطاع غزة يؤدي إلى نتائج عكسية وأنه يجب أال يستمر ألنه "الفرنسي 

  ".إضافة إلى نتائجه الكارثية، فهو يضعف عملية السالم
عملية السالم " اريك شوفالييه بحثت في وتابع الناطق ان المحادثات التي حضرها السفير الفرنسي

المتوقفة في المنطقة في ظل المواقف اإلسرائيلية، حيث قدم الرئيس األسد رؤية منهجية لعملية السالم 
  ".وأهمية الدور التركي في هذه العملية وأهمية وجود دور فرنسي مكمل للدور التركي

  3/2/2010الحياة، 
  

  نفاق ومتسللين أفارقة تضبط أالسلطات األمنية المصرية .53
 أنفاق أحدها بمنطقة غير مأهولة، فيما تم ضبط نفقين ٣ضبطت السلطات األمنية المصرية، أمس األول، 

آخرين بمنطقتي صالح الدين والصرصورية وضبط بضائع معدة للتهريب قدرت قيمتها بحوالى مليون 
   .جنيه بينها أجزاء سيارات وموتوسيكالت ومستلزمات دهان وبويات

برفقة عدد " إسرائيل"كما لقى أحد المتسللين األفارقة مصرعه على أيدى الشرطة أثناء محاولة تسلل إلى 
  .من المهربين

  2/2/2010المصري اليوم، 
  

 "إسرائيل"وقف حسين سراج للتطبيع مع  و.. إنذار هالة مصطفى .54
إنذار للدكتورة هالة أصدرت لجنة التأديب بنقابة الصحفيين، مساء أمس، حكماً ينص علي توجيه 

مصطفي رئيس تحرير مجلة الديمقراطية بمؤسسة األهرام بسبب استقبالها للسفير اإلسرائيلي بمكتبها 
 .بالمؤسسة

كما أصدرت حكما آخر على حسين سراج نائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر بوقفه عن ممارسة المهنة 
بحضور حفالت استقبال للمستشار اإلعالمي  وإقراره  ،"إسرائيل"لمدة ثالثة أشهر بسبب التطبيع مع 

 مرة  25 عدة مرات تصل إلى " دولة إسرائيل"للسفارة اإلسرائيلية بالقاهرة وتأكيده على سفره لـ
  . ومشاركته في احتفاالت الكيان اإلسرائيلي بذكرى اغتصاب فلسطين

  3/2/2010األهرام، مصر، 
 

   عن غزةالجديد يدعو لرفع الحصار" األونروا"مفوض عام  .55
فـي أول   " أونـروا "دعا فيليبو غراندي مفوض عام وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين           ): أ.ب.د(

التي يفرضها الحصار على القطاع منذ عامين ونصف        " حالة اإلذالل "زيارة له لقطاع غزة، أمس، إلنهاء       
" اإلسرائيلية"اع، الحكومة   وطالب غراندي، في مؤتمر صحافي عقده عقب جولة قصيرة له في القط           . العام

  .بإنهاء معاناة غزة وفتح المعابر إلعادة اإلعمار وإغاثه السكان
وقـال إن   . الجديد الفلسطينيين على رسم السياسات الكفيلة بجلب السالم لـشعبهم         " أونروا"وحث مفوض   

لـشعب  استمرار الحصار يزيد من فقر ومعاناة سكان غزة ويؤدي بالتدريج إلى تقلـيص حجـم آمـال ا                 
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قبـل  " اإلسرائيلية"وأشار إلى استمرار تعذر إعادة اإلعمار منذ انتهاء الحرب          . الفلسطيني بمستقبل أفضل  
تقديم خدمات التعليم والصحة واإلغاثة وبجودة عالية لالجئين الفلسطينيين         " أونروا"وتعهد بمواصلة   . عام

 تحقيق السالم هو الوحيد الكفيل      وشدد على أن  ". رغم ما تواجهه من مصاعب    "في مناطق عملها الخمس     
  .بحل عادل لالجئين

وبشأن األزمة المالية التي تواجه الوكالة، دعا غراندي األسرة الدولية إلى مواصلة تعهداتها المالية تجـاه                
 مليون دوالر هذا العام لتسيير خدماتها ومثلها لتحسين جودة هذه           50المنظمة، موضحاً أن الوكالة تحتاج      

  .الخدمات
3/2/2010خليج، ال  

  
   االستيطان بكافة أشكاله يتناقض مع القانون الدوليتعد أوروبا: موراتينوس .56

 فـي مقـر     لقائهكد وزير الخارجية االسباني، ميغال أنخل موراتينوس خالل         أ:  منتصر حمدان  - رام اهللا 
د األوروبـي    موقف اسبانيا واالتحـا    ، فياض  رئيس الوزراء الفلسطيني سالم    مجلس الوزراء في رام اهللا    

الذي يعتبر االستيطان بكافة أشكاله يتناقض مع القانون الدولي، مؤكداً على ضرورة االلتزام بمرجعيـة               
  .عملية السالم وحل الدولتين، في حين اشاد بالجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية

توى وزاري فـي    وعلى الصعيد ذاته أعلن موراتينوس، عن عزم االتحاد األوروبي عقد اجتماع على مس            
العاصمة البلجيكية، بروكسل في نهاية شهر ايار المقبـل، لبحـث القـضية الفلـسطينية ودور االتحـاد                  
األوروبي في دعم اقامة الدولة الفلسطينية، مشددا في الوقت ذاته على حرص بالده واالتحاد األوروبـي                

ات العاجلة الطارثة والمـساعدات     على مواصلة تقديم المساعدات للسلطة الوطنية على مستويين، المساعد        
المرتبطة بتنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية، مؤكدا دعم بالده للخطة التي اعدتها حكومـة سـالم فيـاض                 

  .لالعوام المقبلة
3/2/2010الحياة الجديدة،   

  
 هذه صواريخكم التي دمرت المباني المدنية خالل عدوان غزة: األمم المتحدة تكشف بالصور .57

يق تابع لألمم المتحدة على بقايا قذائف أطلقتها الطائرات اإلسرائيلية مما يناقض ما ورد في               عثر فر : لندن
وتقول صـحيفة   . عن تصرفات قواتها خالل العدوان الذي استمر ثالثة أسابيع على غزة          " إسرائيل"تقرير  

في التقرير اإلسرائيلي   البريطانية في عددها الصادر اليوم الثالثاء إن إحدى النقاط الرئيسة           " ذي غارديان "
الذي دافع عن التصرفات العسكرية خالل العدوان تعوزها الصدقية بعد ظهور أدلة ليلة أمس تناقض مـا                 

  .ورد فيها
وقال فريق االلغام الدولي الذي يقوم بالتخلص من الذخائر في غزة، للصحيفة البريطانية انه عثر علـى                 

 التي أسقطتها الطائرات بين اطـالل المطحنـة فـي           82 - رطل من طراز إم كيه       500بقايا قذيفة زنة    
وحصلت الصحيفة البريطانية على صورة تبين النـصف األمـامي مـن            . الماضي) يناير(كانون الثاني   

  .القنبلة
ولدى سؤال الصحيفة البريطانية للجيش اإلسرائيلي اليوم عن تفسير لهذا الدليل الجديد، كرر بيان لوزارة               

بقـوانين الـصراع    " ملتزم تماما "ية ما ورد في تقرير األسبوع الفائت من ان الجيش           الخارجية اإلسرائيل 
  .المسلح وبالتحقيق في أي انتهاكات

3/2/2010القدس، فلسطين،   
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  تدمر السالم والثقة بين الفلسطينيين معدومة" إسرائيل"سياسة : وزير الخارجية النرويجي .58
أغلقـت النافـذة    " إسرائيل"تور وزير خارجية النرويج ان      قال جوناس جار س   :  جمال المجايدة  -ابوظبي  

بوجه عملية السالم وال تعمل بجدية الستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية ووصف حكومة نتنياهو              
  . بأنها متعالية وتريد القفز فوق الحقائق دون االعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة

أبو ظبي أنه فوجئ بالموقف االسرائيلي المتعنت خالل لقاءاته مع رئيس الـوزراء             وأعلن في لقاء معه ب    
مؤخرا ، ووصفه بانه موقف رافـض تمامـا لتمهيـد           " إسرائيل"اإلسرائيلي نتنياهو ووزير خارجيته في      

الطريق نحو مفاوضات جادة وحقيقية تفضي الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش في سـالم بجـوار                 
وقال ان هذا الوضع معقد جدا وغير صحي وال يبشر بالخير للمنطقة فالثقـة بـين الجـانبين           ". إسرائيل"

  .االسرائيلي والفلسطيني معدومة تقريبا
ورفض اجراء اية اتصاالت مع حركة حماس بهدف تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وقال اننا فـي                

الحة مؤكدا انه التوجد دولة افضل من مصر للقيام         النرويج نؤيد استمرار الجهود المصرية النجاز المص      
وقال ستور أن بالده متشائمة بسبب الموقف اإلسرائيلي اال انها لن تكف عن العمل من اجل                . بهذه المهمة 

وذكر جوناس جار ستور أنه ال توجد بدائل للسالم وعلى الرغم مـن صـعوبة الوضـع إال ان                   . السالم
  . النوايا الحسنة لدى االسرائيليينالتسوية غير مستحيلة اذا توفرت

3/2/2010الحياة الجديدة،   
  

  القادة اإلسرائيليين الذين أدانهم تقرير غولدستون لن يفلتوا من العقاب : نائب بريطاني .59
أكد النائب البريطاني العمالي البارز بوب مارشال اندروز، العائد مـؤخرا مـن             :  سمير ناصيف  -لندن  

القادة االسرائيليين الـذين ادانهـم      ' دولة ان    13برلمانياً بريطانياً واوروبياً من      66زيارة الى غزة برفقة     
تقرير القاضي ريتشارد غولدستون لجرائم الحرب التي ارتكبوها في عملية الغزو الوحشي لغـزة فـي                

لن يفلتوا من العقاب، مهما حاولت القيـادة الـسياسية          ) عملية الرصاص المصبوب  (مطلع العام الماضي    
واشار اندروز، الذي   . 'تغيير شرائع هذا البلد من اجل تحقيق هذا الهدف        ) موالية او معارضة  (لبريطانية  ا

في سلسلة من ندوات نظمها     ' نهاية الحصانة واالفالت من العقوبة السرائيل     ': كان يتحدث في ندوة بعنوان    
الى ان  ' كينغز كوليدج ' كلية   طالب الجمعيات الفلسطينية في كليات جامعة لندن، واقيمت في احدى قاعات          

الجناح الملتزم في حزب العمال البريطاني ابلغ كبار المسؤولين من رئـيس الـوزراء الـى وزيـري                  '
الخارجية والعدل، ان مجموعته البرلمانية مستعدة لتأييد إدخال المدعية العامة الى لجنة من القضاة تقرر               

يين او غيرهم الذين ارتكبوا جرائم حرب في دولهم اذا          اصدار مذكرات التوقيف بحق المسؤولين اإلسرائيل     
اتوا إلى أوروبا، ولكن دورها سيقتصر على الجلوس في اللجنة فقط وليس اتخـاذ القـرار وحـدها ألن                   

  .'النظام البريطاني ال يسمح للسلطة السياسية بفرض مواقفها على السلطة القضائية
3/2/2010القدس العربي،   

 
  اب االختراق المطلوبفلسطين وأوباما وغي .60

  كلوفيس مقصود
لم يعد مقبوالً أن يبقى تحديد موقف إدارة أوباما تجاه النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي من دون إجابة عربية                 
بمنتهى الوضوح وإبالغها بصراحة، كما انه لم يعد كافيا اجترار المبادرة العربية التـي تبنتهـا القمـم                  

يل في أفضل ترجمة للمبادرة ترى انه باإلمكان اعتبارها إحدى وثائق            كون إسرائ  2002العربية منذ عام    
  .للنزاع العربي اإلسرائيلي، وليست كما أرادتها القمم العربية المتتالية صيغة الحل ” ملف الحل“

إن ما قاله الرئيس أوباما في هذا الموضوع أثناء خطابه يوم الخميس الماضي في فلوريدا انطوى علـى                  
، وإن علـى الفلـسطينيين   ”إحدى أقوى حلفائنا “تحيز مطلق عندما جاء وصفه إلسرائيل ب        غبن حقيقي و  



  

  

 
 

  

            31 ص                                     1689:         العدد       3/2/2010األربعاء  :التاريخ

لكن في سبيل تلطيـف وقـع التحيـز، اعتبـر أوبامـا أن              . .التخلي عن العنف واالعتراف بإسرائيل      “
وأن لكل مـن إسـرائيل وفلـسطين        ” للفلسطينيين شكاوى ومصالح مشروعة على إسرائيل اإلقرار بها       “
  .” روعةمطامح مش“

، كما طرح أن نقطـة      ”المفاوضات“المعضلة التي تعيق قدرة أوباما هي دفع الطرفين العودة إلى طاولة            
ارتكاز السياسة األمريكية هي أنه أي الرئيس أوباما يؤكد أن إسرائيل من أقوى حلفائنا، وأنهـا حاسـمة                  

أن قاعدة االنطالق هي صيغة العالقة      بمعنى آخر   . . بالنسبة إلينا، لذا لن نتردد عن تأمين أمن إسرائيل          
اهتمامنا كون ليس جيداً مـن أجـل        “الفلسطينيين تستوجب   ” حالة“االستراتيجية مع إسرائيل، في حين أن       

  .” أمننا وأمن إسرائيل، إذا كان هنالك ماليين من فاقدي األمل
 الغـبن، أن نعتبـر أن       هذا التوظيف غير المتوازن وغير الدقيق وغير العادل ينطوي على معادلة شديدة           

وعلى الفلسطينيين تلقفها بحيث يتم تنفيس االحتقان من دون انجاز الحقوق           ” بتنازالت“على إسرائيل القيام    
يـشكل بالنـسبة    ” لمظالم الفلـسطينيين  “لذا بإمكاننا التأكيد أن أنسنة غطاء التحيز وتغليفه بإعالن تفهم           . 

  .لشعب الفلسطيني تقرير مصيره إلدارة أوباما على ما يبدو البديل عن حق ا
الفلسطينيين يبدو كأنه بـديل لـصيرورة تطبيـق         ” لشكاوى“الذي يظهره الرئيس أوباما     ” التفهم“كما أن   

القرارات الدولية، وما يمليه القانون الدولي في انجاز حقوق تحرير األرض الفلسطينية مـن االحـتالل                
اب الكامل وتفكيك المستوطنات ال تجميدها المؤقـت ألن         اإلسرائيلي، وإجبارها، نعم إجبارها على االنسح     

االستيطان الذي تقوم به إسرائيل في األراضي الفلسطينية هو تعبير عن ادعائها بحق الملكية، وليس أنها                
في هذه األراضي سلطة محتلة؛ لذا فإنه ليس واردا مطلقا أن يسعى الرئيس أوبامـا ومبعوثـه الخـاص                   

، مـا دامـت     ”المفاوضـات “ الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني العودة إلى طاولة        السناتور ميتشل إلى دفع   
أن يقدم  “المعادلة يسودها غموض مقصود في األساس القانوني، وهو الذي يعبر عنه نتنياهو بأنه مستعد               

  .”تحتل“، في حين على الرئيس أوباما الرد بأن التنازل هو عما تملك إسرائيل ال عما ”تنازالت أليمة
، حتى ولـو وصـف الـرئيس    ”للمفاوضات“ذلك فإن عدم استقامة المعادلة القائمة تحول دون أية عودة          ل

محمود عباس يريد السالم مخلصاً، لكن عليه التعامل مـع          (األمريكي كما فعل في خطابه في فلوريدا أن         
ال تعترف مطلقـاً    األهم أن إسرائيل منذ قيامها      ) . االعتراف بحق اسرائيل في الوجود    ” الرافضة“حماس  

   .1967 ومنذ 1948بحق الفلسطينيين في قيام دولتهم السيدة والمستقلة على أرضها منذ عام 
صحيح أن التوقعات من أوباما في معالجة النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني تبدو أكثر من قدراتـه، بحيـث                 

 القانوني في ما أورثته اإلدارات      ترتكز على اعتقاد أن كثافة ثروة ثقافته القانونية من شأنها كشف النقص           
، والتـي تعمـد تجاهـل       ”حل الدولتين “السابقة، والتي بدورها عجزت عن إيجاد الصيغة المستندة على          

، وكأنه يستصغر عقـول العـرب       ”حل الدولتين “ضرورة تصحيح هذا النقص وبالتالي مكرراً اسطوانة        
  .إجماال 

ون معادلة مستقيمة يستولدها اعتراف إسرائيل بأنهـا        من د ” عدم التفاوض “وكما أن عدم اإلصرار على      
سلطة محتلة من دون غموض أو التباس، كل هذا ساهم في إنهاك السلطة الفلسطينية وجعلها عاجزة عن                 
حسم موقفها، ما ساهم في تعميق االنشطار في الوحدة الوطنية الفلسطينية وترجيح مـسوغات االنقـسام                

  .ن توقف في أراضي الوطن الفلسطينيمدد االستيطاني اإلسرائيلي من دوعلى أولوية مجابهة ومقاومة الت
الطرفين لم يقوما بإيمـاءات مطلوبـة لـدفع         “أن  ” التايم“أما أن يشكو الرئيس أوباما كما ورد في مجلة          

توقعات تـصل إلـى هـذا الحـد         لو أدركت الواليات المتحدة هذا لما كنا جعلنا ال        “، وتابع   ”المسيرة قدماً 
  .”العالي

غريب أمر هذا الرئيس المميز، هذا العالم القانوني المرموق، وهذا الخبير المميز وهذا المدمن تاريخيـاً                
على التزام حقوق اإلنسان، هذا الناشط في ثقافة التحرير، أجل عجيب انه لم يسع إلى النفاذ إلى جـذور                   

فاقيـة أوسـلو وخـرائط الطريـق        وأسباب الفشل الذي الزم جميع محاوالت اإلدارات التي سبقته منذ ات          
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وأنابوليس وأخيراً مكوكيات مبعوثه الخاص ميتشل، حتى يجيء اآلن ويقـول إن الطـرفين لـم يقومـا                  
  .بمعنى تنازالت كافية ” بإيحاءات كافية“

عن ماذا يريد أوباما من الفلسطينيين أن يتنازلوا؟ ما هي المكاسب غير القانونية التـي حققوهـا ظلمـاً                   
عنها؟ لماذا تغيب الحقائق التي أقامتها إسرائيل على األراضي المحتلة؟          ” التنازل“التالي عليهم   وعدواناً وب 

وماذا تعني مطالبة أوباما االكتفاء بتجميد المستوطنات؟ وماذا فعلـت إداراتـه عنـدما أمعـن نتنيـاهو                  
  االستمرار في تهويد القدس وتكثيف المستوطنات القائمة؟

كومة نتنياهو ذات الميول اليمينية تشمل أحزاباً مؤيدة لالستيطان ترفض بـشدة            أما أن يقول أوباما إن ح     
مرة أخرى عجيب أمر أوباما، الذي يعتبر أن حكومة         ! ترك الضفة الغربية من أجل قيام دولة للفلسطينيين       

تيطان  وكأنه ليس الشريك الرئيسي، وأن االس      -نتنياهو التي تشمل الليكود أي الحزب الذي يقوده نتنياهو          
  .حق منبثق من أن إسرائيل مالكة وليست محتلة لألراضي الفلسطينية 

إن اإلعجاب، كما المودة، الذي نكنه جميعا للرئيس أوباما، وإعجابنا بقدرته علـى اسـتيعاب التعقيـدات        
المتكاثرة وقدرته على تحمل مسؤوليات إدارته ونفاذه إلى أسباب االستحقاقات التي عانت منها الواليـات               

  .المتحدة في العام المنصرم 
أجل إن هذا اإلعجاب كما شوهد على إثر خطابه المؤثر في قاعة الكونجرس يوم األربعاء الماضي جعل                 
من تصريحه عن القضية الفلسطينية في اليوم التالي في فلوريدا وكأن الدقة في التحليل الذي كان واضحاً                 

ألي درجة تـستطيع    ! عند تعامله مع فلسطين القضية    غابت عنه بشكل كامل     ” حال األمة “في خطابه عن    
إسرائيل ردع أي احتمال الستقامة تعامل الواليات المتحدة مع فلسطين، أم أن الموضوعية المطلوبة تكاد               

  تصير في خانة المستحيالت؟
 3/2/2010القدس، فلسطين، 
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  داود الشريان
سحب الجنسية من مواطنيها ذوي «مة األردنية بوقف الحكو» هيومن رايتس ووتش«طالبت منظمة 

مئات اآلالف من األردنيين من أصول فلسطينية معرضون «وذكر تقريرها ان . »األصول الفلسطينية
 ألف أردني من أصل فلسطيني عادوا الى األردن من 200لسحب أرقامهم الوطنية، بمن فيهم نحو 

  .العراقيبعد الغزو » 1991 و1990الكويت في العامين 
األردن ينفي على الدوام سحب جنسية المواطنين األردنيين من اصل فلسطيني، على رغم انه يتمسك 

، وتحت هذا الشعار قام األردن خالل السنوات الماضية بسحب الجنسية من »لم الشمل«بمشروع 
 حديث الى وفي. األردنيين من أصول فلسطينية» تصويب أوضاع«عشرات اآلالف من المواطنين بحجة 

الفلسطيني يحمل هوية «قبل بضعة أشهر أكد وزير الداخلية األردني ما حاول نفيه، معتبراً أن » الحياة«
، فضالً عن انه رفض منح الجنسية ألبناء المرأة األردنية المتزوجة من »نضالية يجب أن نعتز بها

ي وبقرار إداري، تجنيس اكثر  ألف أردنية متزوجة من فلسطيني، وهذا يعن37هناك «: فلسطيني، وقال
  .» ألف فلسطيني، وهذا عمل ال يمكن أن نقوم به ألنه يخدم األهداف اإلسرائيلية200من 

التضييق الذي يجري على الفلسطينيين في األردن ولبنان يتم تحت هاجس التوطين الذي يؤرق دول 
قت، وان صفة الجئ ستختفي الى المخيمات الفلسطينية، التي باتت مقتنعة بأن تنفيذ المشروع مسألة و

األبد، ولهذا يسعى بعض الدول الى رفع شعارات مثل إبقاء حق العودة، ولم الشمل، والدفاع عن الهوية 
النضالية، الى غير ذلك من الشعارات وصوالً الى ترتيب أوضاع الفلسطينيين وتخفيف العدد قبل ان تبدأ 

  .عجلة التوطين
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 العرب وإسرائيل مرهون بالتوطين الذي يعتبر مفتاح التسوية، فال سالم بال األكيد أن مشروع السالم بين
توطين، وكل ما يجري للفلسطينيين اليوم على أرضهم وخارجها هو ترتيبات لتنفيذ المشروع، لكن 
المشكلة اليوم أن الفلسطيني أصبح ضحية العرب وإسرائيل في آن، وهو يعاني من محاولة تفريغ الضفة 

لتي تقوم بها إسرائيل، بكل وحشية، ويواجه إجراءات الطرد والتضييق واإلذالل التي ينفذها الغربية ا
  .بعض الدول العربية، ولهذا فإن الفلسطيني موعود بمزيد من االضطهاد المزدوج خالل المرحلة المقبلة

  3/2/2010الحياة، 
  

  !! قادمة وال عودة للعنفالمفاوضات .62
  ياسر الزعاترة

وضين ، وهو كثيرا ما يغضب ، ولو في إطار من إتقان الدور ، غـضب مـن مـذيع    غضب كبير المفا  
البي بي سي عندما قال له إن البحث عن مواقف جديدة للرباعية ليس جديدا ، وأنه لم يؤد إلـى                    " راديو"

يتحدث للمذيع من ألمانيا حيث كان برفقة رئيسه        " الحياة مفاوضات "نتيجة من قبل ، وكان صاحب كتاب        
  ).هل تعاني تلك المواقف من الغموض؟،(ولة أوروبية لشرح المواقف الفلسطينية في ج

كبير المفاوضين رد بعصبية متسائال عن بديل اليأس من أعضاء الرباعية ، مضيفا هل هي الشعارات؟،                
والشعارات تعني بالنسبة إليه تلك الوسيلة التي استخدمتها كل الشعوب الحرة من أجل التخلص من نيـر                 

  .حتاللاال
نشير إلى ذلك بين يدي مؤشرات على إمكانية استئناف لعبة التفاوض ، سواء مباشرة بعد موافقة نتنياهو                 

، أم بطريقـة غيـر      ) تجميد االستيطان لمدة ثالثة أشـهر     (على عرض محمود عباس الجديد والمغري       
 الطاولة مـن دون     مباشرة ، بحسب مقترح جورج ميتشيل الذي جاء على خلفية رفض عباس العودة إلى             

وقف االستيطان ، وهو الشرط الذي ذكرنا مرارا أنه كان من بنات أفكار أوباما قبل أن يتبنـاه الـرئيس                    
الفلسطيني ويغدو من الصعب عليه العودة عنه ، بينما رفض نتنياهو االستجابة لمطلب وقف االستيطان ،                

  .اللهم سوى تجميد جزئي لمدة عشرة أشهر ال تشمل القدس
رجح أن يطالب عباس بغطاء عربي لتوجهاته الجديدة ، مع التذكير بأن مطلب القاهرة هو التفـاوض                 األ

المباشر وغير المشروط ، وبالطبع ألن موقفا من هذا النوع ، وكما هو حال مواقف كثيرة على شـاكلة                   
التي تلقـي   بناء الجدار وتشديد الحصار على القطاع ، ستساهم من دون شك في تسهيل عملية التوريث                

  .بظاللها على سائر السياسات المصرية ، ال سيما الخارجية منها
 -ال نعرف في واقع الحال ما إذا كانت الترجمة الحقيقية للمباشر وغير المباشر تتعلق بلقـاءات عبـاس                 

نتنياهو فقط ، أم تشمل لقاءات آخرين من قادة السلطة ، ومن بينهم كبير المفاوضين ، أم سيـصار إلـى                     
يب مسار سري بعيدا عن وسائل اإلعالم يتفاوض حول سائر القضايا على أمل التوصل إلى صـيغة                 ترت

  .اتفاق نهائي
في هذا السياق األخير ، من الصعب على المراقب أن يتجاهل إمكانية ترتيب مسار سري يتوصل إلـى                  

 واسع النطاق ، ليس في      اتفاق نهائي بروحية وثيقة جنيف وملحقها األمني ، والتي يبدو أنها تحظى بقبول            
أوساط السياسيين الكبار في الدولة العبرية ، ومن ورائهم اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة ، بـل                 
أيضا في أوساط كبار السياسيين األمريكيين ، وفي مقدمتهم وزيرة الخارجية كلينتون وكبيـر مـوظفي                

  .رام إيمانويل) الصهيوني العريق(البيت األبيض 
لك ثمة مطالب تصب في خدمة ذات اللعبة من جهة ، بينما تكرس مسارا آخر يحظى بـدوره بمـا                  قبل ذ 

يشبه اإلجماع في الدولة العبرية أيضا ، أعني مسار الدولة المؤقتة بحسب تعبير بيـريس وبـاراك ، أو                   
  .الحل االنتقالي بعيد المدى بحسب شارون ، أو السالم االقتصادي بحسب نتنياهو
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لمذكورة ستصنف بوصفها حوافز للفلسطينيين من أجل العودة إلى المفاوضات ، فيما سيصنفها             المطالب ا 
جماعة الحياة مفاوضات بأنها إنجازات دبلوماسية تؤكد صواب رؤيتهم ، وتستحق تبعـا لـذلك تنظـيم                 

ـ                   ة االحتفاالت ، مثل اإلفراج عن مئات من األسرى الذين ال يشكلون أي خطر على أمن الدولـة العبري
  ).سيكون جزء ال بأس به منهم من المعتقلين الجنائيين(

إلى جانب إطالق األسرى ستكون الخطوات األخرى جزءا ال يتجزأ من مشروع الدولة المؤقتة أو السالم                
االقتصادي ، وهي تفكيك بعض الحواجز لتسهيل حركة الفلسطينيين بين المدن والقرى ، تحويل بعـض                

، أي تسريع عجلة إعادة األوضاع إلى ما        ) أ(إلى  ) ب(نيفات أوسلو ، و   بحسب تص ) ب(إلى  ) ج(مناطق  
  2000،كانت عليه قبل اندالع انتفاضة األقصى نهاية أيلول من العام 

القيـادة  (نحن إذن أمام المسارين المشار إليهما ، وال مكان لمسار ثالث غير انتفاضة جديدة بقيادة أخرى                 
، ومن يعتقد أن نتنياهو سيمنح القوم أفضل مما عرضـه           ) ودة للعنف الحالية تؤكد دائما على رفضها الع     

عليهم باراك في قمة كامب ديفيد واهم من دون شك ، فهل سيقبل الفلسطينيون بذلك؟ اإلجابة هـي كـال                    
حتى لو سكتوا لبعض الوقت بسبب معطيات عربية ودولية سيئة ، فضال عن مراهنة القيادة على مـسار                  

  .طبع تبعا لما يوفره من أمن وأمان ومزايا لألهل والخالندايتون بلير ، وبال
  3/2/2010الدستور، األردن، 
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  يوسي بيلين
كـالم  . لقد انكشف اوباما كنمر من ورق     . إن تنفس الصعداء الذي حصل في القدس وصل حتى تل ابيب          

يتشل، معصوراً كالليمونة، حتى يعـزز عمليـة غيـر          كثير عن السالم، وفي نهاية عامه االول يرسل م        
  .أنه اخطأ في توقعاته" التايم"موجودة، ويوضح في مقابلة مع مجلة 

في نهاية المطاف، لو اعطوه سلماً حقيقياً لكان عليـه ان  . يشعر محمود عباس بارتياح كبير فوق الشجرة 
علن مسبقاً انه ليس هناك مـا يمكـن         ينزل عن الشجرة ليشرع في المفاوضات مع رئيس الحكومة الذي ي          

 6791الحديث حوله في موضوع القدس وان غور االردن سيبقى بيد اسرائيل واننا لن نعود الى حـدود                  
وهناك أيضاً وزير الخارجية، الذي أعلن أنه لن تكون         . وان الكتل االستيطانية الكبرى ستبقى بيد اسرائيل      

قبل أن نتحدث عن بني بيغن وبوغي يعلون وايلـي يـشاي             عاماً، هذا    16هناك فرصة للسالم حتى بعد      
واعضاء آخرين في أوساط صناع القرار الذين يبعد حدهم االقصى عن الحد األدنى للبراغمـاتيين فـي                 

  ).في إشارة إلى بعد المسافة" ( خمسمائة فرسخ"منظمة التحرير الفلسطينية مسافة 
هو سيمنح نتنيـاهو عـامين ال       . ط في المستنقع  من شأن عباس، في تصوره، أن ينزل عن الشجرة ويسق         

يمكن للعالم خاللهما ان ينتقده لعدم قيامه بشيء، حتى إن زاد وتيرة االستيطان سيكون بإمكانه ان يقـول                  
فهو . إن هناك وفدين من الجانبين يتداوالن في حل كل القضايا داخل قاعدة عسكرية في الواليات المتحدة               

: ثانيـة وتقـول   " حمـاس "ل إلى اتفاق في نهاية العامين، وعندها ستظهر         ال يؤمن بوجود فرصة للوصو    
الُسذج من أمثالكم ــ أنتم تتحدثون مع إسرائيل من دون أن تحققوا شيئاً، بينما نحن ال نتحدث معهـا،                   

  .لكننا حققنا كل ما أردنا، ولو أردنا المزيد فسنطلق بعض الصواريخ
ي مكان وال تدفع الحكومة االميركية او تضغط عليه وفي الوضع           في الوقت الذي ال يسارع نتنياهو الى ا       

الذي يدرك فيه عباس انه لن يستطيع التوصل الى اتفاق مع نتنياهو، بينما يوضح لنا اوباما مدى الخطـأ                   
الذي ارتكبه عندما بالغ في أمل عادت اسرائيل الى الفترة التي يتوجب عليها ان تدرس فيها مـا الـذي                    

تحويلنا الى اقلية يهودية في بالدنا واالنتفاضة الفلـسطينية التـي           : عله لمواجهة الخطرين  يتوجب عليها ف  
  .تشكل خطراً على أمننا
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اغلبية الحكومات خشيت من دفع ثمن السالم تعديالت حدودية متبادلة على اساس الخط االخضر وتقسيم               
ن الدولة الفلـسطينية منزوعـة      شرقي القدس وحل مالي ورمزي لالجئين الفلسطينيين، ومقابل ذلك تكو         

السالح وال يعطى حق لالجئين بالعودة الى إسرائيل، ويكون هناك اعتراف متبادل بحق الشعبين بدولـة                
أغلبية رؤساء الحكومة لم يكونوا على استعداد لدفع هذا الثمن ألنهم أخطأوا في االعتقاد بأن               . خاصة بهما 

  .ئوا في االعتقاد بأن يغآل عامير ليس القاتل االخيروربما النهم لم يخط. الجمهور لن يقبل بذلك
الـى مـسألة غيـر      " اجلس وال تفعل شيئاً   "المشكلة هي انه كلما مر الوقت تحول الخيار المعروف باسم           

 برهن الفلسطينيون على انهم قادرون على إلحاق ضرر ال بـأس بـه بنـا                1987ممكنة، النه منذ العام     
الدولية وباقتصادنا، وباالساس بالشعور باالمن الشخصي عندنا، وخصوصاً        بوسائل عنيفة والمس بمكانتنا     

االمـل  . ألننا قريبون أكثر من أي مرة من اللحظة التي سنتحول فيها الى اقلية يهودية غرب نهر االردن                
بالهجرة الحاشدة السرائيل تالشى والحل الوحيد لهذه المشكلة الديموغرافية المركزية هو فـرض حـدود               

  . وبين الفلسطينيينبيننا
خيار الدولة ثنائية القومية الذي نخيف أنفسنا به او الذي يقوم بعض القادة الفلسطينيين بإخافتنا بـه لـن                   

الدولة ثنائية القومية ليست مجرد دولة يعيش فيها شعبان، وانما دولة توجد فيها اتفاقيات سلطوية               . يتحقق
األمر الذي من شأنه أن يحدث في الواقـع هـو           . ي لبنان بين هذين الشعبين، على غرار الوضع القائم ف       

صراع بين االغلبية الفلسطينية التي ستنشأ هنا من اجل التصويت الديمقراطي في دولة مشتركة، وعندها               
اال انه قبل حدوث    . من شأن اليهود أن يعودوا الى الغيتو ومحاولة خوض الكفاح دفاعاً عن حقوقهم كأقلية             

ومة اسرائيلية ما باألمر الممكن الوحيد الذي يمكنها ان تفعله ان لم تكـن مـستعدة                ذلك بلحظة ستقوم حك   
  .انسحاب أحادي الجانب: بالسالم" للمخاطرة"

عندما فزع باراك من االستطالعات     . االنسحاب األحادي الجانب هو خيار الضرورة لدى اليمين واليسار        
الضبط من اجل التوصل للسالم مـع سـورية،      وقرر عدم دفع الثمن في شيبردستاون قبل عشر سنوات ب         

اما شارون الذي لم يؤمن أبداً بالسالم مع العـرب فلـم     . قرر االنسحاب من لبنان بصورة أحادية الجانب      
يتأثر كثيراً بانتخاب محمود عباس للرئاسة الفلسطينية، ولم يفهم لماذا يبدو الوضع مناسباً أقـل بالنـسبة                 

 مع منظمة التحرير الفلسطينية وفضل من خالل ذلك االنسحاب من غزة            مقارنة" حماس"إلسرائيل مقابل   
بصورة احادية الجانب من دون الحصول على اي وعد بالنسبة للمعابر ونزع السالح او ايـة خطـوات                  

  .سياسية
وبما أن كل رؤساء حكومات اسرائيل كانوا عقالنيين، وكان لهم جميعاً التزام قومي عميق، سواء نجحوا                

باستثناء غولـدا   (بهم او فشلوا بذلك فشالً ذريعاً، ليس من الصدفة أنهم منذ ان تسلّموا مناصبهم               في مناص 
  .قد تصرفوا بصورة مختلفة عما ميزهم قبل وصولهم للمنصب) مئير

اذا لم يكن هناك رئيس حكومة يتمتع بـالحزم والتـصميم           : اذا كان األمر كذلك، فهذا ما يتوقع أن يحدث        
. ، فستحين اللحظة التي يقدر فيها العالم بأنه نشأت اغلبية فلسطينية غربي نهر االردن             للتوصل إلى تسوية  

والن مغزى االمر هـو انتهـاء       . منذ هذه اللحظة ستبدأ ضغوط هائلة إلعطاء الفلسطينيين حق التصويت         
ل مرغمة  وبالتالي ستضطر اسرائي  . الدولة اليهودية، فانه ال توجد حكومة او كنيست يمكن أن يسمحا بذلك           

كـل المـستوطنات    . الى تحديد حدود من طرف واحد، ومن المعقول انها ستكون حدود الجدار الفاصل            
 في المائة من المنطقـة الموجـودة        8غربي الجدار ستخلى بهلع، واسرائيل ستواصل السيطرة على نحو          

  .غربي نهر االردن
من دون موافقة على تجريد الدولة      من دون عاصمة معترف بها و     : هكذا سيبدو االنسحاب احادي الجانب    

الفلسطينية من السالح، ومن دون الموافقة على مجال جوي حر السرائيل ومن دون تبادل للمناطق ومن                
دون اية تسوية حول المعابر ومن دون اتفاقيات سياسية ال اعتراف باسـرائيل كبيـت قـومي للـشعب                   
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، وخشية دائمة   "حماس"مطالب مع تعزيز هائل لـ      اليهودي، وبالتأكيد من دون إعالن فلسطيني بانتهاء ال       
  .من تواصل المواجهة العنيفة حول األرض التي لم نخلها وحول القدس

يجدر بأصحاب القرارات أن يدركوا بأن المصلحة القومية في هذه اللحظة تتمثل بالتوصل الـى اتفـاق                 
 يختلف بكثير، والحصول على     ؛ ومن األفضل دفع الثمن الذي ال      "حل الضرورة "سياسي وعدم الوقوع في     

  .مقابل أكبر بعشرات المرات
  "إسرائيل اليوم"

  3/2/2010األيام، فلسطين، 
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