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  "بن غوريون الفلسطيني"فياض هو : في مؤتمر هرتسليا بيريز .1

فاجأ الرئيس اإلسرائيلي، شيمعون بيريز، رئيس وأعضاء حكومته وغالبية :  نظير مجلي- تل أبيب
ل المديح لرئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض، على مشروعه الكبير السياسيين اإلسرائيليين عندما كا

  ".بن غوريون الفلسطيني"لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، ووصفه بأنه 
إن بن غوريون بنى دولة إسرائيل : "وقال بيريز، الذي كان يتكلم في مؤتمر هرتسليا، الليلة قبل الماضية

ت البنيوية، زراعة وصناعة ودوائر صحية ودبلوماسية ومصارف أوال على األرض، فقد أقام المؤسسا
وهكذا، . ونقابات وفرقا فنية ورياضية وحتى جهاز مخابرات، قبل عشرات السنين من قيام إسرائيل

وهذا ما يفعله فياض للشعب الفلسطيني . عندما حان الوقت وأعلن عن إقامة الدولة، كان كل شيء جاهزا
إنه بن غوريون . جديدة ويبني اقتصادا ناجحا ويثبت للمواطنين حياة أمانإنه يبني مدينة . اليوم

  ".الفلسطيني، وأقول ذلك بكل االحترام
 عاما87(وصرح النائب ميخائيل بن آري، من حزب االتحاد القومي المعارض، بأن بيريز رجل مسن  (

أنا ال أصدق ما : " من الحزب نفسهوقال النائب أريه الداد،. ويبدو أنه لم يعد يذكر ماذا كان بن غوريون
وقال ". ال بد أن بن غوريون يتململ في قبره وهو يسمع تلميذه يحط من قدره إلى هذا الحد. تسمعه أذناي

يقصد (أنا حزين على بن غوريون وعلى خيال بيريز الصحراوي الواسع : "النائب داني دنون من الليكود
  .)"القول إن له خياال كأهل الصحراء العرب

 4/2/2010الشرق األوسط، 
  

   فتح حوار مع حماسإلىويدعو واشنطن ... االنقسام ضار للقضية الفلسطينية: هنية .2
طريق "دعا إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني المقال أمس اإلدارة األميركية إلى سلوك : غزة

 .رهابيةمع حركته التي تضعها الواليات المتحدة على الئحة المنظمات اإل" الحوار
وقال هنية، القيادي البارز في حركة حماس، في مقابلة خاصة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن الحركة 

) اللجنة الدولية(مستعدة للحوار مع كل األطراف اإلقليمية والدولية بما في ذلك اإلدارة األميركية و"
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أن يبحثوا عن طريق آخر هو طريق عليهم "وتابع هنية  ".ليست لدينا مشكلة في ذلك"مضيفا " الرباعية
 ".الحوار مع هذه الحكومة ومع حركة حماس

بسبب االحتالل والذين رفضوا االعتراف بنتائج "واعتبر هنية أن معاناة قطاع غزة الحالية هي 
وفرضوا الحصار على ) الفلسطينية التي حصلت فيها حماس على أكثرية المجلس التشريعي(االنتخابات 

 ".نيالشعب الفلسطي
الهدف من فرض الحصار وشن "، معتبرا أن "إعادة النظر في هذه السياسة الفاشلة"ودعا هنية إلى 

 ".العدوان على قطاع غزة هو كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإسقاط هذه الحكومة، لكنهم فشلوا
م ضار للقضية االنقسا"وعقب هنية على االنقسام الفلسطيني الحالي بعد سيطرة حماس على القطاع بقوله 

 ".الفلسطينية، ونريد أن يكون لنا وطن واحد وشعب واحد وحكومة واحدة
ليس "واتهم هنية اإلدارة األميركية وإسرائيل بعدم الرغبة في تحقيق المصالحة بين الفلسطينيين، وقال 

ل سرا أن اإلدارة األميركية وإسرائيل ال ترغبان في تحقيق المصالحة، وتمارسان الضغوط على ك
 ".األطراف لعدم تحقيق هذه المصالحة، إال أننا مصممون على التوصل إليها

التوافق مع اإلخوة في مصر على كيفية التعامل مع "واعتبر هنية أن التوقيع على ورقة المصالحة ينتظر 
وشرح سبب عدم قيام حماس بالتوقيع على هذه الورقة وقال ". مالحظات حركة حماس بشان هذه الورقة

 ".تطالب بما تم االتفاق عليه) حماس(أسقطت بعض األمور التي تم التوافق عليها، والحركة  "إنها
تشكيل لجنة اإلشراف على االنتخابات بالتشاور والتوافق بين الفصائل، "وأشار إلى أن االتفاق تم على 

قطت كلمة قبل أن يصدر مرسوم من الرئيس محمود بتشكيلها، إال أن الورقة نصت على التشاور وأس
 )".ضعوا كلمة التوافق(التوافق، وحماس تقول 

االتصاالت مع مصر لم تنقطع، وأنا وجهت رسالة "، مؤكدا أن "مطالب حماس ليست تعجيزية"واعتبر أن 
بالمخابرات ) حماس(للرئيس حسني مبارك، وهناك ردود تأتي عبر القنوات التي يتصل عبرها اإلخوان 

 الوقوع في شرك الضغوط اإلسرائيلية األميركية، ثم ال بد من احترام ما عدم"ودعا هنية لـ ".المصرية
 ".يتم التوقيع عليه

نريد أن "وقال هنية . وشدد على تمسك حركته باالنتخابات، لكنه اشترط إجراءها بعد تحقيق المصالحة
لسطيني بما فيه تأتي االنتخابات في سياق المصالحة وليس قبل المصالحة، نريد انتخابات لكل الوطن الف

  ".القدس
إذا كانت تريد االستقرار في المنطقة فال بد من معالجة القضية "وأكد هنية أن الواليات المتحدة 

 ".الفلسطينية، وهذا هو الطريق إلى الحل
إذا كان هناك شعور باأللم اإلنساني تجاه الجندي اإلسرائيلي فإننا "وحول ملف جلعاد شاليط قال هنية 

نحن نشجع الفصائل الفلسطينية على االستمرار في .  أسير فلسطيني8000 هذا األلم إلى نأمل أن يصل
يعتبرون أن "، مشيرا إلى أن الوسطاء األلمان "المفاوضات للتوصل إلى صفقة تعالج هذا الموضوع

 ".اإلسرائيليين تراجعوا عن التفاهمات
على الرغم من أننا نرحب "مضيفا " والمصريالعالقات االستراتيجية بين الشعبين الفلسطيني "وشدد على 

 ".فإننا نقول في الوقت نفسه ال غنى عن الدور المصري.. بكل الجهود العربية للمصالحة
والتي شكلتها حكومته ) الشهر الماضي(وأشار إلى أن لجنة التحقيق في األحداث التي وقعت في رفح 

عن أسفنا الشديد الستشهاد الجندي ) في حينه (عبرنا.. الوصول إلى النتائج حول األحداث"تقترب من 
 ".المصري

رغم أننا ال نأمن "وختم هنية أنه ال يتوقع وقوع حرب إسرائيلية جديدة على غرار الحرب العام الماضي 
 ".جانب االحتالل اإلسرائيلي

 4/1/2010الشرق األوسط، 
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  هنية يلتقي منيب المصري ويؤكد على أهمية المصالحة .3

وأكد  .رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية، أمس، رجل األعمال الفلسطيني منيب المصريالتقى : زةغ
هنية أن حماس باتت تتحدث عن اإلجراءات العملية من أجل التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة 

أن ، وأشار إلى "المصالحة الفلسطينية هي على سلم أولويات الحكومة وحركة حماس"الفلسطينية، وقال 
طبيعية بين أبناء الشعب الواحد، ويجري خاللها التطرق إلى العديد من الملفات التي تهم "هذه اللقاءات 

  ".شعبنا وعلى رأسها المصالحة
نحن في التجمع الوطني جئنا لنبحث عدة مواضيع وعلى رأسها الوفاق "من جهته، قال المصري 

وكان المصري ".اً للتوقيع على المصالحة في القاهرةالوطني، وإن شاء اهللا يتوجه إخواننا في حماس قريب
 .وصل من الضفة الغربية، أول أمس، والتقى عدداً من المسؤولين والشخصيات المستقلة

  4/2/2010الخليج، 
  

  "غولدستون" تسلّم ردها على توصيات الحكومة في غزة  .4
دير مكتب المفوض السامي في قطاع غزة م" حماس"سلّمت الحكومة المقالة التي تديرها حركة  :غزة

لحقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في غزة كوريتس غورينغ، ردها األولي على توصيات تقرير 
وقال وزير العدل في الحكومة محمد فرج الغول . األخيرة" اإلسرائيلية"غودلدستون في خصوص الحرب 

لحكومة بموجب التقرير، إضافة إلى إن الرد تضمن إجابات عن األسئلة واالستفسارات التي تسلمتها ا
وأوضح الغول أن الرد األولي بمثابة . خالل الحرب" اإلسرائيلية"ملخص تنفيذي وتوثيق مصور للجرائم 

جزء من تقرير شامل ستقوم الحكومة بتسليمه في الفترة المقبلة، معرباً عن أمله في أن تأخذ العدالة 
ان " حماس"عن مسؤولين في " رويترز"ونقلت ". ييناإلسرائيل"مجراها في محاكمة مجرمي الحرب 

في هجمات صاروخية " إسرائيليين" صفحة أن مقتل ثالثة 52الحركة أوضحت في ردها المؤلف من 
  .خالل الحرب كان مجرد حادث، وإنها كانت تستهدف المنشآت العسكرية

  4/2/2010الخليج، 
  

   في غزة منذ الحصارضع حجر األساس ألول مدرسة توزارة التربية والتعليم .5
وضعت وزارة التربية والتعليم في الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس            :  د ب أ   -غزة  

أمس حجر األساس لبناء أول مدرسة حكومية منذ فرض الحصار اإلسرائيلي المشدد على القطـاع قبـل                 
زالة الـستار لبـدء العمـل فـي       وأشرف مسؤولون حكوميون في افتتاح خاص على إ       . نحو ثالثة أعوام  

ويشرف على دعم إقامـة     . ببلدة بيت حانون ، شمال قطاع غزة      " غازي الشوا "المدرسة التي ستحمل اسم     
وأكد محمد عسقول ، وزير التعليم في الحكومة المقالـة ، فـي كلمـة    . المدرسة مؤسسات خيرية عربية 

لتعليمـي وسـد االحتياجـات التعلميميـة        خالل االفتتاح أن حكومته ماضية في مساعي تطوير القطاع ا         
وأوضح عسقول أن وزارة التربية والتعليم في غزة تعاني عجزاً في عدد المدارس لحاجتها إلى            . المتزايدة

  . مدرسة جديدة جراء التوقف عن بناء أو إعادة اعمار المدارس المدمرة منذ فرض الحصار100بناء 
  4/2/2010الدستور، األردن، 

  
   توصية غولدستون"سرائيلإ"تحرك عربي في االمم المتحدة ضد عدم التزام  :رياض منصور .6

قال مندوب فلسطين في االمم المتحدة، رئيس المجموعة العربية للشهر الجاري الدكتور رياض : نيويورك
التي تضمنت ردها " للضغط عليه بالقول ان ورقة اسرائيل"منصور ان اللجنة ستجتمع مع االمين العام 

توضح انها غير ملتزمة الوالية المنصوص عليها في الفقرة " للجمعية العامة ٦٤/١٠لب القرار على مطا
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الثالثة العاملة من القرار، والتي تطلب من اسرائيل القيام بتحقيق مستقل ذي صدقية وفق المعايير 
ال تشكل ) العامرئيس مكتب االمين (ان الورقة التي رموها على طاولة فيجاي نامبيار "واضاف ". الدولية

ومن المتوقع ". لذلك ما نريده من االمين العام هو ان يعكس ذلك في تقريره. التزاما بما هو مطلوب منهم
  .ان يصدر تقرير االمين العام غداً

، وان يعكس نوعية الردود التي تقدم بها "ان ما نريده هو ان يكون تقرير االمين العام جدياً"واكد منصور 
  . يني واالسرائيلي تنفيذاً للقرارالطرفان الفلسط

على ان يقوم بتحقيقات مستقلة وذات " الطرف الفلسطيني"وبحسب منصور، فإن تقرير غولدستون يحض 
  . المعتمد لدى االمم المتحدة" ونحن الطرف الفلسطيني"صدقية ووفق المعايير الدولية لحقوق االنسان، 

  4/2/2010الحياة، 
  

   يطالب القرضاوي باالعتذار"المجلس الوطني الفلسطيني" .7
طالب المجلس الوطني الفلسطيني الداعية المصري الشهير الشيخ يوسف القرضـاوي باالعتـذار             : عمان

 ضـمنيا   إياه، متهما   ' المقصودة التي ارتكبها بحق الرئيس محمود عباس       اإلساءات'للشعب الفلسطيني عن    
ديد اللهجة مليئاً باالتهامـات للقرضـاوي مـع         واصدر المجلس بيانا ش   . 'خلق فتنة في فلسطين   'بمحاولة  

واسـتنكر  .  السنة في هذه المرحلة    أهلعبارات قاسية بحق المرجع االسالمي الذي يعتبر من اهم علماء           
المجلس في البيان ما وصفها بافتراءات القرضاوي، معربا عـن اسـتهجانه واسـتغرابه للتـصريحات                

  .الصادرة عنه بحق الرئيس محمود عباس
ر المجلس في بيانه ان اية تصريحات او شائعات بحق القيادة الفلسطينية ال تخدم سـوى اغـراض                  واعتب

  . منها هو االحتالل االسرائيليواألخيرشخصية وحزبية المستفيد االول 
  4/2/2010القدس العربي، 

  
  2010البرغوثي لجائزة نوبل للسالم لعام مصطفى ترشيح  .8

ـ       اكد نائب الم  : وليد عوض  -رام اهللا    القـدس  'جلس التشريعي الفلسطيني الدكتور مصطفى البرغوثي لـ
االربعاء بأن عددا من حاملي جائزة نوبل للسالم بقيادة مريد مـاغواير مـن ايرلنـدا الـشمالية          ' العربي

  .رشحوه لنيل تلك الجائزة
ـ   المـسألة   '، مـضيفا  'انا اعتبر ذلك الترشيح انجازا للشعب الفلسطيني      ' 'القدس العربي 'وقال البرغوثي ل

ليست شخصية بقدر ما هي تأكيد على تعاظم االعتراف الدولي والشعبي بعدالة القضية الفلسطينية وقـوة                
  .'النضال الشعبي الفلسطيني ضد االحتالل االسرائيلي وجدرانه ومستوطناته

وكشف البرغوثي عن وجود حمالت في فنلندا والسويد ودول اخرى لمساندة ترشـيحه لجـائزة نوبـل                 
الم، مشيرا الى ان هناك عددا من الذين منحوا جائزة نوبل للسالم شرعوا بحملة لمساندة ترشيحه لنيل                 للس

  .تلك الجائزة التي ستعتبر جائزة لفلسطين في مقاومتها لالحتالل االسرائيلي حسب وجهة نظرهم
ـ     االسـرى   اذا جاز لي فأنا اهدي ترشـيحي لكـل عـائالت          ' 'القدس العربي 'واضاف البرغوثي قائال ل

، مطالبـا  'والشهداء والشهيدات الذين سقطوا واسروا دفاعا عن فلسطين ومقاومة االحـتالل االسـرائيلي      
الفلسطينيين والعرب بالعمل من اجل منح جائزة نوبل للسالم لفلسطين في مقاومتها لالحـتالل، مـضيفا                

  .'آمل ان يرى الجميع بان الموضوع يخص فلسطين وليس شخص مصطفى البرغوثي'
واعلنت مريد ماغواير من ايرلندا الشمالية والحائزة على جائزة نوبل للسالم عن ترشيح النائب البرغوثي               

   .2010لجائزة نوبل للسالم للعام 
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وقالت ماغواير في بيان لها ان ترشيح البرغوثي لجائزة نوبل هو انجاز كبير لفلسطين والقضية العادلـة                 
كة المقاومة الشعبية الجماهيرية الجارية في االراضـي الفلـسطينية          للشعب الفلسطيني وتمثل مساندة لحر    

  .المحتلة والتي تبعث األمل بمستقبل افضل لفلسطين والشرق االوسط
  4/2/2010القدس العربي، 

  
  بوشريف يدعو النتفاضة االستقالل وإقامة الدولة الفلسطينيةأبسام  .9

ياسي السابق للرئيس الفلسطيني الراحـل ياسـر        دعا بسام أبو شريف المستشار الس     :  غادة الشيخ  -عمان
  ".انتفاضة ثالثة شاملة ال تتوقف في األرض المحتلة"عرفات إلى 

نحن بحاجة الى انتفاضة استقالل، تنطلق من مقاومة        "وفي معرض رؤيته لوضع الفلسطينيين الحالي، قال        
قامة الدولة الفلسطينية المـستقلة     شعبية عارمة، تشمل كل المقاومين العرب لكنس االحتالل االسرائيلي وا         

  ".وعاصمتها القدس
، والذي أقيم مساء أول من أمـس فـي          "بيروت مدينتي "جاء ذلك، في كلمة القاها خالل حفل توقيع كتابه          

  . بعمان، وبحضور مجموعة إعالميين ومثقفين ومعنيين" كوزمو"مجمع 
  4/2/2010الغد، االردن، 

  
  لى إتمام المصالحة وإنهاء الحصاربمهمة رسمية ويشدد عشعث يصل غزة  .10

عضو اللجنة  نبيل شعث    أن   اشرف الهور  غزة   نقال عن مراسلها من      4/2/2010القدس العربي،   ذكرت  
 وقال فور دخوله القطاع من بوابة معبر ايريـز          ، الى قطاع غزة   أمسوصل يوم   ) فتح(المركزية لحركة   

وقـال شـعث    . تهاء الخالف الفلـسطيني الـداخلي      انه يشعر بسعادة كبيرة، وانه يأمل في ان        اإلسرائيلي
اعادة الوحدة الفلسطينية من جديد بعد ثالث سنوات        'للصحافيين فور دخوله القطاع ان زيارته تهدف الى         

، وقال موجها حديثه لـسكان غـزة        'اكثر تفاؤال 'وعبر عن امله في ان يخرج من زيارته          .'من االنقطاع 
واعلن انه مبعوث رسمي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس         . 'تهاسنعمل سويا العادة بناء غزة ووحد     '

وقال انه سيقوم بجولة تفقدية لمختلـف   .لزيارة غزة واالطالع على معاناة سكانها بعد الحرب االسرائيلية     
المناطق في قطاع غزة لالطالع على معاناة السكان المحاصرين، الفتا الى انه يريـد زيـارة المنـاطق                  

  .ائالت التي تضررتالمدمرة والع
المطلوب منا اتمام المصالحة وانهاء الحصار الظالم المفروض علـى          'ويوم امس قال المسؤول الفتحاوي      

واشار الى ان الشعب الفلسطيني ليس بحاجة الى حوارات من النوع السابق التي استمرت عـامين                 .'غزة
 .'حتفال بالتوقيع على الورقة المـصرية     الذهاب للقاهرة لال  'دون جدوى، الفتا الى ان المطلوب اآلن هو         

حـول مـستقبل    ' حوار سياسـي  'ورأى ايضا ان المطلوب اآلن ايضا من الفلسطينيين البحث من خالل            
  .'اساليب الكفاح والديمقراطية'الفلسطينيين من خالل اقامة الدولة والبحث عن 

خليل ) حماس(مقاومة اإلسالمية   التقى بالقياديين في حركة ال     أن شعث    4/2/2010نت،  .الجزيرةوأضافت  
  .الحية وأيمن طه في أحد فنادق غزة

بدوره رحب الحية بزيارة شعث، معتبراً أن مثل هذه اللقاءات تمهد لألمام بخصوص العالقـات الثنائيـة               
  .بين حركتي فتح وحماس، وخطوة نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية

ات وتأمل أن يعقد عليها آمال كبيرة، مشيرا إلى أنـه           وأشار الحية إلى أن حماس ترحب بمثل هذه اللقاء        
 .سيتم عقد لقاءات موسعة من أجل مناقشة عدد من المواضيع واألمور التي تخص الشأن الفلسطيني

ياسر الوادية ممثل الشخصيات المستقلة في المصالحة أكـد أن      أن   4/2/2010األيام، فلسطين،   وأضافت  
داخلية وخارجية إلنجاح زيارة نبيل شعث إلى قطاع غزة، معتبراً أنها           جهوداً مكثفة تبذل مع عدة أطراف       
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وطالب الوادية في تـصريح صـحافي جميـع األطـراف      .خطوة إيجابية باتجاه إنجاح جهود المصالحة 
  .باستثمار األجواء قبل القمة العربية إلحراز تقدم في ملف المصالحة الداخلية

  
   االغتيال من قياداتها من 12معلومات أمنية وتحذر حماس حصلت على : مصادر أمنية صهيونية .11

 إنذاراً شـديد    1/2/2010زعمت مصادر أمنية صهيونية إلى أن قيادة حركة حماس أرسلت يوم االثنين             
ـ        قيادياً من كوادرها القيادية، بما فـيهم بـصورة مفاجئـة            12اللهجة غير مسبوق في لهجته التحذيرية ل

وقالت المصادر إن التحذير يقول أن حماس حصلت على معلومات          ". سالميالجهاد اإل "الثنين من قياديي    
أمنية ساخنة عبر طرقها الخاصة تشير إلى أن أجهزة األمن الصهيونية المختلفة، بصدد مواصلة سلـسلة                

وأشارت المصادر إلى أن الخطوة غير مسبوقة لدى قيادة         . االغتياالت ضدهم بعد اغتيال محمود المبحوح     
 اسماً تعتقد الحركة أنهم األكثـر حـساسية         12رية، في ضوء أن القائمة تكشف النقاب عن         حماس العسك 

 .وخطورة من الناحية األمنية، وهي خطوة ال تقدم عليها أي منظمة عسكرية سرية في األحوال الطبيعية
3/2/2010، 1879التقرير المعلوماتي   

 
  ذا األسبوع حامال رد حماسالوسيط األلماني يصل إلى تل أبيب ه: إسرائيليةمصادر  .12

أكدت مصادر إسرائيلية أن الوسيط األلماني في صفقة تبادل االسـرى بـين حركـة حمـاس                 : رام اهللا 
  .واسرائيل سيصل هذا األسبوع إلى تل أبيب حامال رد حماس على المقترحات اإلسرائيلية

لي األسـير غلعـاد شـاليط       وقال  شمشون ليبمان رئيس هيئة التضامن االسرائيلية مع الجندي االسرائي          
لصوت اسرائيل صباح امس ان الوسيط االلماني سيصل الى اسرائيل هذا االسبوع لكي يسلم رد حركـة                 

  .حماس على آخر المقترحات االسرائيلية بما يخص اتمام صفقة التبادل
يز على  واضاف ليبمان انه ال يجب النظر كثيرا للتصريحات التي تخرج بين الحين واآلخر، ويجب الترك              

  .األمر األساسي والوصول الى تفاهم يعجل ويقرب من االتفاق على تحرير شاليط
 واكد ان الهيئة التي يرأسها سوف تستمر بالعمل وممارسة الضغط من أجل التوصل الى اتمام الـصفقة،     

ركـة  مشيرا إلى انه ال يوجد لديه أية معلومات عن طبيعة الردود التي يحملها الوسيط االلمـاني مـن ح              
 . حماس

4/2/2010الحياة الجديدة،   
  

  حماس تنتقد موقف برلسكوني الداعم للعدوان على غزة .13
موقف رئيس الوزراء اإليطالي سيلفيو "صالح البردويل إن في حركة حماس قال القيادي : )ب ف أ(

ي، برلسكوني الداعم للعدوان الصهيوني على غزة موقف خطير يتنافى مع أبسط حقوق الشعب الفلسطين
ويساهم في المزيد من حصد أرواح األطفال الفلسطينيين ومن جرائم الحرب الصهيونية، ويساهم في دعم 

  ".إرهاب الدولة الذي يقوم به االحتالل
، ودعاه إلى زيارة ""اإلسرائيلي"تفوق في تطرفها تصريحات قادة الكيان "ورأى أن تصريحات برلسكوني 

  ". من االعتماد على الرواية الصهيونية اإلجرامية الكاذبةبدالً "غزة لمعرفة الحقيقة عن كثب 
4/2/2010الخليج،   

  
  ستدفعون الثمن غاليا جراء تعاملكم مع الفلسطينيين : اإلسرائيلي الجيش إلذاعةحمد يوسف أ .14

في قطاع غزة ان القصد     ) حماس( قال الدكتور احمد يوسف، من قياديي حركة المقاومة االسالمية           :غزة
 قادة حماس بان قواعد اللعبة تغيرت، بعد عملية اغتيال الشهيد محمود المبحوح انّه ال يعلـم،      من تصريح 
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ولكن ما اعرفه بان اسرائيل ارتكبت جريمة كبيرة، ليس فقط ضد حماس بل ضـد االمـارات العربيـة                   
  .المتحدة، وضد القانون الدولي، هذه الجريمة تمنح اآلخرين كل االسباب لالنتقام

ئل من قبل محلل شؤون الشرق االوسط جاكي حوغي في حديث ادلى به امس الذاعة الجـيش                 وعندما س 
ال يوجد عندي اجابـة علـى ذلـك،         : االسرائيلي، اذا كان رد حماس سيكون خارج حدود فلسطين، قال         

ن ولكنّكم انتم اول من بادر، واول من تجاوز الخطوط، انتم اول من ال يحترم قوانين الدول، وال القـواني                  
  .الدولية، هذه جريمة بكل معنى الكلمة، وواضح ستكون لها تداعيات

اما اذا كانت عملية االغتيال ستؤثر على مفاوضات صفقة التبادل بين الدولة العبرية وحركة حماس اكـد                 
ال اعتقد بان اسرائيل تريد صفقة تبادل، فاسرائيل دائما تطرح اعذارا مختلفة كي تهرب من               : يوسف قائال 

وعلى . ة، واعتقد بانكم تتعاملون مع الفلسطينيين وكان ال حق لهم في الوجود، وال اي حق انساني               الصفق
هذا ستدفعون الثمن، كما دفعت كل الشعوب على مر التاريخ االنساني، انتم ال تتعلمون مـن التـاريخ،                  

وال تحترمون حتـى االرض     وتعملون خارج اطار القيم والقوانين التي نصبتها االمم، انتم قتلتم االنبياء،            
التي تسكنونها، وتعتقدون بانكم شعب اهللا المختار، العقاب سيأتي وستندمون على كل ما فعلـتم بالـشعب          

  . الفلسطيني
 سيغير اراءك، رد بـالقول ان       67من العام   ) يونيو(هل انسحاب اسرائيل الى حدود الرابع من حزيران         

، والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وقال      67خروج من حدود    الشيخ احمد ياسين تحدث عن هذا الحل، ال       
انّه تمنح هدنة حتى عشرين عاما حتى ترتاح النفس وتبنى ثقة، ربما بعد عقد او عقدين يتعلم النـاس ان                    
يعيشوا حياة مشتركة، لكن الفلسطينيين لن ينسوا حقوقهم، وعلى الشعب االسرائيلي تقبل ذلك، وفي حال               

  .ا وبينكم السيفلم يتقبل، فبينن
وردا على سؤال حول االعتقاد السائد في اسرائيل بأن عملية االغتيال هي في نهاية االمـر جـزء مـن                    
الجهود للدفاع وحماية سديروت، اجاب بالقول ان سديروت هي كذبة كبيرة، ويمكـن ان تخبـروا هـذه                  

بء االحـتالل والحـصار،   الكذبة لشخص يعيش في امريكا، ولكن ليس لفلسطيني يعيش كل يوم تحت ع      
وحاول المحلـل حـوغي     . فمنذ اكثر من عام ال توجد صواريخ، ولكن يوجد عدوان اسرائيلي متواصل           

يوسف وسأله عن ان غزة مليئة بالسالح الذي تم تهريبه، الفتا الى انّه علـى الـرغم مـن                   . استدراج د 
ما المـشكلة فـي   : يوسف عبر االثير. انسحاب اسرائيل ما زالت تتلقى الصواريخ من القطاع، فقال له د  

تهريب السالح؟ اال نملك الحق في الدفاع عن انفسنا، والدفاع عن وجودنا، وعن شعبنا؟ فقط لكم مسموح                 
الحصول على سالح من كل مكان؟ حقكم في الحصول على سالح نووي، وامتالك غواصـات، ولكـن                 

نـتم عـدتم وفرضـتم حـصارا، نحـن          ا. ممنوع ان تملك الضحية اي شيء؟ انتم لم تخرجوا من غزة          
محاصرون من البحر والبر، كل المعابر مغلقة، هذا ليس خروجا، هذه محاولة لفرض حصار، واخـراج                

  .اسرائيل من صورة المحتل، هذا انتشار من جديد، كما يقال باللغة االنكليزية
 هـو   اإلسـرائيلي اء، الشعب   ال، ال توجد لي كلمة ألوجهها في نهاية اللق        : يوسف المقابلة بالقول  . وختم د 

شعب المتطرفين، مستوطنين، شعب لناس ال يعرفون اية حق للشعب الفلسطيني، انتم قطعتم كل عالقـة                
  .ممكنة من شأنها ان تُبقي امكانية الحديث عن مستقبل لهذه االرض المباركة، على حد تعبيره

4/2/2010وكالة سما،   
  

   جدا مع مصر"صاالت محدودةات"ما هو قائم اآلن عبارة عن : البردويل .15
الدكتور صالح البردويل    أن   غزة اشرف الهور   نقال عن مراسلها من      4/2/2010القدس العربي،   ذكرت  

جـدا مـع    ' اتصاالت محدودة 'ان ما هو قائم اآلن عبارة عن        ' القدس العربي ' لـ   قالالقيادي في حماس    
  .مصر
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سؤولين المصريين ألخذ موافقة علـى مغـادرة        وكشف البردويل عن قيام الحركة بارسال طلبات الى الم        
عدد من المسؤولين من قطاع غزة الى الخارج من خالل معبر رفح البري كما جرت العادة في السابق،                  

  .لكنه قال ان المسؤولين في مصر لم يردوا كالعادة ال بااليجاب وال بالرفض على هذه الطلبات
ر مصر الراعي االساسي للمصالحة الفلسطينية، وطالبها       وجدد القيادي البردويل موقف حركته الذي يعتب      

  .بان تبذل جهودا اكبر من اجل انجاح المصالحة والحوار
واشار في هذا السياق الى ان تصريحات كل من خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس والـدكتور                 

ـ      'محمود الزهار عضو المكتب السياسي االخيرة حول المصالحة          ض القيـادات   القت صـدى لـدى بع
  .'نحن ننتظر ان تتم ترجمة االمور الى ارض الواقع'، وقال 'المصرية

" فتح"ترحب بزيارة القيادي في حركة " حماس" أن البردويل أكد أن 3/2/2010قدس برس، وأضافت 
الدكتور نبيل شعث شخص مرحب به في غزة، وقد نسق معنا "الدكتور نبيل شعث إلى قطاع غزة، وقال 

  ".يارة ونحن على استعداد للقاء به، وتدخلنا في زيارته سيكون فقط من أجل حمايتهفي هذه الز
ضرب من "بأنه " حماس"ووصف البردويل الرهان على وجود خالف بين قيادات الداخل والخارج في 

هو خطاب واحد وما تفضل به رئيس المكتب " حماس"خطاب حركة المقاومة اإلسالمية : "، وقال"الخيال
 للحركة خالد مشعل هو ذاته ما قاله الدكتور محمود الزهار أورئيس الوزراء اسماعيل هنية، السياسي

أمر صحي، لكن الخطاب السياسي والمواقف السياسية المؤسساتية " حماس"فاالجتهادات داخل مؤسسات 
م أمر مسلم به، وهي متماسكة وشورية، والرهان على الخالف بين الداخل والخارج أو بين الحمائ

  . ، على حد تعبيره"ضرب من الخيال يرهق صاحبه كثيرا دون جدوى" حماس"والصقور في 
  

  حماس أبدت مرونة في اشتراطاتها على الورقة المصرية": األيام"مصدر فلسطيني لـ .16
أبدت مرونة في اشـتراطاتها الـسابقة بخـصوص         " حماس"قال مصدر فلسطيني مطلع، إن       :حسن جبر 

ـ   .صريةالتوقيع على الورقة الم    طلبت من شخصيات سياسية إجـراء      " حماس"أن  " األيام"وأكد المصدر ل
تعديالت على المقدمة في الورقة المصرية، تتضمن أن يتم أخذ مالحظاتها عند التنفيذ من أجل اإلعـالن                 

  .عن البدء في إجراءات التوقيع
جرت بـين قـادة مـن       األخير جاء ثمرة اتصاالت سريعة      " حماس"وأشار المصدر نفسه إلى أن موقف       

داخل وخارج الوطن، الفتاً إلى أن الموقف الجديد جرى التعبير عنه على لسان أكثر من قيـادي        " حماس"
وأكد المصدر أن لقاء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور نبيل شعت مع مسؤولين               ".حماس"داخل  

  .المصريةلتوقيع الورقة " حماس"في غزة سيساهم في دفع توجه " حماس"من 
4/2/2010األيام، فلسطين،   

  
  ينددون بمشاركة فياض في مؤتمر هرتسليا" الجهاد"و" الديمقراطية"و" الشعبية" .17

 عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أبو أن: ) رويترز- أ ب د( نقال عن  4/2/2010الخليج، ذكرت 
نتقالية سالم فياض بمشاركته في أحمد فؤاد، قال في تصريح صحافي إن رئيس الحكومة الفلسطينية اال

السياسات االستراتيجية العدوانية ضد شعبنا "ألن المؤتمر يرسم " ارتكب جرماً واضحاً " هرتسليامؤتمر
من يمثل سالم فياض في مشاركته هذه ومن الذي كلفه بذلك وأين اللجنة التنفيذية "وتساءل ". وأمتنا

  ".ع هذا الموظف من المشاركة كونها مرجعية السلطة؟أليس من واجب اللجنة من.. لمنظمة التحرير؟
وقال فهد سليمان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إن الرأي العام الفلسطيني تفاجأ سلباً 

وأضاف في بيان في دمشق إن هذا يتزامن مع ما تعانيه . بمشاركة فياض في أعمال المؤتمر وإلقائه كلمة
". حصار مشدد وتصعيد غير مسبوق في عمليات االستيطان والتهويد"لة من المناطق الفلسطينية المحت
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نقيض الموقف الفلسطيني المعتمد برفض إجراء "واعتبر أن مشاركة فياض في أعمال المؤتمر تقف على 
  .ودعا اللجنة التنفيذية لمساءلة فياض". اإلسرائيلي"لقاءات رسمية مع المستوى السياسي 

" معاً"أمس في تصريح لوكالة " فتح" القادر مسؤول ملف القدس في حركة حاتم عبدمن جهته قال 
اإلخبارية الفلسطينية، إن فتح تشعر بغضب شديد إزاء هذه المشاركة في مؤتمر خصص أبحاثه هذا العام 
لبحث السيناريوهات المتعلقة بإضعاف الشعب الفلسطيني وإجهاض حقوقه وعلى رأسها تعزيز السيطرة 

  .ى القدساليهودية عل
حركة القيادي في  أن  كفاح زبون رام اهللا نقال عن مراسلها من 4/2/2010الشرق األوسط، وأضافت 

 مستهجنة وتدل أن مشاركة فياض في مؤتمر هرتسليا«: »الشرق األوسط«الجهاد داود شهاب قال لـ
 .»على انفالت سياسي وعدم انضابط

فياض في مؤتمر أمني بهذا المستوى يرسم كيف يمكن للسلطة تفسير مشاركة «: وتساءل شهاب
 .»السياسات األمنية اإلسرائيليية، بينما يعلن الرئيس عباس كل يوم أن ال لقاءات مع اإلسرائيليين

وأكد رباح مهنا . »من أجل أن تحفظ السلطة ماء وجهها فعليها معاقبة فياض على هذه المشاركة«: وتابع
 المنضوية تحت إطار منظمة التحرير، أنها طلبت رسميا من عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية،

مشاركة فياض في مؤتمر يضع سياسات إلعادة «: »الشرق األوسط«المنظمة معاقبة فياض، وقال لـ
الهيمنة اإلسرائيلية على كل فلسطين مشاركة ضارة وغير مقبولة وتعكس هبوط أداء فياض وفريق رام 

 .»اهللا كله برئاسة عباس
  

  ندعو كل قيادات فتح لزيارة قطاع غزة: فتحاويقيادي  .18
عضو المجلس الثوري لحركة فتح وأمين سر إقليم غرب غزة في " أبو جودة"قال محمد النحال : غزة

إن الدكتور نبيل شعث قادم إلى وطنه وبيته وأهله، وليس إلى دولة أخرى، وهذا وضع طبيعي "الحركة 
  ". غزةأن يزور غزة كابن لهذا الوطن وابن قطاع

الزيارة طبيعية يمكن أن تعزز موقف حركة " "قدس برس"وأضاف جودة في تصريحات خاصة لوكالة 
وكل أبناءنا سواء في اللجنة المركزية أو في " فتح"، ونحن من جهتنا أيضا ندعو كل أبناء حركة "فتح"

  .، حسب تعبيره"المجلس الثوري تحديدا بزيارة قطاع غزة والمكوث فيه أيضا وليست زيارة غزة فقط
3/2/2010قدس برس،   

  
  اإلسرائيليطوة جرئية لمخاطبة العقل الجماعي مشاركة فياض بهرتسليا خ: قيادي فتحاوي .19

ـ      : وليد عوض  -رام اهللا     بأن مـا قـام بـه فيـاض        ' القدس العربي 'اكد حسام خضر احد قادة الحركة ل
واضـاف   .'عقل الجماعي االسـرائيلي   خطوة جرئية ومهمة لمخاطبة ال     ')بالمشاركة في مؤتمر هرتسليا   (

، مشيرا الى ان مؤتمر هيرتـسليا الـذي يـنظم           'ليس من الخطأ مخاطبة المطبخ االسرائيلي     'خضر قائال   
   .سنويا يلعب دورا هاما جدا في رسم السياسات االسرائيلية

ـ    ر  فـي مـؤتم   -انا ال ارى اي خطأ فـي مـشاركة فيـاض          'قائال  ' القدس العربي 'وتابع خضر حديثه ل
خطوة جريئة  '، مشددا على ان اقدام فياض على المشاركة         ' لمخاطبة العقل الجماعي االسرائيلي    -هيرتسليا

سياسي فلسطيني امتلك الجرأة فـي ظـل        'وشدد خضر على ان فياض       .'وسط كل معاد لفياض وخطوته    
ت الوطنيـة التـي ال      انغالق كل المسارات ليؤكد امام القادة االسرائيليين على تمسك الفلسطينيين بالثواب          

  .'يمكن التنازل عنها
  4/2/2010القدس العربي، 
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  "حمى البذاءة"التوقف عن " فتح"على قادة : البردويل .20
الدكتور صالح البردويل التصريحات التـي      " حماس"استنكر القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية       : غزة

ـ  زياد أبو العنين، واصفً   " فتح"أدلى بها القيادي في حركة       االسـتفزازية، وال تقـدم للمـصالحة       "ا إياها ب
  ".الفلسطينية إال المزيد من العراقيل والعقبات

" المركز الفلـسطيني لإلعـالم    "وصل  ) 2-4(وقال البردويل في تصريحٍ صحفي مكتوبٍ اليوم الخميس         
ور غـزة   بالدكتور نبيل شعث؛ والذي يز    " حماس"مثل هذه التصريحات هدفها تعكير ترحيب       : "نسخة منه 

، مؤكدا أن حركته تمنت أن تؤدي هذه الزيارة إلى تفاهمات من شأنها أن تُفـضي إلـى                  "في هذه األثناء  
  .مصالحة حقيقية على الساحة الفلسطينية

، والبحث عـن    "حماس"في الهجوم على    " حمى البذاءة "وناطقيها بالتوقف عن    " فتح"وطالب البردويل قادة    
  .االحتالل الصهيوني الذي يذلهم ويذل مفاوضيهم في كل مناسبةلغة يمكنهم من خاللها مهاجمة 

كفى لهذه األلسنة الداعية إلى توتير الساحة، والقضاء على أي          : "بالقول" حماس"وتابع القيادي في حركة     
النوم قليالً حتى يستطيع الشعب الفلـسطيني إيجـاد         "، ودعا تلك األلسنة إلى      "بادرة للمصالحة في مهدها   

  ".ت إلنهاء هذا االنقسام البغيضمتنفس ووق
بزيـارة  " حماس"الفضائية مستنكرا ترحيب    " روسيا اليوم "وكان أبو العنين قد أدلى بتصريحاته على قناة         

الدكتور نبيل شعث إلى غزة، ورفض التنسيق مع الحكومة الفلسطينية في غزة بهذا الشأن، معتبرا أنها ال                 
 .صتملك إعطاء إذن بدخول غزة إلى أي شخ

4/2/2010المركز الفلسطيني لإلعالم،   
  

  شخصية وهو غير مخول بإجراء أي حوار أو اتصاالتزيارة شعث لغزة: األحمد .21
نفى رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام األحمد أن تكون للزيارة أي صبغة رسمية، وأكد أنه ليس : غزة

 .موفدا للحركة، وغير مخول بإجراء أي حوار أو اتصاالت
زيارة عضو : "حمد أن زيارة نبيل شعث إلى قطاع غزة تأتي في سياق شخصي بحت، وقالوأوضح األ

الدكتور نبيل شعث إلى قطاع غزة هي زيارة شخصية، وغير مرتبطة بأي " فتح"اللجنة المركزية لحركة 
" فتح"عمل رسمي على اإلطالق، فهو ذاهب لزيارة أهله، وقد أخبر القيادة بذلك، وهناك قرار لدى 

لكن ما أستطيع تأكيده بشأن الدكتور نبيل . لسماح لكوادرها بالذهاب إلى غزة، فهي ليست أرضا محتلةبا
 ".شعث أنه غير مخول بإجراء أي حوار وأي اتصاالت رسمية

4/2/2010السبيل، األردن،   
  

  في غزة" مهمة جهادية "بـ أحد عناصر القساماستشهاد  .22
عن استشهاد أحد   القسام الذراع العسكرية لحركة حماسأعلنت كتائب عز الدين : رائد الفي-غزة 

  .في مدينة غزة" مهمة جهادية"عناصرها في 
4/2/2010الخليج،   

 
  تنفي مسؤوليتها عن األلغام البحرية قرب عسقالن" ألوية الناصر صالح الدين" .23

مس اي مسؤولية   نفت الوية الناصر صالح الدين الذراع العسكرية للجان المقاومة ا          :اشرف الهور  - غزة
  .لها عن عملية زرع العبوات الناسفة قرب شواطئ مدينة عسقالن

وقالت في بيان لها ان مجموعة مجهولة قامت يوم امس بتقمص اسمها، واصدار بيانـات وتـصريحات                 
اننا ننفي اي عالقة او تبني اي مـسؤولية لنـا عـن العمليـة               'بتبني عملية في مدينة عسقالن، وتابعت       

  .'ث لم يصدر من قبلنا اي بيان او تصريح يتبنى هذه العمليةالمذكورة حي
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كل من تسول له نفسه التحدث باسم لجان المقاومة او ذراعها العسكرية الوية الناصـر               'وحذرت االلوية   
  .'صالح الدين

مـسؤوليتها  ' كتائب االمام ابو النور المقدسي    ' جماعة دينية مسلحة تطلق على نفسها اسم         الى ذلك أعلنت  
  .ن اطالق صاروخين على جنوب اسرائيلع

4/2/2010القدس العربي،   
  

  دعوة على االنترنت لقتل احد قادة حماس ويهود في اليمن  .24
فـرع تنظـيم    " سلفي في غزة  "دعا احد مستخدمي شبكة االنترنت يقدم نفسه على انه          ): ا ف ب  ( –دبي  

البلد اضافة الى احد قادة حركة حماس يقـوم         القاعدة في اليمن الى قتل افراد من الجالية اليهودية في هذا            
  ). سايت(بزيارة البالد ، كما افاد المركز االميركي لمراقبة المواقع االسالمية االلكترونية 

واضاف موقع سايت ان مستخدم االنترنت وفي معرض الحديث على موقع الفلوجة االسالمي ، اعلن ان                
ه حركة حماس ، اسالم شهوان يتابع دروسا في جامعة          المتحدث باسم شرطة قطاع غزة الذي تسيطر علي       

. اليمن حاليا ويشكل هدفا شرعيا بسبب دور قوات امن حماس في قمع المجموعات االسالمية في غـزة                
ورأى ان القمع من جانب شرطة حماس ومجموعتي جند انصار اهللا وجيش االسالم ، هو بمثابة القيـام                  

  .بعمل اسرائيل بدال عنها
4/2/2010ألردن، الدستور، ا  

  
  المتطلبات األمنية سوف تزداد..  نأمل في استئناف المفاوضات: هرتسليا مؤتمرنتنياهو في .25

يوم في مؤتمر القال   رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن3/1/2010وكالة رويترز، ذكرت 
 أن نجدد في االسابيع المقبلة لدي ما يدعوني لالمل بصورة واقعية في" قرب تل ابيب ]العاشر [يلياتسهر

  ."عملية السالم مع الفلسطينيين
وجدد نتنياهو القول بأن اسرائيل مستعدة الستئناف المحادثات التي توقفت منذ اندالع حرب غزة في 

  . دون شروط مسبقة2008ديسمبر كانون االول 
س فقط لبناء االقتصاد الفلسطيني يحدوني أمل انه اذا كانت لدى الجانب الفلسطيني ارادة لي"وقال نتنياهو 

اذا كانت هناك رغبة فاننا سنشهد استئناف ... والمؤسسات الفلسطينية بل البدء في بناء السالم نفسه 
  ."العملية في االسابيع القادمة

في الجلسة الختامية لمؤتمر هرتسيليا، عند مـا         توقفنتنياهو   أن   4/2/2010،  48عرب وأضاف موقع 
وقال ان على اسرائيل ان تقوم بتعزيز وتقوية ترسـانتها العـسكرية وزيـادة              " اريخخطر الصو " اسماه  

 ..الميزانيات الحربية
وهي .. بمقدوره إطالق صواريخ...نحن ندخل عالم مختلف حيث يتمتع المهاجم بأفضلية معينة: "وأوضح

ى ذلك، نحن وللرد عل..ليست صواريخ من أجزاء معدنية تعمل بمحرك بدائي ووقود ومواد متفجرة
ولكن هذا بحاجة الى الكثير ..بمقدورنا فعل ذلك: واضاف..".استثمارات كبيرة جدا..بحاجة الستثمارات

 ".من المال
ال مكان للضعفاء في هذه : " وقال"..وتعزيز الروح القتالية"األمن واالقتصاد والتربية "وربط نتنياهو بين 

سوف "متطلبات اسرائيل العسكرية "ربا عن قناعته بان مع.."على حد وصفه" المساحة الجغرافية القاسية
 .قال نتنياهو" ..وأعتقد طوال العقدين القادمين..تزداد طوال العقد القادم 

وكشف عن ما اسماه بـ " االقتصاد القوي هو الضمانة لتلبية االحتياجات األمنية"وخلُص الى ان 
 .قريبا عرض خطة بهذا الخصوص أمام الحكومةوقال إنه سيتم " اصالحات ثورية في التنظيم والبناء"
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  سوريا هي التي تضع العراقيل وتمنع إجراء مفاوضات :نتنياهو .26
ذكر مرات عديدة أنه على استعداد "قال مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن األخير 

 ".للذهاب إلى أي مكان للتفاوض مع سوريا دون شروط مسبقة
نقال عن مكتب االخير، أعرب عن " ريشيت بيت"، بحسب اإلذاعة العامة اإلسرائيلية وأعرب نتنياهو

 ...العالن الرئيس السوري أن إسرائيل تدفع المنطقة باتجاه الحرب وليس باتجاه السالم!" أسفه"
طرف ثالث في "إسرائيل ال تلغي دور " ونسبت اإلذاعة اإلسرائيلية إلى مكتب نتنياهو القول بان 

 ".حثات شرط ان يكون نزيها وقادرا على الدفع بالعملية مع دمشقالمبا
فهمت جيدا األسد األب :: " وقال نتنياهو خالل لقائه مع ميغيل أنخيل موراتينوس وزير خارجية أسبانيا

 ".ببساطة ال أعرف ماذا يريد. الذي أجريت معه مفاوضات، ولكن لألسف ال أفهم األسد االبن
ال يشاطر الوزير اإلسباني تقديراته بشأن " على أقوال موراتينوس وقال إنه غير أن نتنياهو اعترض

 " .االنفصال عن إيران
 4/2/2010، 48عرب

  
       "نهائي ال رجعة فيه"قرار منع بث قنوات الجزيرة الفضائية في السجون : "إسرائيل" .27

 الجزيرة الفـضائية فـي      جددت إسرائيل رفضها المطلق للسماح لألسرى الفلسطينيين بمتابعة بث قنوات         
  ".نهائيا ال رجعة فيه"السجون اإلسرائيلية، واعتبرت ذلك القرار 

وقال وزير الشرطة اإلسرائيلي يتسحاك أهرونوفتش في رد على استجواب قدمه النائـب العربـي فـي                 
الكنيست اإلسرائيلي طلب الصانع بشأن حرمان األسرى من مشاهدة القناة، إن محتوى بث الجزيـرة ال                

  .يناسب إسرائيل
أن األسـرى   "وذكر الوزير اإلسرائيلي أنه فحص الموضوع مع سلطة السجون اإلسرائيلية وتبـين لـه               

يستطيعون مشاهدة القنوات العبرية، باإلضافة إلى قنوات أخرى مثل أل بي سي والعربيـة والمـصرية،                
  ".يناسبنا أبداولكن قناة الجزيرة ال يمكن أن نبثها ألن محتوى البث الذي تقوم به ال 

هذا اإلجراء التعـسفي    "واعتبر رئيس الحزب الديمقراطي العربي النائب طلب الصانع في استجوابه أن            
  ".يشكل انتهاكا للحق في حرية التعبير وحرية الرأي

 3/2/2010نت، .الجزيرة
 

 " القبة الحديدية"الجيش اإلسرائيلي خفض سقف توقعاته من ": هآرتس" .28
، أمس، أن الجيش اإلسرائيلي خفّض سقف توقعاته من منظومة "هآرتس"حيفة ذكرت ص: )يو بي أي(
المخصصة لمواجهة الصواريخ القصيرة المدى، مشيرة إلى انه سيمتنع في هذه المرحلة " القبة الحديدية"

عن نشر هذه المنظومة في الجنوب، لكنه سيفعل ذلك في حال حدوث تصعيد أمني بين إسرائيل 
القبة "، فإن الجيش اإلسرائيلي يتوقع االنتهاء من تطوير "هآرتس"وبحسب . طينية في غزةوالمقاومة الفلس

 مواجهة صاروخ مثل أنونقلت الصحيفة عن ضابط في هيئة األركان، قوله  .في أيار المقبل" الحديدية
 . سيبقى بإطالق صفارات إنذار واالحتماء في مالجئ أو داخل مبانٍ" غراد"أو " القسام"

 4/2/2010ير، السف
  

   تحول كراجات السيارات تحت األرض الى مالجئ تحسبا الندالع حرب  "إسرائيل" .29
بناء على تعليمات الجبهة الداخلية االسرائيلية الصادرة للسلطات المحلية في المدن الكبرى ، سيتم تحويل               

نية، الـى مالجـئ     كافة مواقف السيارات التحت ارضية، وتلك الواقعة تحت البنايات والعمارات الـسك           
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تحتوي على عيادات صحية، ورياض اطفال، وذلك في حال اندالع حرب أو عمليات قتالية وفقا لصحيفة                
  .التي اوردت النبأ "يديعوت احرونوت"

ان السلطات المحلية مطالبة وفقا للتعليمات المذكورة بوضع خرائط توضح مواضـع            "واضافت الصحيفة   
ق مسؤولياتها، وكذلك تحديد عدد السكان الذين يمتلكون اماكن محصنة،          االماكن المحصنة الواقعة في نطا    

  ".مع التشديد على فئة اصحاب الحاجات الخاصة
 من سكان اسرائيل اماكن محصنة داخل منازلهم ، فيما          30%وتشير معطيات الجبهة الداخلية الى امتالك       

 من السكان دون    30%جئ ليبقى    بالقرب من مالجئ عمومية أو في بنايات تحتوي على مال          40%يقطن  
  .مالجئ

  4/2/2010الدستور، األردن، 
  

   خطيرة يقف من ورائها نتنياهوإسرائيليةالمستوطنة الجديدة في الجوالن رسالة : بركة .30
قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهـة الديمقراطيـة للـسالم والمـساواة،     :الناصرة ـ زهير اندراوس 

الل اقامة مستوطنة جديدة في هضبة الجوالن الـسورية المحتلـة، هـو       االربعاء، ان قرار سلطات االحت    
رسالة اسرائيلية خطيرة، يقف من ورائها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي تتملكه عقليـة االحـتالل              

  .واالستيطان واثارة الحروب
الجوالن الـسورية   وجاء هذا، في بيان النائب بركة، بعد انتشار نبأ حول ان سلطات االحتالل في هضبة                

االحتاللية في الجوالن، اقـرت تحويـل التجمـع         ' لجنة التخطيط والبناء  'المحتلة، المتمثلة في ما يسمى      
 بيوت استيطانية، على احدى القمم القريبة من جبـل الـشيخ            10الذي يضم   ' نمرود'االستيطاني الصغير   

  . استيطاني، مع آفاق توسيع اكبر بيت100المحتل، الى مستوطنة كبيرة، ستضم في المرحلة االولى 
  4/2/2010القدس العربي، 

  
   تزال قائمة  حول صفقة األسرى ما حماسمعالمفاوضات : سياسيون وأمنيون إسرائيليون .31

اإلسرائيلية أمس، عن مصادر مسؤولة في      " يديعوت أحرنوت "نقلت صحيفة   :  برهوم جرايسي  - الناصرة
قولها إن قنوات االتصال والمفاوضات بين إسـرائيل وحركـة          الجهازين السياسي واألمني في إسرائيل      

  .حماس، بوساطة الوسيط األلماني ما تزال قائمة، بشأن صفقة تبادل األسرى
على األقل لم يـتم     "وقالت الصحيفة، إن المفاوضات حول ابرام صفقة تبادل األسرى ما تزال قائمة، أو              

: فإن كل آليات المفاوضات ما تزال تـؤدي دورهـا       واضافت، بقدر ما هو معروف،      " االعالن عن وقفها  
الوسيط االلماني ما يزال في صورة التحركات، كما أنه ال احد في إسرائيل او في حركة حماس اعلـن                    

  .عن انتهاء المفاوضات، كما أن طواقم العمل لم توقف عملها
  4/2/2010الغد، االردن، 

  
  مساعدة غولدستون باإلنسانتل أبيب تتهم منظمات إسرائيلية لحقوق  .32

شباط على اقتـراح انـشاء لجنـة خاصـة          / فبراير 3صوتت لجنة التشريع في الكنيست اإلسرائيلي يوم        
بمالحقة منظمات اسرائيلية غير حكومية لحقوق االنسان ساعدت القاضي ريتشارد غولدستون في جمـع              

  . معلومات تدين إسرائيل وتتهمها بارتكاب جرائم حرب في غزة
االسرائيلية بأن النائب عونتيل شنيلر كان تقدم باقتراح اجراء التحقيق في نـشاط             " معاريف"وتفيد جريدة   

مما الحـق ضـررا بالمـصالح       "المنظمات االسرائيلية غير الحكومية التى تعاونت مع لجنة غولدستون          
  ". القومية للدولة

  3/2/2010روسيا اليوم، 



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1690:         العدد       4/2/2010الخميس  :التاريخ

  
  لألقصىبالقدس والمرحلة الحالية حرجة جداًالعرب بصمتهم مشاركون فيما يحصل : كمال الخطيب .33

أكد الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني في حديث خاص 
، على أن المؤشرات التي تحيط بالمسجد األقصى تؤكد أن المسجد دخل مرحلة حرجة من "السبيل"لـ

   .االستهداف من قبل سلطات االحتالل
، "الهيكل اليهودي الثالث" عن البدء ببناء ما يسمى بـاإلسرائيلية" كينتي" إعالن شركة وفي تعقيبه على

قال إن مثل هذا اإلعالن، إذا ما أضيف له ما قام به االحتالل من وضع مجسم للهيكل على ما يسمى 
تعدادات والذي قامت سلطات االحتالل ببنائه من الجهة الغربية لساحة البراق، واالس" متحف الهيكل"بـ

/ يوم السادس عشر من آذار" كنيس الخراب"التي تجري من قبل سلطات االحتالل الفتتاح ما يعرف بـ
، فإن "الخراب" إليه النبوءة المرتبطة بموعد بناء الهيكل في اليوم الذي يلي افتتاح كنيس ، مضافاًمارس

 .األمور أصبحت حرجة وخطيرة جدا بالنسبة للمسجد األقصى
هم " إلى أن حديث الساسة اإلسرائيليين اليوم، هو أن هذه األيام هي موعد بناء الهيكل، والخطيبولفت 

، وقال إن سلطات االحتالل أعلنت عن أن أحجار الهيكل تم االنتهاء "أكملوا االستعدادات لذلك بزعمهم
 70لمكون من منها، واألواني الخاصة بالهيكل والمصنوعة من الفضة باإلضافة إلى الشمعدان الذهبي وا

كيلو من الذهب الخالص، ومالبس خدمة الهيكل، والمذبح الخاص بالهيكل، كما أنهم أعلنوا اكتمال جمع 
 ".األخشاب الخاصة بالهيكل من األبنوس ومن خشب األرز، وهي موجودة في مخازن في القدس

تحدث عن هدم المسجد وقال الشيخ كمال إن تزايد حديث وسائل اإلعالم اإلسرائيلي عن النبوءة التي ت
، هو التقاء السياسة مع النبوءة، حيث إن سياسة االحتالل 16/3األقصى، أو البدء ببناء الهيكل بتاريخ 

أصبحت تهدد المسجد األقصى بشكل جدي، وأن سياسة االحتالل غير مرتبطة فقط بالنبوءة، وإنما هي 
 .سياسة ممنهجة تؤدي إلى نفس نتيجة النبوءة وفي موعدها

، هو حديث سلطات االحتالل عن ضاف الشيخ كمال أن المخفي، والذي األصل أن ال يبقى مخفياًوأ
 عن أن هزة هزات أرضية محتملة، وربط الهزات بما سيحدث لألقصى، وقال إن االحتالل تحدث سابقاً

 أرضية بسيطة مكونة من خمس درجات فما فوق كفيلة بانهيار المسجد األقصى المبارك، تبعه حديث
 من قبل وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، وخاصة في منطقة سلطات االحتالل عن الزلزال الذي أصبح حتمياً

البحر الميت، ولفت إلى أن الشهر الماضي شهد حدوث هزات في منطقة النقب قد تكون مصطنعة، وهو 
ر المسجد األقصى ما حذر منه جيولوجيون، ونبهوا إلى قدرة االحتالل على اصطناع هزة تؤدي إلى انهيا

 .المبارك، بعد قيام سلطات االحتالل بتفريغ أساساته تماما وتعريتها
كما أنه من الممكن أن تقوم سلطات االحتالل باستغالل الحرب التي تدق طبولها، والتي أصبحت في نظر 

ستعد ساسة االحتالل حتمية من اجل مخططها الستهداف األقصى، في ظل انشغال العالم بالحرب التي ت
 .لها دولة االحتالل

وبخصوص باب المغاربة، وقيام قوات االحتالل بطرح عطاءات لبناء الجسر من جديد وفق الرؤية 
إن ما حصل في باب المغاربة، وما : التلمودية للجسر، والذي تعتبره مدخال للهيكل، قال الشيخ الخطيب
وحده مجرما بحق القدس؛ ألنهم شركاء سيحصل هو جريمة عربية وإسالمية وفلسطينية، وليس االحتالل 

لالحتالل في صمتهم على إجراءاته بحق المدينة المقدسة، فقد تم الحفر أسفل الطريق وهم صامتون، 
ومن ثم انهار الطريق وهم صامتون، وأزيل الطريق وهم صامتون، واليوم يراد بناؤه وفق ما يخدم 

 .م صامتونأهداف االحتالل ومشاريعه المتطرفة ضد األقصى، وه
  اليوم . وطالب الشيخ كمال الجميع بالتحرك، وليس انتظار األسوأ، لنتحرك بالشجب واالستنكار والتنديد
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المدينة مستباحة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وردة الفعل هي من العزل الفلسطينيين في القدس وفي 
 .دولة االحتاللأراضي الداخل، والذين أصبحت وقفتهم غير كافية لوقف ممارسات 

 4/2/2010السبيل، األردن، 
  

  بيت في سلوان200االحتالل في القدس تعتزم هدم بلدية  .34
كشف النقاب في ساعة متأخرة من مساء أمس، عن اعتزام رئيس بلدية :  برهوم جرايسي- الناصرة

مه تنفيذ أوامر االحتالل في القدس، نير بركات، أبلغ رسميا المدعي العام اإلسرائيلي موشيع ليدار، عز
  . بيت فلسطيني في حي سلوان المجاور للحرم القدسي الشريف200هدم أكثر من 

 أياموحسب ما نشرته وسائل إعالم إسرائيلية، فإن المدعي العام ليدار بعث إلى رئيس بلدية االحتالل قبل 
، ويقضي 2004العام رسالة توبيخ، بسبب عدم تنفيذه أمرا صادرا عن المحكمة العليا اإلسرائيلية، منذ 

 المبنى السكني االستيطاني في حي سلوان، الذي بناه المستوطنون من دون الحصول على بإغالق
وقالت مصادر في بلدية االحتالل إن بركات أرسل إلى المدعي العام ليدار  ".تراخيص البناء الالزمة"

م بشكل انتقائي، إذ أنه بموازاة الحكم ، يزعم فيها أن النيابة تطالبه بتنفيذ أوامر المحاك"غاضبة"رسالة 
 بيت فلسطيني في حي سلوان، 200 من ألكثرالصادر ضد المبنى االستيطاني، هناك أوامر هدم صادرة 

إن البلدية ستعمل على " بركات برسالة إلى ليدار قال فيها، أرسلوبناء على هذا المنطق االحتاللي، فقد 
) فلسطيني( بيت 200 أكثر من -، وهدم كل المباني غير القانونية)البيت االستيطاني(إغالق بيت يونتان 

  ".صدرت ضدها أوامر هدم
  4/2/2010الغد، االردن، 

  
   خالل الشهر الماضي142 وأصاب مواطنين عشرةاالحتالل قتل : منظمة التحرير .35

 التحرير أفاد التقرير الشهري الصادر عن دائرة العالقات الدولية في منظمة : وليد عوض-رام اهللا 
 مواطنين فلسطينيين 10 يناير المنصرم، / أن جيش االحتالل قتل خالل كانون الثانياألربعاءالفلسطينية 

فيما واصل المستوطنون حربهم ضد أبناء الشعب .  آخرين142وإصابة  في الضفة الغربية وقطاع غزة،
  .لمحتلةالفلسطيني وممتلكاته، في وقت تتسارع فيه أعمال تهويد مدينة القدس ا

 ألف مقدسي مهددين 125ن إ" عمليات تهويد القدس المحتلة، وقالت إلىوأشارت الدائرة في تقرير لها 
بفقدان حق إقامتهم في القدس المحتلة، بفعل جدار الضم والتوسع العنصري الذي أدى بناؤه إلى فصلهم 

  ."اء خارج الجدار خدمات، يقطنون اآلن في أحيأوعن مدينتهم، حيث باتوا بال حقوق مدنية 
 دونما من أراضي قرية العيسوية، 660 االحتالل صادر أن "وفا"واظهر التقرير الذي نشرته وكالة 

لصالح إنشاء حديقة قومية للمستوطنين وإقامة مبان عليها، فيما صادقت بلدية االحتالل، على بناء أربعة 
  . القدس فياني جديد في جبل الزيتون وحدة استيطانية، كمرحلة أولى لبناء حي استيط24مبانٍ تضم 

، يقضي 11555 بلدية االحتالل في القدس المحتلة قد أصدرت مخططا يحمل الرقم أنوبينت الدائرة 
، لصالح بلدية االحتالل، بهدف التوسع في )سلوان( من أراضي وادي حلوة ةبالمائ 70بمصادرة 

وقالت الدائرة، إن سلطات  .حدائق عامة لليهودالحفريات وتحويل المنطقة إلى مزار ديني سياحي وإقامة 
 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، أطلقت 100االحتالل أعلنت عن نيتها بناء مستوطنة جديدة، تضم 

وأشار التقرير إلى حدوث انهيارات في شارع وادي حلوة الرئيسي جنوب المسجد  ".معلوت ديفيد"عليها 
  . في المنطقة من قبل جهات إسرائيلية مختلفةاألقصى، بفعل الحفريات المتواصلة

 شجرة زيتون 145وحول تحرشات المستوطنين، أفادت الدائرة أن المستوطنين، قاموا بقطع وتدمير 
  .الخليل بفعل رعيها من قبل مواشي المستوطنين / دونما من أراضي يطا 150مثمرة، وتدمير 
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سوءا يوما تزداد  األوضاع في القطاع إنوقالت وتحدثت الدائرة عن الحصار الجائر على قطاع غزة، 
  .ةبالمائ 65 والبطالة ةبالمائ 80بعد يوم، حيث وصلت نسبة الفقر 

  4/2/2010القدس العربي، 
  

  استشهاد عامل بانهيار نفقو ...غزة جرحى في سلسلة غارات لالحتالل على ثالثة .36
ت استهدفت مطار غزة الدولي المدمر سرائيلي سبع غارااإلشنت طائرات االحتالل  : رائد الفي-غزة 

وأخلت الطواقم الطبية ثالثة عمال أصيبوا . ومباني مهجورة في مطار غزة شرق رفح جنوب قطاع غزة
  .بجروح في نفق شرق معبر رفح

وتوغلت قوات االحتالل بشكل مفاجئ ومحدود شرق مدينة غزة، وفي منطقتي شرق بيت حانون وفي 
  .بيت الهيا، وسط إطالق نار كثيف على المنازل واألراضي الزراعيةمحيط محررة دوغيت في بلدة 

وأعلن مدير عام اإلسعاف والطوارئ في قطاع غزة الطبيب معاوية حسنين مقتل الشاب محروس كمال 
  .النذر من سكان جباليا شمال القطاع جراء انهيار نفق

 حال الخطر في انفجار وقع في وقال إن مواطناً قتل وأصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة أحدهم في
وأشارت معلومات أولية إلى أن . عمارة سكنية تعود لعائلة الغفري في شارع الصحابة في مدينة غزة

  .الحادث ناجم عن انفجار أنابيب غاز كانت مخزنة في الطابق األرضي من العمارة
  4/2/2010الخليج، 

  
  في سجون االحتاللاستشهاد أسير محرر من الخليل بعد تلقيه دواء ملوثاً .37

 استشهد مساء أمس األربعاء األسير المحرر محمد عبد العفو العملة من قرية بيت أولى :الضفة الغربية
 .غرب الخليل، بعد إصابته بفشل كلوي حاد أصيب به إثر عالجه بدواء ملوث في سجون االحتالل

 4/2/2010السبيل، األردن، 
  

  ليعزز واقع االنقسام" نفحة"نقالت في سجن االحتالل يجري ت": األسرى للدراسات" .38
إدارة سجن نفحة اإلسرائيلي القائم في   استنكر مركز األسرى للدراسات، التنقالت التي تقوم بها:رام اهللا

صحراء النقب الفلسطينية، والتي تشمل ما يقارب مائتي أسير من كافة األقسام لسجون أخرى، األمر 
وأشار رأفت حمدونة، مدير مركز األسرى  .، بحسب المركز"لسجون في ااالنقساميعزز واقع "الذي 

، إلى أن عملية النقل المنظمة التي تقودها إدارة مصلحة )3/2(للدراسات في بيان صدر يوم األربعاء 
، موضحاً أن عملية النقل شملت بمجملها أسرى من حركة فتح " السجونفي االنقسامتعزز واقع "السجون 

 في سجن نفحة، اإلسالميقت على أعداد كبيرة من أسرى حركة حماس والجهاد لسجن عسقالن، وأب
وكذلك فرقت بين األسرى المحكومين واألسرى الموقوفين، وبين أسرى قطاع غزة وأسرى الضفة 

  .الغربية المحتلة
  3/2/2010 قدس برس،

  
   فلسطينياً في الضفة فجر األربعاء12االحتالل يعتقل  .39

رة من جيش االحتالل حملة اعتقاالت ومداهمات في مناطق مختلفة من الضفة  شنت قوات كبي:الناصرة
  .، أسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين)3/2 (ربعاءالغربية المحتلة، فجر يوم األ

، "مطلوبون" عشر فلسطينياً بدعوى أنهم اثنيوقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن جيش االحتالل اعتقل 
  .هداف إسرائيليةوتنفيذ اعتداءات ضد أ

  3/2/2010 قدس برس،
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 حملة للقضاء على المناهضة لجدار الفصل العنصري .40

 اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني فجر أمس متضامنة أمريكية ومواطنين :ردينة فارس -غزة 
فلسطينيين في قرية بلعين في ظل حملة متصاعدة للقضاء على المقاومة الشعبية المناهضة لجدار الفصل 

، في "اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار"وقالت . نصري، في القرية التي أصبحت رمزا لمقاومة الجدارالع
إن جنود االحتالل اقتحموا القرية من الجهة الغربية المقام عليها الجدار ": تصريحٍ صحافي أمس

ناط، وهو أحد إبراهيم عبدالفتاح بر: هموا عدة منازل في القرية، واعتقلوا المواطنيناالعنصري، ود
جمعية أصدقاء الحرية  "، وحمدي أبو رحمة وهو مصور"اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار"أعضاء 
 .؛ وذلك خالل تغطيته عملية االعتقال، كما اعتقلوا متضامنة أمريكية"والعدالة

  4/2/2010عكاظ، 
  

   بدء إنشاء أول مدرسة حكومية منذ فرض الحصار:غزة .41
 والتعليم في الحكومة المقالة في قطاع غزة، أمس، حجر األساس لبناء أول وضعت وزارة التربية :غزة

في وشارك الوزير في الحكومة  .مدرسة حكومية منذ فرض الحصار على القطاع قبل نحو ثالثة أعوام
وتمول " غازي الشوا" محمد عسقول في حفل إزاحة الستار لبدء العمل في المدرسة التي تحمل اسم غزة

  .ات خيرية عربية، في بلدة بيت حانون شمال القطاعبنائها مؤسس
  4/2/2010الخليج، 

  
 صحفيو غزة يطالبون بتأجيل انتخابات نقابتهم لحين انتساب زمالئهم الجدد .42

طالب العشرات من الصحفيين الفلسطينيين بتأجيل انتخابات نقابة الصحفيين، المقرر عقدها يوم : غزة
 المجال أمام جميع الصحفيين للمشاركة في اختيار ممثليهم في النقابة ، وذلك إلفساح)5/2(الجمعة القادم 

في باحة ) 3/2(ودعا الصحفيون، خالل اعتصام لهم يوم األربعاء . ومنحهم عضويات حسب القانون
، إلى  عدد من نواب التشريعي والحقوقيين والشخصيات المستقلةهشارك في الجندي المجهول بمدينة غزة،

آلية منح العضويات للصحفيين، وغربلة من لديهم عضويات، وإعطاء المجال لجميع عادة النظر في 
  .العاملين في المجال الصحفي لالنتساب لها بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية والشخصية

  3/2/2010 قدس برس،
  

   منزالً فلسطينياً في مخيم البرج الشمالي343 إنجاز صيانة :لبنان .43
 منزالً فلسطينياً 343 صيانة  اإلماراتيأنجزت هيئة الهالل األحمر ):وام ( حسين الصمادي،-أبوظبي 

في مخيم البرج الشمالي في مدينة صور في جنوب لبنان، بإشراف وكالة األونروا، بمتابعة الشيخ حمدان 
  .بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس الهيئة

  4/2/2010الخليج، 
  

  الزراعة باالستيطاناجهون الفلسطينيون يو .44
يواصل الفلسطينيون تحديهم سياسات االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه القاضية : عاطف دغلس -نابلس 

وعلى الرغم من أنهم استطاعوا حسب مسؤولين استصالح عشرات  .بابتالع أرضهم لتهويدها واستيطانها
  .لتقديم مزيد من الدعم لهمآالف الدونمات لمنع مصادرتها أو الحد منها، دعا معنيون 
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وفي حديثه للجزيرة نت قال خليل شيحة رئيس اإلغاثة الزراعية الفلسطينية إنهم بالتعاون مع مؤسسات 
أخرى استصلحوا في السنوات العشر الماضية بين عشرين وثالثين ألف دونم من األراضي الزراعية، 

  .ولديهم عشرات البرامج التنموية الستصالح المزيد
  3/2/2010نت، .يرةالجز

  
   غرفة عمليات مشتركة لمكافحة منتجات المستوطناتإنشاء .45

 على السبل الكفيلة لالرتقاء بأداء أمس أكد وكيل وزارة االقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل :رام اهللا
ومهام الضابطة الجمركية وطواقم حماية المستهلك في تنظيف السوق الفلسطينية من منتجات 

  .جاء ذلك خالل اجتماعه مع قائد جهاز الضابطة الجمركية غالب ديوان ،المستوطنات
 المتبعة في تنظيف السوق الفلسطينية من منتجات المستوطنات، اإلجراءاتوتم االتفاق على توحيد 

  . غرفة عمليات مشتركة لمكافحة منتجات المستوطناتوإنشاءوالعمل على توضح األدوار، 
  4/2/2010الحياة الجديدة، 

  
  ليست جاهزة للتسوية وتواصل تهديدها للبنان" إسرائيل: "الحريريسعد  .46

أنـه علـى    "أمـس   " مونت كارلو "الحريري، في حديث خاص إلذاعة      رئيس الحكومة اللبنانية سعد     قال  
، "كما ان هناك المبادرة العربية ونحن جزء منها ونريدها أن تتقـدم    .  أوالً 1701تطبيق القرار   " إسرائيل"

ال تريد التقدم في عملية التسوية، فهي التي لم تنسحب من قرية الغجـر ومـزارع                " اسرائيل"معتبرا أن   
ليست جاهزة للسالم وهي تهدد لبنان يومياً، ونحن نحملها مـسؤولية كـل             " إسرائيل: "وأضاف". ...شبعا

  ".الجرائم التي تقترفها في لبنان وفلسطين
  4/2/2010الخليج، 

  
   الجيشمقدم في  رئيسها جديدة في لبنانكشف شبكة تجسس إسرائيلية  .47

أكـد أن   قـد   مصدر أمني لبناني    أن  :  بترا  نقالً عن وكالة   4/2/2010األردن،  أوردت جريدة الدستور،    
واضاف ان المخابرات ألقت    . مخابرات الجيش اللبناني كشفت شبكة تجسس جديدة تعمل لحساب إسرائيل         

ي الخدمة يدعى غزوان شاهين وقد أوقف رسميا، وتبين         القبض على عضو مهم من افرادها برتبة عقيد ف        
أن الشبكة انكشف أمرهـا قبـل       " المصدر الى    وأشار .انه يعمل في موقع يخوله الوصول الى معلومات       

اسبوعين لكن لم يتم االعالن عن ذلك رسميا انتظارا الستكمال التحقيق ، وإحالة الملف بعد ذلـك الـى                   
الشبكة هي األولى التي يتم كشفها منذ مطلع العام الحالي ، علما أنه تم              يذكر أن هذه     ".القضاء العسكري 

 شبكة تجسس إلسرائيل وما تزال عناصرها قيد المحاكمة لـدى القـضاء             23العام الفائت كشف حوالى     
  .العسكري

أن رئيس الشبكة هو مقدم في الجيش اللبناني يدعى غزوان  4/2/2010البيان، اإلمارات، فيما ذكرت 
  .، وأنه كُشف بمعاونة حزب اهللاو شاهينعبد
  

  الفلسطيني يذكّر بحق العمل لالجئين الفلسطينيين -االئتالف اللبناني  .48
 اللبناني لحق العمل لالجئين الفلسطينيين انطالقة جديدة –اختار االئتالف الفلسطيني : مادونا سمعان

بين " بناء الجسور والتواصل" إلى لحملته، فكان أمس، في فندق الكومودور، لقاء مع إعالميين هدف
 . السلطة الرابعة والناشطين في الحملة للوصول إلى إقرار هذا الحق

ليلى العلي معرفة بالحملة، التي تستند في أساسها إلى " النجدة الشعبية"وقد تحدثت بداية مديرة جمعية 
كل شخص حق في العمل، وفي ل" من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والتي تشير إلى أنه 23المادة 
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 ". حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة
" قوننة"فيما عرض وزير اإلعالم طارق متري لبعض خصوصيات الواقع اللبناني شارحاً أن العائق أمام 

 ال يخفف من التزامهم إعطاء الفلسطينيين هذا الحق"حق العمل هو إقحام موضوع التوطين، علماً بأن 
وأوضح أن تحسين أوضاع الالجئين الفلسطينيين ال يسهم بأي شكل من ". بالتطلع إلى وطنهم الفلسطيني

األشكال في إبقائهم في لبنان، كما أن حّل السالح خارج المخيمات ال يجب أن يكون شرطاً إلقرار 
 . حقوقهم

يين قابالً لالستثمار سياسياً، ال سيما أيام االنتخابات، ونبه متري من قوى سياسية تعتبر العداء للفلسطين
، بينما تقوم جهات لبنانية أخرى "األمر الذي يحتم علينا برهنة أن الركن على العداء لم يعد يجد نفعاً"

بمعنى انها ال تتحمل مسؤولية تأييدها "، لتقف عاجزة أمام التفاصيل "بالجملة"بتأييد الموقف الفلسطيني 
وقد لفت إلى . ، والكالم لمتري"الفلسطينيين حين يطرح موضوع كحق العمل، على سبيل المثاللقضايا 

". ليس كل رؤساء الكتل مع إعطاء حق العمل للفلسطينيين، ولو أكدوا ذلك على المنابر اإلعالمية"أنه 
لنسبة للحقوق فهناك التباس، لعلّه متعمد، با"وخلص إلى ضرورة معالجة اإلعالم للموضوع بلغة واضحة 

في الحديث عن وضع " حقوق اإلنسان"، مشيراً إلى التخوف من استخدام مصطلح "اإلنسانية للفلسطينيين
على اعتبار أن من بين هذه الحقوق حق حرية التعبير، الذي يرى فيه البعض اقترابا "هؤالء الالجئين، 

 ". من االعتراف بحقوق الفلسطيني السياسية
، طالب اإلعالميون بمجموعة "فرانس برس"دارته الزميلة صفاء كنج، من وكالة وخالل اللقاء الذي أ

بيانات وأرقام موحدة ومتفق عليها من قبل مختلف المصادر، العتمادها أساساً لمعالجتهم موضوع عمل 
صورة الفلسطيني الذي اتهم بداية ببيع أرضه، " تحسين"الفلسطينيين، في حين لفت بعضهم إلى ضرورة 

ع في األذهان بصورة الذي ال يخطئ أيام الجهاد ومن ثم اإلرهابي، كما دار الحديث عنه خالل ثم طب
  . حرب نهر البارد

مساهمة "وكان متري قد أوصى بمعالجة موضوع حق العمل للفلسطينيين بتأن واالرتكاز على دراسة 
 . 2008التي أعدها االئتالف في العام " الفلسطينيين في االقتصاد اللبناني

 سنة وما 15وتشير هذه الدراسة إلى أن نسبة العاملين من فلسطينيي المخيمات، الذين تبلغ أعمارهم 
 في المئة من 15،8.  في المئة نسبة العاملين اللبنانيين75،3 في المئة مقابل 66،2فوق، تصل إلى 

 . الت في المئة من اللبنانيات هن عام27،4مجمل النساء الفلسطينيات عامالت، بينما 
 في 9،2 في المئة في حين انها تبلغ 12،4بحسب الدراسة، تبلغ نسبة البطالة في صفوف أبناء المخيمات 

 .  في المئة من الفلسطينيات أنفسهن عاطالت عن العمل21،4وتجد . المئة بين اللبنانيين
راعة ال سيما وقد خلصت الدراسة إلى ان الفلسطينيين ساهموا، من خالل عملهم في لبنان بتطور الز

كما شكلوا يداً عاملة متدربة في المجال الزراعي والصناعي . زراعة الحمضيات، كما الصناعة
 . والتجاري

إلى هذا، نجد بين الفلسطينيين من ساهم في ازدهار وتطوير القطاع المصرفي وعدد من الشركات 
 كما ساهمت عائدات المغتربين تماماً. الكبيرة سواء عبر رؤوس األموال أو من خالل استثمارات عالية

 . منهم في ثبات االقتصاد
في ختام اللقاء، لفت متري إلى أنه مقابل االستثناء الذي يلوح به البعض في ما يخص إعطاء الجنسية 
اللبنانية ألوالد األجنبي من أم لبنانية، والذي يطال األب الفلسطيني على أساس أنه حالة خاصة، كان 

اال أن . مر مبدأ االستثناء في المجاالت األخرى ومنها العمل وتحويلها إلى نقطة إيجابيةباإلمكان أن يستث
البعض فضل االطاحة بمشروع اعطاء الجنسية ألوالد األم اللبنانية مهما كانت جنسية األب، على أن 

 . يدخل في سجال استثناء الفلسطينيين
 4/2/2010السفير، 
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   اللبناني ..السوري..  الحرب في المثلث اإلسرائيليانيةتحذر من إمكالكونغرس أوساط في  .49

قالت أوساط نيابية بارزة في الكونغرس األميركي ان المخاطر التي تحيط بالمثلث            :  حميد غريافي  -لندن
 اللبناني، لعبت الدور الرئيسي في اختيار ادارة أوباما روبـرت فـورد سـفيراً               - السوري -االسرائيلي  

وهو محلل سياسي لشؤونها من الطـراز األول        ،  يعرف المنطقة معرفة عميقة    ألنهق،  في دمش " استثنائياً"
 المستمرة  اإلسرائيليةعلى خلفية رفض التحذيرات     . وذو شخصية قوية وخبرة واسعة في شؤون المنطقة       

 على  2006وحماس باالسلحة وخصوصاً الصواريخ منذ انتهاء حرب        "  حزب اهللا "لسوريا لوقف تزويد    
 الكونغرس عن قلق ادارتها من اال يكون التحذير الـذي وجهـه وزيـر الـدفاع                 أوساط أعربتولبنان،  

 وسورية فـي سـياق      إسرائيلاالسرائيلي ايهود باراك اول من امس من خطر نشوب حرب شاملة بين             
 ،الضغوط على بشار االسد العادة حساباته في ما يتعلق بدعم حزب اهللا وحركة حماس عسكرياً فحـسب                

د يتعدى ذلك الى نوع التحذيرات االستباقية الحقيقية التي اعتمدتها اسرائيل دائماً قبل حروبها مـع                وانما ق 
  .النها باتت تشعر بجوانب خطر اكيد على امنها، العرب

  4/2/2010السياسة، الكويت، 
  

         لعبة إعالمية بالحرب "إسرائيل"تهديدات نواب لبنانيون يعتبرون  .50
ولـم تكتـف     منذ شـهور،  اسرائيلية  ايد الضجيج اإلسرائيلي بشأن التهديد بحرب       تز: نقوال طعمة -لبنان  

اإلخبـاري  " تيـك دبكـا   "إسرائيل بالتهديد، فلجأت مؤخرا إلى تسريب خطة افتراضية بواسطة موقـع            
ويعلق الباحث والنائب اللبناني السابق ناصر قنديل على تلك التهديدات قـائال             .اإلسرائيلي على اإلنترنت  

لنشر له وظيفة أخرى، وهو إشعار الغرب بأن إسرائيل في خطر وتحتاج للعنايـة الدوليـة، وبـأن                  ا"إن  
المقاومة ليست مجرد حالة دفاعية، وإنما لها وظائف إقليمية أخرى، وبهذا المعنى التسريب مفبرك وهـو                

 اختراق بنية   لو كان عند اإلسرائيليين قدرة    "ويضيف   ".دس رخيص ولعبة إعالمية وسياسية في آن واحد       
أما المنسق العام في التيار      ".كشف خططها، لكانت الحرب قد وقعت قبل نشر التصريح         المقاومة لمستوى 

عنصر تخويف من قبل اإلسرائيليين، لكن لم يعد أحد يخافهـا           "الوطني الحر بيار رفول فيرى التهديدات       
  ".ونحن جاهزون واإلسرائيليون يعرفون ذلك

 3/2/2010نت، .الجزيرة
  

  تدفع المنطقة إلى الحرب" إسرائيل: "األسد .51
كل الوقائع تشير الى ان اسرائيل تدفع المنطقة «قال الرئيس بشار االسد ان :  ابراهيم حميدي-دمشق 

جاء ذلك خالل . في الشرق االوسط» غير جادة في تحقيق السالم«، مشيرا الى انها »باتجاه الحرب
 انخيل موارتينوس الذي التقى الرئيس االسد بحضور المعلم زيارة وزير الخارجية االسباني ميغيل

  . والمستشارة السياسية واالعالمية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان
استعراض تطورات األوضاع في المنطقة وعملية السالم المتوقفة «وافاد ناطق رئاسي بان اللقاء تضمن 

ان اسرائيل غير جادة في تحقيق السالم الن كل الوقائع تشير إلى وأكد الرئيس االسد . وآفاقها المستقبلية
  . »أن إسرائيل تدفع المنطقة باتجاه الحرب وليس باتجاه السالم

  4/2/2010الحياة، 
  

 الحرب ستنتقل إلى مدنكم. ..ال تختبروا عزم سورية: "إسرائيل" على تهديدات المعلم رداً .52
 "إسرائيل"السوري وليد المعلم بنقل الحرب إذا ما شنتها هدد وزير الخارجية :  محمد الخضر-دمشق 

 ."ال تختبروا عزم سوريا": وقال موجها كالمه للمسؤولين اإلسرائيليين. إلى داخل المدن اإلسرائيلية
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جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي مع نظيره اإلسباني ميغيل أنخيل موراتينوس في دمشق الذي أجرى 
 . األوروبية- د تناولت عملية السالم والعالقات السوريةمحادثات مع الرئيس بشار األس

واعتبر المعلم أن الدور األوروبي مهم في عملية السالم باعتبار أن أوروبا جارة للمنطقة والحب والسالم 
يؤثران عليها، وأن الدور األوروبي واألميركي يتكامالن سواء في مرحلة التحضير لمباحثات السالم أو 

 .احثاتفي مرحلة المب
إن إسرائيل تزرع مناخ الحرب في ":  لطبول الحرب"إسرائيل" على سؤال حول قرع وقال المعلم رداً

 في هذه المنطقة، مرة يهددون غزة ومرة جنوب لبنان ثم "الزعران"كفاكم لعب دور : أقول لهم. المنطقة
 ."إيران واآلن سوريا

ون أن الحرب في هذا الوقت سوف تنتقل إلى مدنكم، ال تختبروا أيها اإلسرائيليون سوريا، تعلم": وأضاف
 ."انتهجوا طريق السالم العادل.. هذه الطريق واضحة.. عودوا إلى رشدكم وانتهجوا طريق السالم

 على سؤال حول المناورات العسكرية اإلسرائيلية وتصريحات رئيس األركان اإلسرائيلي غابي ورداً
كل جيش يقوم بتدريبات ": ستعداد للحرب، قال المعلمأشكنازي بأن على الجيش اإلسرائيلي اال

 في إسرائيل وإما أنهم يريدون إشعال نار الحرب في  داخلياًواإلسرائيليون إما أنهم يخاطبون وضعاً
 ."المنطقة بسبب عجزهم عن االلتزام بمتطلبات السالم

 نستبعد كل االحتماالت لكن من دون شك إذا افترضنا أن مثل هذه الحرب اندلعت، ويجب أال": وأضاف
من كيان يقوم على االحتالل والعدوان، فإن هذه الحرب ستكون شاملة سواء أصابت جنوب لبنان أو 

 ."وأستبعد أن يشهد بعدها جيلنا محادثات سالم. أصابت سوريا
 4/2/2010العرب، قطر، 

  
  حماس  " زازابت"االتهامات لـ" فبركة"محامي تنظيم المنصورة يتهم الحكومة المصرية بـ .53

نفى عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين في قضية تنظيم المنصورة االتهامات الموجهة : صبحي عبد السالم
ألعضاء التنظيم المزعوم بتصنيع صواريخ على غرار صورايخ القسام التي تصنعها حركة حماس، 

ة حماس وتوريطها في جرجر"رابطاً بين تلك االتهامات وما قال إنها محاول من الحكومة المصرية لـ
  ".القضية من خالل االتهامات الفبركة

، الحكومة المصرية بأنها تستهدف ابتزاز حماس "المصريون"واتهم المحامي محمد شبانة في تصريح لـ
األجندة السياسية التي يتبناها والتي تخدم األمريكيين "واالنتقام منها لرفضها الموافقة على ما وصفها بـ

التي تشنها الدولة ضد " الحرب"، ووضع ذلك في إطار ما وصفها بـ"م مصالحهموالصهاينة وتخد
  . اإلسالميين ومحاولة تصفيتهم السترضاء األمريكيين والصهاينة، على حد قوله

الذي يحاكم " حزب اهللا"وأضاف أن االتهامات الموجهة للتنظيم جاءت على غرار االتهامات إلى تنظيم 
أن ينتقم من حماس " فبركها" سيحاول من خالل قضية تنظيم المنصورة التي حالياً، قائالً إن النظام

ويصفى حساباته معها على غرار ما فعله مع حزب اهللا عندما أعلن عن ضبط خلية تابعة للحزب في 
مصر عقب تبني الحزب مواقف سياسية أثناء األزمة السياسية في لبنان، والخالف الكبير في المواقف 

  . لفلسطينيةتجاه القضية ا
وكشف أن المفوض السامي لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة استجاب لمطالب هيئة الدفاع عن المتهمين في 
قضية خلية الزيتون وقرر عقد جلسة في جنيف للجنة الدولية لمناهضة التعذيب واالختفاء القسري التابعة 

  .  مارس القادم19 إلى 14لألمم المتحدة في الفترة من 
أنه من المقرر أن يتم مناقشة ما جاء في مذكرة هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية من وأوضح 

تعرض المتهمين للتعذيب في مقار مباحث أمن الدولة إلجبارهم على اإلدالء بأقوال باإلكراه وتحت 
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لة في التعذيب البدني والنفسي، باإلضافة إلى أن جميع المتهمين تعرضوا لالختفاء القسري لشهور طوي
  . أقبية مباحث أمن الدولة

وأشار إلى أن الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية وممثلين لوزارتي الداخلية والخارجية 
سيسافرون إلى جنيف للدفاع عن الحكومة المصرية والرد على االتهامات الموجهة لها أمام اللجنة الدولية 

  . لمناهضة االختفاء القسري والتعذيب
  4/2/2010ون، المصري

  
  مصر تعيد بناء السياج الشائك على الحدود .54

قال مصادر أمنية وأخرى بدوية بسيناء، إن السلطات المصرية بدأت عمليات إعادة بناء السياج : سيناء
الذي دمرت السيول الجارفة التي داهمت سيناء أخيرا أجزاء كبيرة " إسرائيل"الشائك الفاصل بين مصر و

  . منه
ني مصري، إن العمل في السياج الشائك يتم حالياً جنوبي معبر كرم أبو سالم وأن شركة وقال مصدر أم

وأكد المصدر عدم وجود أي عالقة بين إعادة بناء . مصرية من مدينة العريش هي التي تنفذ المهمة
  .إقامته لمنع تهريب وتسلل المهاجرين األفارقة" إسرائيل"السياج المصري، والجدار الذي تنوي 

 هذا السياق قتل مهاجر سوداني الليلة قبل الماضية برصاص الشرطة المصرية بعد اشتباكات مسلحة في
وقال مصدر مصري إن رجال األمن ". إسرائيل"أثناء محاولة تهريب عدد من المهاجرين األفارقة إلى 

 الشائكة المصريين المتواجدين جنوبي معبر كرم أبو سالم، رصدوا شاحنة صغيرة تقترب من األسالك
وعندما حاولوا إيقافها وقع تبادل إلطالق الرصاص مما أدى إلى مقتل " إسرائيل"التي تفصل بين مصر و

  . عاماً، بعد أن حاول الفرار في اتجاه األراضي اإلسرائيلية27سوداني، 
  4/1/2010الشرق األوسط، 

  
  المفاوضات غير المباشرة غير مقبولة : مصر .55

 انتقد مصدر مصري فكرة المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين : جيهان الحسيني–القاهرة 
، إنها فكرة غير "الحياة"، وقال لـ)أبو مازن(واإلسرائيليين المطروحة حالياً على الرئيس محمود عباس 

مقبولة، مشدداً على ضرورة استئناف المفاوضات بشكل مباشر ال لبس فيه شرط أن تستجيب أوالً 
يلية للمطالب الفلسطينية، وعلى رأسها االستيطان، باإلضافة إلى تحديد مرجعية العملية الحكومة اإلسرائ
تعهداتها، خصوصاً في ما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود " إسرائيل"السلمية والتزام 

  .1967يونيو عام / الرابع من حزيران
لقيام بدور ما لدفع الرئيس الفلسطيني للذهاب إلى مائدة وعما إذا كانت اإلدارة األميركية وسطت مصر ل

لن "لكنها " مصر تريد استئناف المفاوضات شرط أن تُستأنف على أسس صحيحة: "المفاوضات، أجاب
تتدخل بصورة فعلية في هذا الصدد إال إذا كان هناك توجه حقيقي وفعلي من الجانب اإلسرائيلي تجاه 

  ". طوات إيجابية من شأنها أن تمهد الستئناف المفاوضاتواتخذت إسرائيل خ... السالم 
فهو "وشدد المصدر على أن القرار للرئيس عباس، ومصر تدعم القرار الذي سيتخذه وال تضغط عليه، 

في حال توافرت المعطيات "، معرباً عن اعتقاده بأنه "ليس في حاجة إلى إقناع كي يتوجه إلى المفاوضات
بوادر طيبة للفلسطينيين بحيث تكون واقعية تترجم على األرض، فإن عباس لن الكافية وقدمت إسرائيل 

  ". يتردد أمام اتخاذ قرار العودة إلى طاولة المفاوضات
وعلى صعيد مساعي المصالحة التي تبذلها مصر بين حركتي فتح وحماس، وعما إذا كانت مبادرة 

ز المصالحة، ونتمسك بهذه المبادرة، ولن مصرون على إنجا: "المصالحة لفظت أنفاسها األخيرة، أجاب
حماس "، داعياً "ننفض أيادينا عنها حتى ننجح في مساعينا الرامية إلى إنهاء االنقسام في البيت الفلسطيني
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الى التوقيع على الورقة المصرية أوالً، ثم ليأتوا إلى القاهرة للحوار، وحينئذ سنستمع الى مالحظاتهم 
  .رة إلى مطالبة حماس مصر بتقديم ضمانات، في إشا"وكذلك لمطالبهم

  4/2/2010الحياة، 
  

  السودان يوافق على استضافة مجموعة جديدة من الالجئين الفلسطينيين الفارين من العراق .56
اكد نائب رئيس دائرة الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية محمد ابو بكر :  وليد عوض-رام اهللا 

أن السلطات السودانية أبلغت الدائرة بموافقتها على استضافة مجموعة االربعاء، ب" القدس العربي"لـ
  .جديدة من الالجئين الفلسطينيين الفارين من العراق

 الجئاً فلسطينياً 38، بأن السلطات السودانية وافقت على استضافة "القدس العربي"واوضح ابوبكر لـ
  .جديداً بناء على رغبتهم

ضافة مجموعة جديدة من الالجئين الفلسطينيين بالتزامن مع اغالق وجاءت موافقة السودان على است
  .مخيم التنف الصحراوي على الحدود السورية العراقية

  4/2/2010القدس العربي، 
  

  القذافي ومبارك يؤكدان على االستمرار في دعم الفلسطينيين .57
سرت الليبية أمس، تنقية بحث الرئيسان المصري حسني مبارك والليبي معمر القذافي في مدينة : ا ش ا

االستمرار في دعم الفلسطينيين وصوال إلى حل عادل وشامل للقضية "األجواء العربية، وأكدا 
 ". الفلسطينية

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير سليمان عواد، إن القذافي ومبارك بحثا في قمة سرت 
واستعراض القضايا ) في آذار المقبل(دها في ليبيا اإلعداد والتحضير الجيد للقمة العربية المقرر عق"

  ". المطروحة على هذه القمة
تطورات القضية الفلسطينية وجهود مصر لتحقيق المصالحة "وأشار عواد إلى أن الزعيمين استعرضا 

الفلسطينية واألوضاع في غزة، وأكدا استمرار دعم الفلسطـينيين وصوال إلى حل عادل وشامل للقضية 
  ". ينيةالفلسط

  4/1/2010السفير، 
  

  وقف االستيطان شرط للتقدم بمفاوضات السالم:  وبرلسكونيعباس .58
، أنـه   )وفا( وعن وكالة سامة العيسة   أ نقالً عن مراسلها  بيت لحم   من   4/2/2010الحياة الجديدة،   ذكرت  

ن هـو   اتفق الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء االيطالي سيلفيو برلسكوني على ان وقف االسـتيطا             
  .شرط للتقدم بمفاوضات السالم بين الفلسطينيين االسرائيليين

القيادة الفلسطينية تسلمت بعض األفكار حول تحريك عملية الـسالم، ولكـن ال             "وقال الرئيس عباس، إن     
نستطيع أن نفصح عنها، و يتم تداولها بشكل هادئ مع أشقائنا وأصدقائنا وعندما نحصل علـى الجـواب     

وأضاف، خالل مؤتمر صحفي مشترك مع برلسكوني، في مدينة بيت لحم، امـس،             ". ميعسنعلن عنها للج  
لقد أكدنا للسيد برلسكوني اننا دائما إيجابيون من أجل الوصول إلى سـالم يحقـق الدولـة الفلـسطينية                   "

  ".المستقلة التي تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، وهذا هو موقفنا
تبر أن جميع أشكال االستيطان في األرض الفلسطينية غير مشروعة، وبالتالي           إننا نع "وتابع الرئيس قائال    

نحن نتكلم عن االستيطان سواء في الضفة الغربية أو في القدس، ولكن تواتر االسـتيطان فـي القـدس،                
إضافة إلى هدم البيوت هذه األيام وطرد الناس وسحب الهويـات يتـصدر األولويـات، إال أن جميـع                   

  ".نسبة لنا غير شرعياالستيطان بال
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لكـن نؤكـد    "وأكد الرئيس خطورة استمرار االستيطان، وبالذات في القدس، على مشروع السالم، وقال             
أيضا على إننا مستمرون في سياستنا األمنية واالقتصادية، وهنـاك اتـصاالت مـستمرة مـع الجانـب                  

  ".اإلسرائيلي
وثيقة المصرية، ونحـن بانتظـار أن توقـع         نحن وقعنا ال  "وبخصوص المصالحة الوطنية، قال الرئيس،      

أما بالنـسبة لموضـوع     "وأضاف  ". من أجل أن تبدأ مسيرة المصالحة الوطنية       حماس على هذه الوثيقة،   
الذهاب إلى غزة فهي أرضنا وهي بلدنا ومن حق أي فلسطيني سواء كان من سكان قطاع غزة أو غيرها                   

  ". أو سكناه في قطاع غزةأن يذهب إلى هناك وأن ال يعترض أحد على زيارته
للتقـدم فـي المفاوضـات      " شـرطا "من جانبه اعتبر برلسكوني ان وقف االستيطان االسرائيلي يـشكل           

ال شك اننا نتفهم ضرورة وقف التوسع االستيطاني        "وقال خالل المؤتمر الصحفي     . االسرائيلية-الفلسطينية
ن وقف االستيطان شرط للتقـدم  أخصوص وهو سرائيل بهذا الإسرائيل وتكلمنا اليوم مع زعماء      إمن قبل   

  ".سرائيليةبالمفاوضات الفلسطينية اإل
وردا على سؤال حول موقف ايطاليا من المسعى الفلسطيني لالعتراف بحدود الدولة الفلـسطينية علـى                

لينـا هـذا احتمـال      إبالنسبة  " قال برلسكوني    1967راضي الفلسطينية المحتلة منذ العام      ساس حدود األ  أ
ن يتوصل اليهـا الجانبـان      أننا ال يمكن ان ندخل في تفاصيل االتفاقات التي يجب           أبي ومقبول، اال    ايجا

  ".سرائيليالفلسطيني واإل
، أن برلوسكوني ألقـى األربعـاء   )ب. ف. أ( من بيت لحم ونقالً عن وكالة      4/2/2010 الحياة،   وأضافت

، مشدداً على ان    "نسبة اليطاليا ضرورة أخالقية   بال(...) أمن إسرائيل   "خطاباً امام الكنيست اعتبر فيه ان       
وكذلك تـصويتنا ضـد تقريـر       ... ايطاليا تشعر بالفخر لمبادرات التضامن التي أظهرتها حيال بالدكم          "

  ". غولدستون الذي حاول تحميل إسرائيل مسؤولية الرد على الصواريخ التي أطلقتها حماس من غزة
  

  لي الفلسطيني للسالم سيندفع إلى األمامنؤكد أن المسار اإلسرائي: موراتينوس .59
لفت وزير الخارجية االسبانية ميغيل انخيل موراتينـوس، خـالل لقائـه الـرئيس     :  زياد حيدر  -دمشق  

السوري بشار األسد في دمشق إلى أن مشكالت الشرق األوسط ستكون ضمن أولويات االتحاد األوروبي               
ار التنسيق والتشاور بين إسبانيا وسوريا حـول مختلـف          خالل رئاسة بالده له، مشدداً على أهمية استمر       

أؤكد ان المسارين االسـرائيلي الفلـسطيني، واإلسـرائيلي الـسوري           «وقال  . القضايا التي تهم المنطقة   
الموقف األوروبي واضـح، نحـن نـساعد        «، وحول الحصار على غزة، قال ان        »سيندفعان إلى األمام  

ع آلية لتمرير الضروريات للقطاع لتخفيف المعاناة عن الـشعب          الشعب الفلسطيني في غزة ونحاول إتبا     
طرحنا الموضوع مع إسرائيل من اجـل ضـمان مـرور المـساعدات             "وأضاف  . »الفلسطيني في غزة  

  ". اإلنسانية الى غزة وسنستمر في العمل في هذا االتجاه
4/2/2010السفير،   

  
  والعالم العربي" إسرائيل"ين أوروبا تسعى من أجل تطبيع كامل للعالقات ب: موراتينوس .60

وقال وزير الخارجية اإلسبانية والرئيس المناوب لالتحـاد األوروبـي ميغيـل انخيـل              : القدس المحتلة 
 أن االتحاد األوروبي يسعى اليوم من خـالل رئاسـته           " هرتسليا"مشاركته في مؤتمر    خالل   موراتينوس

وأكد أنه يرفض لغة االشتراط في      .  والعالم العربي  "إسرائيل"اإلسبانية من أجل تطبيع كامل للعالقات بين        
  ".إسرائيل"التعامل مع 

4/2/2010الخليج،   
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  " إسرائيل"حرب غزة تنقل للمحكمة الدولية لعدم مصداقية : الدولية منظمة العفو .61
أعلنت منظمة العفو الدولية التابعة لالمم المتحدة ومقرها جنيـف ان بعـض القـضايا               :  بترا –نيويورك  

اسمة حول مقتل مئات المدنيين وتشريد اآلالف خالل الحرب على غزة لم يتم التصدي لها بمصداقية                الح
وقال مـدير برنـامج     . ما سيؤدي الى إحالة الموضوع إلى المحكمة الجنائية الدولية        " إسرائيل"من جانب   

ان "اضـية   الشرق األوسط وشمال افريقيا في المنظمة مالكوم سمارت في تـصريحات الليلـة قبـل الم               
التحقيقات التي تقول إسرائيل أنها تقوم بها ال ترتقي الى المعايير الدولية من حيث االسـتقالل والحيـاد                  

  ".والشفافية والسرعة
واشار الى ان الهجمات على منشآت االمم المتحدة وغيرها من المنشآت المدنية والبنى التحتية فضال عن                

ينيين ومقتل المئات منهم إضافة الى التعرض لسيارات االسـعاف        الهجمات المباشرة على المدنيين الفلسط    
  ".لم يتم التحقيق فيها على نحو كاف"مسائل 

وأكد أن االمين العام لألمم المتحدة سيقدم في تقريره المقبل تقييما موضوعيا لهذه التحقيقات معتبـرا أن                 
تقع في النهاية على االمم المتحدة لضمان       ان المسؤولية س  "واضاف  . ال تلتزم بالمعايير المطلوبة   " إسرائيل"

مساءلة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا مؤكدا انه سيتم في حال استمرار المماطلـة اإلسـرائيلية إحالـة                 
  ".الموضوع الى المحكمة الجنائية الدولية

  4/2/2010الدستور، األردن، 
  

    الكامل لالستيطانعباس مستعد للتنازل عن طلبه السابق بالتجميد ": إيكونوميست" .62
ذكرت مجلة إيكونوميست البريطانية أن بعض الدبلوماسيين الغربيين والمسؤولين الفلسطينيين يلمحـون            
إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبمساعدة من الدول العربية مستعد للتنازل عن طلبـه الـسابق                 

وأشـارت فـي   .  إسرائيل إلنقاذ ماء وجهه   بالتجميد الكامل لالستيطان والقبول بمحادثات غير مباشرة مع       
إلى أن هؤالء الدبلوماسيين والمـسؤولين الفلـسطينيين        " الرئيس الفلسطيني في ورطة   "تقرير لها بعنوان    

يرون أن الرئيس الفلسطيني لن يجد رئيسا أميركيا متعاطفا معه أكثر من الرئيس باراك أوباما، ناهيـك                 
  .تي يترأسها تعتمد على المساعدات المالية األميركيةعن أن السلطة الوطنية الفلسطينية ال

لن يكون من السهل على عباس أن يتنازل عن مطلبه السابق بالتجميد الكامل لالسـتيطان               " وأضافت أنه   
بعد أشهر من إعالنه تمسكه بمطالبه، في حين أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يتردد فـي                 

طينيين تحديد مرجعية للتفاوض على القضايا الجوهرية، ومنها االعتراف بالقدس          الموافقة على طلب الفلس   
  .عاصمة للدولتين

وذكرت المجلة أن بعض الوسطاء األميركيين يبحثون عن بدائل إذا رفض عباس تغيير موقفـه لفتـرة                 
 يمكـن   وقد كشفوا عن خطة يروج لها رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض لمواصلة بناء دولة             . أطول

  ".تقديمها حينها لالعتراف بها من قبل مجلس األمن التابع لألمم المتحدة خالل عامين
3/2/2010نت، .الجزيرة  

  
  مليون يورو لدفع رواتب عناصر الشرطة2هولندا تساهم بنحو  .63

 شـيقل اسـرائيلي جديـد       10,356,096قامت الحكومة الهولندية امس بتقديم مساهمة بقيمـة         : رام اهللا 
 عنصر من الشرطة المدنية الفلسطينية وجهاز الدفاع        17,376لدفع فاتورة رواتب    )  يورو 1,964,134(

 عنـصر فـي قطـاع    10,500المدني، مثل أفراد جهاز مكافحة الحرائق وخدمات االنقاذ منهم أكثر من       
ة، التـي   وتمثل هذه المساهم  . وتم توفير هذه المساهمة عبر آلية بيغاس األوروبية لدعم الفلسطينيين         . غزة

ستضاف الى دفعة الرواتب لهذا الشهر من قبل وزارة المالية الفلسطينية، عملية الصرف الثانية واألخيرة               
 مليون شيقل اسرائيلي جديد قدمتها الحكومة الهولندية لـدعم الـسلطة            49,5من اجمالي المساهمة بقيمة     
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وفـورد، مـدير مكتـب الممثليـة        وقال جاك تويس كوارليس فان ا     . الوطنية في تغطية فاتورة الرواتب    
أن آلية بيغاس وسيلة جيدة جدا لدعم خطة اقامـة الدولـة الخاصـة              : "الهولندية لدى السلطة في رام اهللا     

ان مساهمتنا ستضمن استمرارية العمل الهام الذي       . بالحكومة الثالثة عشرة، تحديدا اصالح سيادة القانون      
  ".أمن السكان الفلسطينيين وأمانهمالمدني وتساهم في تحسين يقوم به جهاز الشرطة المدنية وجهاز الدفاع 

4/2/2010الحياة الجديدة،   
  

  الحركات اإلسالمية السلفية في فلسطين .64
، في الوقت الحالي عملية تحول نوعي جديدة شديدة الخطـورة         ، تشهد الساحة السياسية الفلسطينية   : الجمل

وبرغم أن عملية التحول األصولي اإلسـالمي       ، لفلسطينيةلجهة تزايد فعاليات الحركات الجهادية السلفية ا      
هو تحول نوعي داخل هذا التحول      ، فإن ما يحدث حاليا   ، قد بدأت منذ لحظة االنتفاضة الفلسطينية األولى      

  ما هي طبيعة هذا التحول وما هي تداعياته؟: باتجاه المزيد من األصولية السلفية، األصولي
  رية؟توصيف الوقائع والمعطيات الجا

وتـشهد الفتـرة    ، ظهور العديد من الحركات األصولية السلفية الفلسطينية      ، رصدت التقارير والتسريبات  
ومن هـذه   ، وعلى وجه الخصوص في األراضي الفلسطينية     ، الحالية عملية صعود متزايد لهذه الحركات     

  :الحركات نشير إلى اآلتي
  .حركة جحافل التوحيد والجهاد• 
  .سالميحركة جيش القدس اإل• 
  .حركة جند اهللا الفلسطينية• 
  .حركة قاعدة جهاد والية فلسطين اإلسالمية• 
  .حركة فتح اإلسالم الفلسطينية• 
  .حركة عصبة األنصار الفلسطينية• 
  .حركة جيش األمة الفلسطينية• 
  .حركة جيش اإلسالم الفلسطينية• 
  .حركة سيوف الحق الفلسطينية• 
وما هذه التسعة حركـات سـوى الجـزء         ، إلى أن العدد أكبر من ذلك     ، يالتوتشير التقارير والتحل  ، هذا

إضافة إلى وجود المزيد من التوقعات التي تقول باحتماالت أن          ، الظاهر من جبل الجليد األصولي السلفي     
أو بسبب توالد المزيد منهـا      ، التي سوف تحدث في أوساطها    ، تتزايد هذه الحركات إما بسبب االنقسامات     

  .ية التحوالت النوعية الدينية الجارية في المجتمع الفلسطينيعلى خلف
  :مفاعيل الحراك الجهادي السلفي الفلسطيني

، والثانيـة ، خالل فعاليات االنتفاضة الفلسطينية األولـى     ، ظهرت حركة حماس وحركة الجهاد اإلسالمي     
أوسلو التي راهنـت عليهـا      اإلسرائيلي وفقا التفاقيات    -إضافة إلى فشل جهود تسوية الصراع الفلسطيني      

  .حركة فتح وزعيمها الراحل ياسر عرفات
األمـر الـذي    ، والنزعة األصولية الدينية  ، بالجمع بين النزعة الوطنية الفلسطينية    ، تميزت حركة حماس  

  .جعل منها حركة مقاومة تجمع بين الخطابين السياسي واإلسالمي
ة في الساحة الفلسطينية إلى ظهور التيارات الدينية        أدت عملية التحول النوعي األصولي اإلسالمي الجاري      

وذلـك  ، األصولية اإلسالمية التي سعت إلى تبني خطاب أصولي إسالمي يتجاوز خطاب حركة حمـاس             
، لجهة التركيز على تغليب الخطاب الديني الجهادي اإلسالمي على الخطاب الوطني السياسي الفلـسطيني           

  . هو الصراع الجاري منذ القدم بين اإلسالم واليهوديةوفقا لمبررات تقول بأن جوهر الصراع
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، تركز على اعتماد مقاربة للـصراع     ، أصبحت الحركات الجهادية السلفية اإلسالمية    ، وتأسيسا على ذلك  
إضـافة إلـى أن     ، تقول بأن المطلوب هو تحرير القدس ومسجدها األقصى الذي يمثل إحـدى القبلتـين             

وإنما إقامة إمـارة فلـسطين اإلسـالمية        ، العلماني-بالمعنى السياسي المطلوب ليس إقامة دولة فلسطين      
التي ينجح  ، والتي يجب أن تعمل ضمن منظومة اإلمارات اإلسالمية األخرى        ، بالمعنى الشرعي اإلسالمي  

هو اتهام حركـة حمـاس      ، ومن أبرز انتقادات هذه الحركات لحركة حماس      ، هذا، المجاهدون في إقامتها  
األمر الذي يعتبر تقصيرا    ، لم تعلن قيام اإلمارة اإلسالمية في غزة      ، تها على قطاع غزة   وبعد سيطر ، بأنها

  .في إكمال أداء الواجب الشرعي الذي كلف اهللا به المجاهدين والصالحين من عباده
  إلى أين؟: سيناريو الجهاد السلفي الفلسطيني

عة التي ظهـرت مـؤخرا فـي الـساحة          بأن الحركات الجهادية السلفية الرئيسية التس     ، تقول المعلومات 
وفقط هناك ثالثة حركات نجحت فـي الحـصول         ، تتمركز جميعها في مناطق الضفة الغربية     ، الفلسطينية

  :وهذه الحركات الثالثة هي، على موطئ قدم في قطاع غزة
  .حركة جيش األمة• 
  .حركة جيش اإلسالم• 
  .حركة جند أنصار اهللا• 

نشاط حركة حماس في قطاع غزة قد ساعدت بقدر كبير في التقليـل مـن               بأن فعالية   ، وتقول التفسيرات 
إضافة إلى نجاح حماس في القضاء على حركة جند أنصار اهللا فـي االشـتباكات               ، ظهور هذه الحركات  

التي دارت خالل العام الماضي والتي أعقبت قيام زعيم هذه الجماعة بإعالن قيام اإلمارة اإلسالمية فـي                 
ه االنتقادات لحركة حماس وقيادتها لجهة االتهام بالتقصير في أداء الواجب الـشرعي             وتوجي، قطاع غزة 

التي تمكنت حركة حمـاس مـن الـسيطرة    ، بالتقاعس عن إقامة اإلمارة اإلسالمية في أرض قطاع غزة     
: وقد استدلت حركة جند أنصار اهللا في انتقاد حركة حماس باالستناد على النص الشرعي القائـل               ، عليها

وهـو  " الذين إن مكناهم في األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكـر              و"
". فقه التمكين "النص الذي تستند عليه ثقافة الخطاب األصولي اإلسالمي المتعلق بما يطلقون عليه تسمية              

 قطاع غزة ولكـن     أن اهللا سبحانه وتعالى قد مكن حماس من أرض        ، وبكلمات أخرى برأي هذه الجماعة    
حركة حماس تقاعست عن إعالن قيام األمارة اإلسالمية المعنية شرعا بأداء واجب األمـر بـالمعروف                

  .والنهي عن المنكر
ال توجد الكثير من البحوث والدراسات الساعية لرصد الحراك الجهادي الـسلفي اإلسـالمي              ، حتى اآلن 
ت التي تسعى لتقديم اإلجابة ورصد الخطـوط العامـة          فهناك العديد من التفسيرا   ، وبرغم ذلك ، الفلسطيني

  :ومن أبرز هذه التفسيرات نشير إلى اآلتي، للسيناريو المتوقع لحركة الجهاد السلفي اإلسالمي الفلسطيني
 يقول بأن فشل السلطة الفلسطينية وحركة فتح هو الذي أدى من جهة إلى تراجـع ثقـة                  :االتجاه األول • 

ومن الجهة األخرى إلى تزايد     ، في مصداقية منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها     الرأي العام الفلسطيني    
ثقة الرأي العام الفلسطيني في مصداقية الحركات اإلسالمية الفلسطينية التي ظلت أكثـر حرصـا علـى                 

إضافة إلى تزايد هذه الثقة بسبب مشاهد أداء حركـة          ، االستمرار في المقاومة المسلحة ضد اإلسرائيليين     
  .في أفغانستان وباكستان والعراق، الجهاد اإلسالمي ضد األميركيين

قد دفع  ، بان نجاح حركة حماس في إخراج حركة فتح والسيطرة على قطاع غزة           ،  يقول :االتجاه الثاني • 
وفي نفـس   ، أجهزة السلطة الفلسطينية إلى إفساح المجال للحركات الجهادية السلفية لكي تعمل في الضفة            

وذلك بما يتـيح اسـتيعاب      ، هذه األجهزة إلى تشديد الضغوط على حركة حماس في الضفة         الوقت سعت   
الحراك األصولي اإلسالمي في مناطق الضفة الغربية ضمن أوعية تنظيمية تكون بعيدة وفي منأى عـن                

  .تأثير حركة حماس
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سيناريو يتضمن التعاون   قد رتبتا خطوط    ، بأن المخابرات اإلسرائيلية واألميركية   ، يقول: االتجاه الثالث • 
بحيـث  ، لجهة تأمين انتشار ونمو الحركات السلفية الجهاديـة اإلسـالمية         ، مع أجهزة السلطة الفلسطينية   

عمليات ترحيل المزيد مـن     ، وفي نفس الوقت يتم ترتيب    ، تعرقل تطور وامتداد نطاق نفوذ حركة حماس      
وبقية أنحاء العـالم إلـى الـضفة        ، ان ومصر من أفغانستان وباكست  ، العناصر األصولية الجهادية السلفية   

وثانيا تمثل نقطة االرتكاز األمامية لجهـة القيـام بمهاجمـة           ، باعتبارها أوال تمثل المالذ اآلمن    ، الغربية
ليـست جميعهـا    ، أن االتجاهات الثالثة المشار إليها    ، نالحظ،  إسرائيل وتحرير القدس والمسجد األقصى    

فالسلطة الفلسطينية تمثـل سـلطة فاشـلة        ، ل جميعها ضمن اتجاه واحد    وإنما هي اتجاهات تتكام   ، خاطئة
بدليل ، والشعب الفلسطيني أصبح أكثر ميال لجهة دعم األصولية       ، بشهادة الجميع بما في ذلك بعض قادتها      

وما تشهده المساجد في المناطق الفلسطينية من عمليات اكتظاظ غير          ، نتائج االنتخابات العامة الفلسطينية   
  .ةمسبوق

بمـا  ، فالسلطة الفلسطينية ظلت تسعى مستخدمة شتى الوسائل لجهة إضعاف حركة حماس          ، وإضافة لذلك 
  .وإنما مع األجهزة اإلسرائيلية، في ذلك التعاون ليس مع الحركات األصولية الجهادية السلفية

جهـزة األمـن    وأ، أما تحويل الضفة الغربية لمصيدة تنسج فيها وكالة المخابرات المركزية األميركيـة           
محكم الصـطياد العناصـر األصـولية      " كمين"اإلسرائيلية الشباك والفخاخ بما يحول الضفة الغربية إلى         

وذلك النه عندما يتم تجميع أكبر عدد ممكن من         . فهو أمر يمثل حلم إسرائيل    ، السلفية الجهادية اإلسالمية  
تحديدا في الضفة الغربية تقـوم إسـرائيل        العناصر األصولية السلفية الجهادية في األراضي الفلسطينية و       

بحملة بناء الذرائع الكافية لتضليل الرأي العام العالمي بأن إسرائيل قد سمحت للفلسطينيين بحق ممارسة               
وبالتـالي فـإن   ، فى الضفة الغربية ولكن ترتب على ذلك أن أصبحت الضفة الغربية مالذا آمنا لإلرهاب          

، ى كيان فلسطيني في هذه المنطقة سوف يوفر المالذ اآلمـن لإلرهـاب            قيام أي دولة فلسطينية أو قيام ا      
تقوم إسرائيل بتوجيه الضربة الحاسمة لجهة القضاء ودفعة واحدة على التجمع السلفي األصولي             ، ومن ثم 

  .واإلعالن عن ضم الضفة الغربية بشكل نهائي إلى إسرائيل. الجهادي اإلسالمي
  3/2/2010،  قسم الدراسات والترجمة،الجمل

  
  الشرق األوسط بين سباق الحرب والتهدئة .65

  مأمون الحسيني
فقد ولدت هذه الدولة في الحرب، وتأرجح بقاؤها . منذ نشأتها" إسرائيل"تعتبر الحرب إحدى أهم وظائف 

بين خوض الحروب، أو االستعداد لها، من دون أن يخفف من وطأة هذا الوضع حديث ومسيرة ما يسمى 
لقت عليها حكومة نتانياهو رصاصة الرحمة، مفتتحة بذلك بازار الجدل حول احتماالت التي أط" السالم"

ضد بعض الدول والمنظمات التي تصنف " اإلسرائيلي"اندالع حرب جديدة في المنطقة قد يشنها الجيش 
 األولى ترى أن التصريحات: ، وذلك قبل أن ينتظم هذا الجدل في إطار وجهتي نظر أساسيتين"معادية"ك 

التي تطلق بموازاة التحضيرات الميدانية، بما في ذلك المناورات العسكرية " اإلسرائيلية"والتهديدات 
ونصب منظومات الدفاع الصاروخي، وسوى ذلك من التحضيرات العسكرية وعمليات الدفاع المدني، 

وب التوتر وعملية ابتزاز هدفها تعميق الخالفات العربية، ورفع منس" حرب نفسية"ليست أكثر من 
الداخلي في العديد من البلدان، وال سيما في إيران ولبنان وفلسطين، فيما تميل الثانية إلى أخذ المسألة 
على محمل الجد، واعتبار أن ما يحدث هو تحضير حقيقي لمسرح المعركة المقبلة التي يصعب معرفة 

الحرب " بروفة"مرشح ليكون وجهتها الحقيقية، وإن كان قطاع غزة، كونه الخاصرة األضعف، هو ال
  .المقبلة التي يراد لها تغيير المعادالت السياسية واالستراتيجية في المنطقة

حزب اهللا، إلى "، وباألخص ضد "اإلسرائيلية"على الرغم من أن عددا من المحللين يحيل هذه التهديدات 
لحزب، بعد تعاظم قدراته وانحرافها لمصلحة ا" الردع المتبادل"محاولة تل أبيب منع كسر معادلة 
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أخرجت لبنان من دائرة أطماعها في هذه المرحلة، " إسرائيل"العسكرية النوعية، غير أن ثمة من يرى أن 
أي . وباتت جل جهودها منصَبة، راهنا، على سالح المقاومة وما يمثله من تهديد على واقعها ومستقبلها

التي ال يمكن إعادة إنتاجها إال باجتثاثه، كما يرى أن " يةاإلسرائيل"أن هذا السالح بات هو الكابح لألطماع 
وبالتالي، فإن أية . العسكرية وتقديرهم لألثمان المقابلة" اإلسرائيليين"أي عدوان جديد محكوم بقدرات 

، ال تفيد باستعداده، وجيشه، "اإلسرائيليين"قراءة هادئة لتهديدات وزير الحرب ايهود باراك، وغيره من 
، من "حزب اهللا"حو الحرب بقدر ما تؤشر على السعي إلى إيجاد رادع أو كابح إضافي حيال للتوجه ن

أي . ، قياساً وانطالقاً من قدراته التي تتعاظم يوما بعد يوم"إسرائيل"ضد " عدائي"شأنه أن يمنع تنفيذ عمل 
انية، وإيصال أن تل أبيب في وضع المضطر إلى إطالق التهديدات المصحوبة ببعض اإلجراءات الميد

  .مفادها أن أي إخالل بتوازن القوى والرعب من جانبه سيقابل برد مرَوع" حزب اهللا"رسالة إلى 
ويبدو أن معطيات وحيثيات الرؤية األولى التي تحاول تنفيس االحتقان الذي تشيعه التهديدات 

 ونتائجها 2006والتحضيرات الصهيونية، تتوكأ، باألساس، على تجربة العدوان على لبنان صيف ،
وحولت الجبهة الداخلية والمدن والبلدات "" اإلسرائيلي"الردع "وتداعياتها التي أسقطت أسطورة 

) لجنة فينوغراد(، وأفضت إلى تشكيل لجنة تحقيق داخلية "حزب اهللا"إلى أهداف لصواريخ " اإلسرائيلية"
كما تستند كذلك . حرب المقبلةجديدة لل" خريطة طريق"حاولت تحديد مواضع التقصير والخلل، ورسم 

بما في ذلك عمليات التسلح المكثفة، " اإلسرائيلية"إلى الثغرات التي كشفتها محاوالت ترميم قوة الردع 
، والمناورات العسكرية وعمليات الدفاع )القبة الحديدية(ونشر منظومة صواريخ مضادة للصواريخ 
مقبلة، سواء أكانت ضد " إسرائيلية"ن تتسبب بها أية حرب المدني، ناهيك عن النتائج الكارثية التي يمكن أ

ومنشآتها الحيوية، " إسرائيل"إيران التي أعلنت أكثر من مرة أن ردها سيكون ساحقا، ولن يطال فقط قلب 
أكثر (وإنما أيضا القوات األمريكية في المنطقة، فضال عن استهداف السفن الحربية المتواجدة في الخليج 

، وفق ما أعلن وزير الدفاع اإليراني أحمد وحيدي مؤخرا، ناهيك عن التداعيات ) سفينة90من 
الذي يقَدر وزير " حزب اهللا"االقتصادية غير المحتملة التي سيخلفها إغالق مضيق هرمز، أو كانت ضد 

تجاوزت عتبة األربعين ألف صاروخ منذ "ايهود باراك أن تكون قدراته الصاروخية " اإلسرائيلي"الحرب 
، صواريخ "إسرائيلية"البريطانية، نقال عن مصادر عسكرية " جينز"، من بينها، حسب زعم مجلة "زمن
 منها 200 نشرها الحزب على األراضي اللبنانية، ووَجه نحو M600 أرض متطورة من نوع -أرض
لى ، وهي صواريخ تتميز بقدرتها على الوصول إ"كل مدينة داخل األراضي الفلسطينية المحتلة"إلى 

، وقادرة على اإلصابة الدقيقة لألهداف، فضال عن أنها قادرة على إحداث "إسرائيل"مناطق واسعة في 
  . كيلوغرام500دمار كبير، إذ إن الرأس الحربي يزن 

، وتجاهل الربط ما "اإلسرائيلي"ومع ذلك، يصعب االستخفاف بحقيقة وخلفية الحراك العسكري والميداني 
القبة "بات العسكرية، المشتركة مع األمريكيين، والمستقلة، وتجارب نظام بين التحضيرات والتدري

على حرب الصواريخ الجرثومية " اإلسرائيلية"المضادة للصواريخ، وتمرينات الجبهة الداخلية " الحديدية
والكيماوية، والتهديدات باجتياح قطاع غزة ثانية وإعادة السيطرة على محور الحدود مع مصر، وترك 

بعد المناورات المشتركة قبل فترة، فضال عن " إسرائيل"ريكيين عدة بطاريات مضادة للصواريخ في األم
، وارتفاع منسوب التصريحات "إسرائيل" مليون دوالر في 800تخزين معدات وذخيرة أمريكية بقيمة 

ت قاب قوسين بضرب إيران با" اإلسرائيلي "-والتحليالت والدراسات التي تشير إلى أن القرار األمريكي
أو أدنى، إن لم يكن اتخذ بالفعل، وال سيما بعد إعالن مسؤولين سياسيين وعسكريين أمريكيين، وفق ما 

 الماضي، عن تسارع وتيرة نشر أنظمة مضادة للصواريخ 1/ 30يوم " نيويورك تايمز"ذكرت صحيفة 
 عن مهاجمة جيرانهم، وكذلك اإليرانيين" ردع"في الخليج استعدادا ألي هجوم محتمل قد تشنه إيران، و

سادسة، وانفتاح الباب مجددا، أمام " دولفين"بعد طلب حكومة نتانياهو من برلين الحصول على غواصة 
خططها إلرسال هذه الغواصة إلى المياه الدولية في الخليج العربي، في رسالة للعالم أجمع مفادها أنه إذا 
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قوبات مشددة وكافية فإن تل أبيب ستتصرف، وأن خيارها لم يتحرك هذا العالم بسرعة لتطويق إيران بع
وبالتالي، يمكن االستنتاج بأن ما يحصل من مناورات سياسية ليس أكثر . العسكري لن يغيب عن المائدة

من عملية نشر ستار من دخان التضليل االستراتيجي، بهدف تأمين ظروف عامل المفاجأة في الضربة 
  .االستباقية المقبلة

وألن تل أبيب ال تستطيع شن . يبقى الجمهورية اإلسالمية اإليرانية" إسرائيل"هدف األكبر ل وألن ال
ضربات عسكرية ضد المنشآت النووية اإليرانية دون موافقة، وتأييد ودعم الواليات المتحدة، فإن التمعن 

لمرحلة التي يتكثف في اإلشارات األمريكية األخيرة حيال هذه القضية يكتسب أهمية استثنائية في هذه ا
من دون توفر أي " عملية السالم"فيها الحراك الدبلوماسي العقيم تحت شعار البحث عن إحياء ما يسمى 

ويبدو أن األبرز في هذه اإلشارات اثنتان، األولى اعتراف قائد القوات . شرط من شروط إعادة إنتاجها
بوضع الواليات المتحدة خطط عسكرية بشأن األمريكية في العراق وأفغانستان الجنرال ديفيد بترايوس 

/ 10يوم " سي ان ان"، وقوله خالل مقابلة بثتها شبكة "عمليات قصف"المنشآت النووية اإليرانية تتضمن 
سيكون من غير المسؤول تماما أال تفكر القيادة االمريكية الوسطى المسؤولة عن " الماضي، أنه 1

، وتأكيده بأن "طا للرد على مجموعة متنوعة من األوضاعالمنطقة في سيناريوهات عدة وان تضع خط
، والثانية تتعلق بتلك الدراسة التي نشرها مؤخرا "يمكن أن تتعرض للقصف"المنشآت النووية اإليرانية 

التابع لمجلس العالقات الخارجية األمريكي، ) Center for Preventive Action(مركز العمل الوقائي 
  .إليران" اإلسرائيلية"اطر الضربة العسكرية وقَيم خاللها فرص ومخ

في اإلشارة األولى المتعلقة بتصريحات الجنرال بترايوس، يمكن القول إنه، وعلى الرغم من عدم غياب 
المخططات العسكرية ضد إيران عن طاوالت البنتاغون، إال أن إطالق هذه التصريحات، وفي هذه 

، "اإلسرائيلية"ة، ال سيما وأنها تتعانق بقوة مع الرغبات المرحلة الحرجة بالذات، يكتسب أهمية خاص
الستطالعات الرأي في " بيو"وتنهل من معين المشهد األمريكي بعد إظهار استطالع للرأي أجراه مركز 

من األمريكيين يساندون سياسة % 63 أمريكي، أن 1500العاصمة األمريكية واشنطن على عينة من 
من المستطلعة % 61ن وطهران بشأن البرنامج النووي اإليراني، غير أن التفاوض المباشر بين واشنط

آراؤهم ذهبوا إلى أن منع إيران من إنتاج أسلحة نووية، حتى لو تطلب شن عمليات عسكرية ضدها، أهم 
" إسرائيلية"كما أن التصريحات ذاتها تتزامن مع كشف مصادر . من السعي لتفادي نزاع عسكري معها

، عن وجود خطة سرية أمريكية تهدف لشن "اإلسرائيلية"لوثيق الصلة باالستخبارات  اDEBKAلموقع 
 للقضاء نهائيا 2010هجوم عسكري على المنشآت النووية اإليرانية في النصف الثاني من العام الحالي ،

على طموحات إيران النووية وقد بدأت مالمح هذه الخطة تتبلور في الظهور على العلن مع إعالن 
ضرورة اإلسراع في برنامج إدخال القنابل الجديدة الخارقة للمخابئ ) البنتاغون(رة الدفاع األمريكية وزا

وينقل الموقع، الذي يديره ضباط . األرضية للخدمة العملية العسكرية بحلول منتصف العام الحالي
أخرى مدمرة مازالت سابقون، عن مصادر أمريكية مطلعة قولها إن هناك قنابل " إسرائيليون"استخبارات 

في طور التطوير، وجميعها ستدخل الخدمة العسكرية العام الحالي، ما قد يعكس تغيرا في رؤية الرئيس 
األمريكي باراك أوباما، بشأن استخدام القوة مجددا ضد إيران، بعد الزعم بأن الحوار السلمي معها لن 

  .يجدي، ولن يثنيها عن محاوالتها المتالك أسلحة نووية
" اإلسرائيلي"ما بالنسبة لإلشارة الثانية المتعلقة بالدراسة، فإن ما يلفت االنتباه هو تشديدها على أن القرار أ

فقد أتم . بشن الهجوم اتخذ بالفعل، وكذلك األمر بالنسبة إلى االستعدادات العسكرية الجوية والبحرية
ثيفة وشاقة للغاية على غارات تغطي تدريبات ك" إسرائيلية"سرب ضخم يتكون من أكثر من مائة طائرة 

المسافة الجغرافية نفسها بين الكيان وإيران، جنبا إلى جنب مع مناورات بحرية عدة قامت بها خمس 
التي عبرت خالل األشهر القليلة " اإلسرائيلية"غواصات متطورة ألمانية الصنع وعشرات السفن الحربية 
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ما أنجزت كافة المتطلبات التكنولوجية والتكتيكية واللوجستية، في. الماضية قناة السويس إلى البحر األحمر
  .بما في ذلك التدرب على التزود بالوقود في الجو

  4/2/2010الخليج، 
  

  "سرائيلإ"حروب  .66
  ماهر ابو طير 

فالغيم االسود يؤشر على صاعقة ستحل على هذه المنطقة ، ان لم تنفجـر              : يدي على قلبي من هذا العام     
 اهللا ، ستنفجر ضد غزة ، وقبيل ان تنفجر ضد ايران ، فان اذرعها سـيتم تقطيعهـا ،                    ضد لبنان وحزب  

  .على ما يبدو
وان صاعقة ستقع ذات لحظة ، والكل يتكهن ، غير          . كل المؤشرات تقول لك ان هذا العام صعب ودموي        

مـضادة  ان مناورات اسرائيل ، وغواصاتها في الخليج العربي ، ونصب صواريخ في الخليج العربـي                
للصواريخ والطائرات ، والمعلومات التي تقول ان واشنطن وتل ابيب قررتا اغالق كل الملفات المزعجة               
هذا العام ، امر يدعو للقلق بشدة ، خصوصا ، مع المعلومات التي تؤكد ان اسرائيل قررت ازالة المسجد                   

  .االقصى حماه اهللا ، قبيل نهاية شهر ايار ، على ابعد تقدير
فما هو مؤكد ان هناك شيئا غامضا يجري في االفق ، بين جبهات العـراق               . هذا العام على خير   لن يمر   

وسوريا ولبنان وفلسطين ، وايران ، الشيء الغامض تشي به معلومات ومؤشرات ، على ان هناك طبخة                 
ون ان  محللـون يعتقـد   . يجري االعداد لها ، سيتم تنفيذها على مستويات مختلفة قبيل نهاية ايار ايـضا             

واشنطن وتل ابيب قررتا كم اسلفت قطع اذرع ايران ، ثم التفرغ اليران ، ولـذلك لـن يكـون غريبـا          
مهاجمة لبنان وقطاع غزة في توقيت واحد ، وما قاله رئيس الوزراء الفرنسي لسعد الحريري حـول ان                  

بل على حـرب ، وان      فرنسا تضمن عدم تضرر البنى التحتية اللبنانية اذا وقت حرب ، يعني ان لبنان مق              
المطلوب رأس حزب اهللا ، باعتباره يد ايران الضاربة ، وال يستبعد محللون ان تكون الحرب في توقيت                  

  .واحد ولمدة قصيرة ، ضد حزب اهللا وحماس ، النهاء وجودهما ، قبيل الدخول الى حرب ضد ايران
اذا ان الحرب علـى     .  عليها ببساطة  جبهة العراق التي تخيف االمريكيين ، في هذه المعادلة سيتم اللعب          

حزب اهللا وحماس ستكون اسرائيلية فقط ، ولن تدخل امريكا طرفا معلنا ، الن دورها سيأتي فيما بعد في                   
غير انهم يريـدون ضـمانة      . ارتدادات الضربة على ايران واسعة ومتعددة     . الضربة الكبرى ضد ايران   

. السيناريوهات كثيـرة .  القدرة على اطالق رصاصةواحدة بأن يكون حزب اهللا مشلوال ، وحماس خارج    
علينا ان نضع ايدينا    . وال احد يعرف على وجه الخصوص كيف ستجري المحرقة المقبلة ، لهذه المنطقة            

على قلوبنا اذا تعمدت اسرائيل تنفيذ تفجير او اختطاف ضد مصالحها ، وتجيير هذه الخطوة على حساب                 
رائيل خرجت من مرحلة الرسائل السياسية الـى مرحلـة الرسـائل            الواضح ان اس  . حزب اهللا او حماس   

الميدانية بمناوراتها االخيرة ، وهي رسائل ليست للعشاق ، بقدر اعـالن النوايـا ، وتجهيـز المجتمـع                   
  .االسرائيلي لحرب مقبلة

نـار  اسرائيل تستطيع بدء الحرب ، وال احد يضمن النهاية ، الن هناك دروسا كثيرة تثبت ان اشـعال ال                  
ما يهمنا نحن ان التقع حرب ، وان ال نشهد خرابا فوق الخراب ، وان ال يحل البالء                  . ليس مثل اطفائها  

اسرائيل تطبخ طبخة في الظالم ،      . بهذه المنطقة ودماء الغزيين واللبنانيين لم تجف بعد ، بعد اخر حربين           
  .طيرة على منطقتناوقلة تستشعر ما يجري ، غير ان الشهور المقبلة صعبة وصعبة جدا وخ

  .حرب في الظالم ، ستتحول الى حرب الى العلن ، ومن يعش ير؟
  4/2/2010الدستور، األردن، 
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  إبعاد أميركا عن قضية فلسطين .67
  منير شفيق

أوالً -ويرجع ذلك   . ثمة ارتباك كبير تشهده عملية التسوية، بل حتى ارتباك في إطالق عملية المفاوضات            
كمـا يحلـو    . دارة أوباما وعجزها، وليس إلى تطرف حكومة نتنياهو وتعنتّها         إلى فشل إ   -وقبل كل شيء  

للمراهنين على أميركا إرجاع سبب ذلك االرتباك، وليس إلى تعقيد الوضـع مـن جهتَـي المفاوضـين                  
الفلسطيني واإلسرائيلي في آن واحد، كما فسر الرئيس األميركي باراك أوباما تعثر مهمة جورج ميتشل،               

  .األميركية، وليس بسبب المبالغة التي اتسمت بها مهمة جورج ميتشل" تايم"ه األخير في مجلة في حديث
المشكل في جوهره يتجسد في الراعي األميركي نفسه ليس في عهد أوباما ميتشل فحسب، وليس في عهد                 

سنة الماضـية   هذا إذا لم نعد إلى الخمسين       . جورج دبليو بوش فحسب، وإنما أيضاً في عهد بيل كلينتون         
في مرحلة الحرب الباردة والسياسات األميركية المتعلقة بالموضـوع الفلـسطيني والـصراع العربـي               

  .الصهيوني
لعل كل من راهنوا على الدور األميركي في حل القضية الفلسطينية، أي التوصل إلى تسوية حتـى فـي                   

بيد " أوراق الحل "من  % 99 بأن    يقرون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة،      242حدود قرار مجلس األمن     
أميركا كما أعلن الرئيس المصري األسبق أنور السادات علناً وصراحة وبال لبس، وقرر أن يسلّم أمـر                 

  .األميركي" الوسيط"رعاية التسوية بالكامل إلى 
من أوراق الحل هـو المـسؤول األول عـن          % 99فهذا اإلقرار، أو تقدير الموقف، يعني أن الذي بيده          

ومن ثم يكون المسؤول األول عن االرتباك       .  التسوية التي ينشدونها، ويعملون ضمن إستراتيجيتها      مصير
الكبير الذي تشهده عملية التسوية اآلن، ومن قبل، هو أميركا ما دامت هي وحدها مالكة لتلك النسبة مـن              

  .أوراق الحل
 عملية  -تقود-هي التي يجب أن ترعى      وأن األمر كذلك بالنسبة إلى كل الذين اتفقوا على اعتبار أميركا            

، وإالّ فما معنـى  "أوراق الحل"التسوية حتى لو اختلفوا على النسبة المئوية التي يمكن أن يعطوها لها من    
الرهان على أميركا وحصر رعاية التسوية بها منفردة، أو بالتعاون مع الرباعية بعد أن نُزَِعـت أنيـاب                  

حدة، وَسلَّم أعضاؤها الثالثة بالرعاية األميركية وقبِلوا أن يكونوا مجـرد      أوروبا وروسيا وأمانة األمم المت    
  .شهود زور، كما تجلى عملياً منذ تشكيل الرباعية حتى اآلن

أما الذين يريدون أن يعفوا أميركا، وفي هذه المرحلة، أوباما وإدارته بالذات من المسؤولية األولى ليلقوا                
، أو تسطيح األمر بتوزيعه بين الجميـع مـضافاً          "الطرفين"و نتنياهو أو    ، أ "تعقيد الوضع "بها على عاتق    

إليهم اهتراء الوضع العربي واالنقسام الفلسطيني فسوف ينتهون إلى نتيجة واحدة هي استمرار الرعايـة               
األميركية وتكرار ما حدث في السابق مع تفاقم التوسع االستيطاني والتهويـد واسـتفحال نـسبة تبـادل                  

  .ياألراض
ولكن إذا ما تعلمنا من التجربة واستقينا الدرس منها جيداً فسوف تأتي النتيجة بضرورة إبعاد أميركا عن                 

  .العملية، ورفض رعايتها لها، بل التراجع عن التسوية من أساسها ليصار إلى وضع إستراتيجية مغايرة
رة بعد أخرى على مدى عقـدين       ألن الذي يجرب المجرب ثم يصر على تجريبه بعد أن يكرر تجريبه م            

. إن لم نقل على مدى خمسين أو ستين عاماً، سينطبق عليه، وبال تحامل، حكم صاحب العقل المخـرب                 
. أما إذا أعدنا األمر إلى استالب إرادته وقراره فال فائدة من النقاش           . هذا إذا أحسنّا الظن باستقالل قراره     

  .أو اإلتيان بالحجج واالحتكام إلى التجربة
إن البحث في األسباب التي تستدعي استبعاد أميركا من اإلنفراد برعاية التسوية تمثلت دائماً باالنحيـاز                

وهذا ما يسلم به الجميع بمن فيهم رؤساؤها وأعضاء مجلس الـشيوخ والنـواب              . إلى الكيان الصهيوني  
ـ        -كما ال يجادل أحد   -فنحن  . األميركيون أنفسهم  اض، ال يتـسم بالنزاهـة       أمام وسـيط، أو راع، أو ق

  .واالستقامة، فأنت تسلّم القضية لمحكمة قرارها ضدك وقد ُأعد سلفاً
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ولكن األمر اليوم لم يقتصر على إشكال االنحياز الكامل عملياً، أو شبه الكامل، كما أظهـرت التجربـة،                  
ن لوبي متنفذ جـداً إلـى       األولى تحول الصهيونية في أميركا م     : وإنما تعداه لتضاف إليه سمتان جديدتان     

جزء متنفذ جداً في مركز القرار نفسه، إذ أصبح اآلن داخل القرار نفسه وليس ضاغطاً عليه من خارجه                  
فقد أصبح الصهيوني المؤسرل منذ العهد الثاني إلدارة بيـل          . بيكر-كما كان الحال حتى زمن بوش األب      

 وزاد األمر خطورة في عهد إدارتي جورج دبليـو          كلينتون مشاركاً نافذ الكلمة في صنع القرار التنفيذي،       
  .بوش، كما اشتهر عن المحافظين الجدد داخلها

وحسَب البعض مع مجيء إدارة باراك أوباما، على أنقاض إخفاقات اإلدارة المصهينة السابقة، أن الوضع               
. ينتون فـي األقـل    الجديد المذكور ستدخل عليه بعض التعديالت لتعيده إلى ما كان عليه في عهد بيل كل              

وذلك بمعنى تدهور وضع أميركا في ميزان القوى        . ولكن برزت هنا السمة الثانية وهي العجز األميركي       
العالمي واإلقليمي، عربياً وإسالمياً، إلى جانب تدهور الوضع الداخلي في الواليات المتحدة على المستوى              

  .سياسة واألحزاب والدولة واإلدارة، ثانياًاالقتصادي أوالً، ثم على مستوى ثقة الرأي العام في ال
وهكذا إلى جانب االنحياز اإلستراتيجي والسياسي التقليدي إلى المشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقة             
يجب إضافة تعاظم النفوذ الصهيوني في مركز اتخاذ القرار األميركي نفسه، كما يتوجب إضافة التراجع               

  .مياً وتزعزع الوضع االقتصادي وثقة اإلنسان األميركي بقادته ومؤسساتهفي ميزان القوى عالمياً وإقلي
األمر الذي يتطلب االنتهاء من كل رهان على الدور األميركي أو رعايته عملية التسوية، وال سيما فـي                  
عهد إدارة أوباما الفاشلة والعاجزة، عدا في الخطابة وإغداق الوعود والتعلق بسراب األمـل ومحاولـة                

  .عادة الثقة بالنفساست
الهروب من تناول الوضع الدولي عموماً وحتى عـدم         ": حالة االتحاد "وهذا ما عكسه خطاب أوباما حول       

التطرق إلى عملية التسوية فلسطينياً وعربياً بسبب الفشل واإلخفاق في سنته األولى، ومن ثـم التركيـز                 
وذلك مـن   . ته وأحزابه ودولته والقَيم األميركية    على الوضع الداخلي الستعادة ثقة المواطن األميركي بقاد       

  .خالل الوعظ الذي يليق بقسٍ وليس برئيس الواليات المتحدة األميركية
األمر الذي يستوجب إنهاء الرهان على أميركا فلسطينياً وعربياً، طبعاً في إطاره الرسمي ولـيس علـى                 

وذلك للخـالص   . تجربة الطويلة مع أميركا   مستوى الجماهير التي حسمت موقفها من خالل التعلّم من ال         
من االنفصام بين المراهنين على أميركا وشعوبهم، وإلنقاذ الوضع الفلسطيني من الحالة التي وصل إليها               
بسبب االستيطان والتهويد وقضم أراضي الضفة الغربية في ظل التعلّق بإستراتيجية التسوية والمفاوضات             

  .تحت الرعاية األميركية
 إذا كان الرهان على أميركا وهي قادرة وقوية مدمراً وكارثياً، كما أثبتت التجربة، فكيف الرهان                وبكلمة،

عليها في عهد أوباما وهي فاشلة وعاجزة كما أثبتت تجربة السنة الفائتة فضالً عما يحمله اآلن مـشروع                  
اهياً مع مشروع نتنيـاهو     ميتشل في جوالته المكوكية بعد فشل مشروعه السابق، وبعد أن أصبح أكثر تم            

  إلطالق المفاوضات؟
أما إذا سأل أحد من المسؤولين ما البديل؟ فعليه أن يعود إلى بيته ألن من ليس عنده غير بديل واحد هو                     
الرهان على أميركا فبيته أفضل من رهان خاسر ومدمر له إذا فشل وخير له أيضاً من توصل أميركـا                    

  .ة القضية الفلسطينية وفقاً لمشروع نتنياهوإلى تسوية ألن ذلك سيعني تصفي
 3/2/2010نت، .الجزيرة

    
  هل ثمة من يلح على التسوية السياسية إسرائيلًيا؟ .68

  أنطـوان شلحت
ال يصعب على المتابع للشأن اإلسرائيلي العام مالحظة أن اإللحاح المثابر على عدم نزع المسؤولية، 

، في سياق أعم هو "جمود العملية السياسية" جراء ما يسمى بـ التي تقع على عاتق الحكومة اإلسرائيلية،
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التوكيد على ما تنطوي عليه هذه العملية من أهمية فائقة من ناحية إسرائيل، حاضرا ومستقبالً، يكاد 
يكون منحصرا في اآلونة األخيرة في مجموعة مقلصة من المحللين السياسيين اإلسرائيليين، وال يصيب 

 .لمسؤولين في المؤسسة السياسية، سواء الحاكمة أو المعارضة، إال فيما نـدربرشاشه كبار ا
ويقف في طليعة هذه المجموعة المثابرة الصحافي عكيفا إلـدار، المحلل السياسي في صحيفة هآرتس، 

المفرط في " احتفالها"الذي كان مثالً أول من بادر إلى لفت نظر وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، في غمرة 
في تجاوز اآلثار المدمرة للهزة األرضية العنيفة في هاييتي، إلى " اإلنسانية"إسرائيل " مساهمة"يائه بـ ر

معاناة األهل في غزة، األقرب جغرافيا واألكثر استحقاقًا، تحت وطأة الحصار والعدوان اإلسرائيليين، 
ذلك، الحقًا، بصب جام نقده على وقد أتبع . والتي ال تحظى قطّ بما تستأهله من اهتمام وتضامن وكفاح

رئيس الدولة اإلسرائيلية، شمعون بيرس، الحائز على جائزة نوبل للسالم، والذي بات يتبنى، إزاء كل ما 
 الفلسطينية، مواقف أشد يمينية من مواقف رئيس الحكومة -اإلسرائيلية" العملية السياسية"يتعلق بـ 

 ).25/1/2010صحيفة هآرتس، (بنيامين نتنياهو 
وفي هذه األثناء، فإن ما تتسم مواقف نتنياهو به، هو مزيد من تكويم العراقيل أمام العملية السياسية، 

" االحتفاظ"الكسيحة أصالً، والتي لن يكون آخرها على ما يبدو تصريحه بشأن إصرار إسرائيل على 
 السالح، وذلك تطبيقًا بغور األردن، حتى في حال افتراض تنفيذ شرط إقامة دولة فلسطينية منزوعة

لرؤية يغئال ألـون في الخطة المعروفة باسمه منذ ما قبل أربعين عاما، والتي قال فيها، ضمن معرض 
، إنه إذا كانت إسرائيل معنية ببقاء المناطق الفلسطينية التي "الحدود القابلة للدفاع عنها"تلخيصه عبارة 

عليها االحتفاظ بغور األردن، وفقما أشار إلى ذلك أحد تنسحب منها مناطق منزوعة السالح فإنه يتعين 
المقربين من نتنياهو، وهو دوري غولـد، السفير اإلسرائيلي األسبق في األمم المتحدة، الذي جرى تداول 

 .اسمه مؤخرا في بورصة األسماء المرشحة لتولي هذا المنصب، مرة أخرى
ائيل من دون أن توفر مؤسستها السياسية نصوصا وفي واقع األمر، فإنه ال ينقضي يوم واحد في إسر

جديدة تؤكد أنها في حّل من تقديم أي استحقاقات ولو صورية لدفع العملية السياسية قدما، تحت غطاء 
ذرائع مختلفة أكثرها إفكًا أنها قدمت ما يكفي، ولم يؤد ذلك إلى ثني الفلسطينيين والعرب عن مواقفهم 

 .وعن سياستهم المناوئة إلسرائيل" ةالمعادية للسالم والتسوي"
وقد بزت الجميع، في هذا الصدد، وزارة الخارجية اإلسرائيلية، التي أصدرت، خالل الفترة القليلة الفائتة، 

الرفض "وقد حملت الوثيقة األولى عنوان . وثيقتين جديدتين تتناوالن الموضوع من جوانبه المختلفة
رفض الفلسطينيين الثابت لمبادرات السالم "تضمنت االدعاء بأن ، و"الفلسطيني للتفاوض حول السالم

اإلسرائيلية ورفضهم الحالي للتفاوض يجعل إسرائيل تتساءل عما إذا كان جيرانها ملتزمين بالسالم 
، وتميزت بكونها حافلة بالتفصيالت "إسرائيل والنزاع والسالم"أما الوثيقة الثانية فجاءت بعنوان ". فعالً؟

 .كي خالصات الوثيقة السابقةالتي تز
خمسة أركان، "، وهي "أركان السالم"ولعل أبرز ما ورد في هذه الوثيقة الجديدة كامن في ما تسميه بـ 

تدور الثالثة األولى منها حول االعتراف بشرعية إسرائيل، فيما يتعلق الركنان المتبقيان بالشؤون 
 :، وجاء في تفصيلها ما يلي"األمنية

ا يطلب من إسرائيل االعتراف بالدولة القومية للفلسطينيين، فإنه يترتب على الفلسطينيين تماما كم) 1
االعتراف بإسرائيل دولةً قومية للشعب اليهودي، علما بأن رفض االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية هو 

 .من صميم النزاع
وفي حين يجب أن . الفلسطينيةمن الواجب حل قضية الالجئين الفلسطينيين في إطار الدولة القومية ) 2

تكون لالجئين الفلسطينيين حرية االستقرار في الوطن الفلسطيني، فإن إسرائيل ال تستطيع السماح لنفسها 
من الناحية السكانية بأن تجتاحها موجة من الالجئين، تقوض الهوية األساسية إلسرائيل باعتبارها الدولة 

 .اليهودية الوحيدة على وجه األرض
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جب أن يشكل أي اتفاق للسالم نهاية مطلقة للنزاع، إذ يترتب على السالم أن يكون سالما دائما ي) 3
وليس مرحلة مؤقتة يستخدمها الفلسطينيون منطلقا لمتابعة النزاع مع إسرائيل، فمن غير الجائز إثارة 

 .مطالب جديدة بعد التوقيع على اتفاق السالم
تي تعرضت لها إسرائيل بعد خروجها من كل من قطاع غزة وجنوب استنادا إلى حقيقة االعتداءات ال) 4

وعليه فإن أي . لبنان، فمن األهمية بمكان أال تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية دولة تهدد دولة إسرائيل
أرض يتم إخالؤها في نطاق اتفاق ال يمكن أن تستغل من قبل اإلرهابيين أو أدوات إيران لالعتداء على 

والطريق الوحيدة لبلوغ هذا الهدف والحيلولة دون وقوع نزاع آخر هي أن تكون الدولة . إسرائيل
 .الفلسطينية منزوعة السالح فعال

يجب أن يقدم المجتمع الدولي بقيادة الواليات المتحدة ضمانات ألي معاهدة سالم، وبوجه خاص ما ) 5
بالوسائل السياسية وليس العسكرية، على أن أما الدعم فيكون . يتعلق بنزع السالح والترتيبات األمنية

تكون الضمانات المذكورة بمثابة وسيلة إضافية لردع أولئك الذين يرغبون في نزع الشرعية عن ترتيبات 
 .التجريد من السالح أو خرق الترتيبات المتعلقة بذلك

كن أن يطرأ على البال، من نافل القول إن هذه األركان ليست وصفة للسالم بتاتا، وإنما ألي شيء آخر يم
 .عدا السالم

من أين تستمد إسرائيل القوة أو : مهما يكن، فإن من الطبيعي إزاء ما تقدم كله أن يثور السؤال التالي
الوقاحة للتمسك بهذه المواقف والمتاجرة بها، على الرغم من أن أنظارها ليست غائبة عن مستجدات 

ة الدولية وتتضاد مع مسلكها، وعلى الرغم من تظاهرها بالقلق كثيرة حدثت في اآلونة األخيرة في الساح
 .الشديد حيالها؟

ال شك في أن جانبا مهما من الجواب عن هذا السؤال ينبغي البحث عنه، ضمن أشياء أخرى، في واقع 
ات ، التي خُيل أنها هبت من واشنطن، تزامنًا مع تسلم إدارة أميركية جديدة مهم"الرياح الجديدة"أن 

وإن مجرد ما استتبعه . ، قد اضمحلت كثيرا)وربما تكون هبت فعالً لفترة محدودة للغاية(منصبها 
اضمحاللها من مواقف وتصريحات إسرائيلية تعيد إنتاج الذرائع القديمـة، هي بمثابة فرصة أخرى 

في " تحوالت جادة"مر إلعادة توكيد أن خطوات نتنياهو األخيرة كلها، التي قرأها البعض كما لو أنها تض
فكره السياسي ونهجه العملي، لم تتجاوز غاية المناورة والتي تهدف، أكثر من أي شيء آخر، إلى 

، ولم تكن تعبيرا عن رغبة خفية لديه للجنوح "العاصفة"إرضاء واشنطن، وإلى تخفيض الرأس حتى تمر 
 .إلى طريق التسوية السياسية

لم تعد تبهـظ أكثرية الساسة في إسرائيل، ال سيما وأن ) المناورة(اية وثمة أمر مؤكد آخر هو أن هذه الغ
وبالعودة إلى ما بدأنا به، . هذه األكثرية كفّت منذ فترة طويلة عن اإللحاح على طريق التسوية السياسية

ا وقالبا، فإن ما بقي من هذا اإللحـاح كله، بغض النظر عن كون غاياته األكبر هي غايات إسرائيلية قلب
ما انفك من نصيب مجموعة محدودة للغاية من الصحافيين والمحللين، وعلى الرغم من افتراض كون 
هؤالء هم األكثر مدعاة لإلنصات، إال أنهم ال يؤثرون في الواقع اإلسرائيلي، وال في مواقف اإلجماع 

  .الصنمية المهيمنة عليه، أوالً ودائما
 3/2/2010، 48عرب
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  :كاريكاتير .69
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