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  جواء أمام المصالحةة لتهيئة األ واتخاذ خطوات ايجابياإلعالميةهنية يدعو لوقف الحمالت  .1

 انها  حكومة غزة اعلنت  أن   اشرف الهور نقالً عن مراسلها،    غزة   من 6/2/2010القدس العربي،    ذكرت
 المصالحة اتخاذ خطوات من شأنها خلق مناخات ايجابية         أمام األجواءتدرس من اجل تعزيز الثقة وتهيئة       

  . تطمئن الشعب الفلسطينيوأجواء
حـث  'نسخة منـه ان هنيـة       ' القدس العربي 'سم الحكومة في تصريح تلقت      وقال طاهر النونو الناطق با    

، ووعد الفصيالن بدراسة عدة قضايا في مؤسستيهما القيادية خـالل      'حركتي فتح وحماس على المصالحة    
واشار الى انه جرى االتفاق على استمرار خلق المناخات االيجابية التي من شأنها فـتح                .المرحلة المقبلة 

واوضح النونو ان هنية طلب اتخاذ خطوات واجراءات العادة بناء الثقـة بـين               .م المصالحة المجال اما 
الجانبين واعطاء مؤشرات ايجابية مثل اطالق سراح المعتقلين السياسيين ووقف الحمـالت االعالميـة              

ـ               اس، المتبادلة والتراشق االعالمي، الى جانب استمرار اللقاءات وانهاء القطيعة بين حركتي فـتح وحم
  . معبر رفح بشكل يضمن فتحه بشكل دائمإلدارةوتفعيل المجلس التشريعي وتشكيل لجنة مشتركة 

إسماعيل ، أن فهيم الحامد، عبد اهللا الغضوي، نقالً عن مراسليها، جدةمن  6/2/2010عكاظ، وأضافت 
حقق اختراقا هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، أكد أن مشروع المصالحة الفلسطينية 

أن إجراءات " عكاظ"وأفاد هنية في تصريح لـ  .إيجابيا، بعد زيارة القيادي في حركة فتح إلى القطاع
إذابة الجليد بين حماس وفتح بدأت، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التحرك على أرض 

ور الثقة بين الحركتين وإعادة كان إيجابيا يمهد لتعزيز جس"ووصف هنية لقاءه مع شعث بأنه . الواقع
 ".الثقة بين الطرفين

وأشار أن حماس كانت وال تزال حريصة على إنجاز المصالحة الفلسطينية، مؤكدا أن التحديات التي 
يواجهها الفلسطينيون تتطلب تضافر الجهود لمواجهة االحتالل واستشعار المخاطر المحدقة بالقضية 

 .ةالفلسطيني
 

  يكشف ما حدث معه في السجون المصريةالضابط أبو معروف  .2
 كشف الضابط إبراهيم أبو معروف، المحرر من سجون السلطات المصرية، عن حجم التعذيب              :خانيونس

واالهانة التي تعرض لها في سجون الشقيقة مصر، مشيرا أن أمن الدولة المصري احتجزه لعـدة أيـام                  
  .ري وسكب الكاز على قدميه إضافة إلى تعذيبه بالكهرباءأذاقه خاللها ألوالناً من العذاب منها الشبح والتع

إنه تم تعريته بشكل كامل وشـبحه       : " وقال أبو معروف في حديث لمراسل فلسطين اآلن في خان يونس          
في العراء إلجباره على اإلدالء باعترفات عن قادة للقسام وعن الجندي األسير لدى المقاومة الفلـسطينية                

  .جازهجلعاد شاليط ومكان احت
 وأوضح أبو معروف أنه في الخامس من يناير الماضي توجه إلى جمهورية مـصر العربيـة بطريقـة                  
رسميه من خالل حصوله على تأشيرة دخول كمرافق لوالده الذي كان في طريقه لرحلة عالج إلجـراء                 

ـ            لعودة إلـى قطـاع      يوماً وبعدها قررا ا    22عملية قلب مفتوح هناك، الفتاً إلى أنه بقي مع والده قرابة ال
غزة في السابع والعشرين من يناير، وأثناء العودة عن طريق معبر رفح تم السماح لجميـع المـسافرين                  

  .بمغادرة المكان والدخول للقطاع ولم يبقى في المعبر سواه ووالده والوفد المرافق للوالد
 وأبلغني أنهم سيسمحوا    بعد أن تم أخذ جوازي لفحصه، جاء أحد ضباط أمن الدولة المصريين           " وأضاف  

لوالدي الدخول للقطاع وأنهم يحتاجونني في كلمتين في منطقة رفح المصرية، الن هنـاك تـشابه فـي                  
  األسماء فقلت له أن ال مشكلة عندي واعتقدت أن ما قاله صحيح فرجعت معهم إلى حاجز ألمن الدولـة                   
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بدون استجواب وبـدون أن يـتكلم       في رفح المصرية، وبقيت عندهم حوالي خمسة ساعات بدون سؤال و          
  ".أحدهم معي كلمة واحدة 

لم أكن أعرف عن والدي أي معلومة هل دخل أم ال ولكن الذي رأيته قبل               : " وأردف أبو معروف قائال     
أن اذهب معهم أنه إنهار عصبياً بعد أن اصطحبوني معهم وبعد خمسة ساعات أتوني في ظـالم الليـل                   

 جهاز أمن الدولة في العريش، وتركوني تلك الليلة بدون أي سـؤال،             واعصبوا عيناي واصطحبوني إلى   
  .ولم يتحدثوا معي أي كلمة

ونوه أنه في اليوم التالي وفي حوالي العاشرة صباحا أتت مجموعة من العسكريين واعصبوا عيناي مرة                
 أنـت   أخرى واصطحبوني إلى مكتب التحقيق واالستجواب، وتم التحقيق معي وتوجيه أسـئلة مفادهـا             

  .حماس، أنت قسام وما شابه
  تهمة باطلة

وكشف أن أمن الدولة المصري اتهمه بتشكيل مجموعة من قطاع غزة، ودخولها األراضـي المـصرية                
لتصفية قيادات وكوادر حركة فتح في مصر، نافياً أية من التهم التي وجهت إليه جملة وتفصيالً، معتبرها                 

  .محض إفتراء وكذب إليقاعه في الخطأ
  ناف العذابأص

ـ        ، "حسبي اهللا ونعـم الوكيـل  "وعن صنوف العذاب الذي تعرض له أبو معروف بدأ الرد على السؤال  ب
تم تعريتي تماماً بدون أي نوع من المالبس سوى قطعة تستر المنطقة السفلية، تم وضـعي علـى                  : وقال

دد كبير من المقاعـد  األرض على بطني، وتم تقييد يداي من الخلف، وربط قدماي من األسفل، ووضع ع 
الحديدية على ظهري، ومن ثم تم شبك سلكي الكهرباء في اإلصبعين الصغيرين في قدمي اليمنى واليسر،                

  .وبعدها ثم التعذيب والضرب والركل باألقدام
 وأشار، إلى أنه ثم وضع كاز على قدميه بالتزامن مع تشغيل الكهرباء كل هذا بتهمة تشكيل مجموعـات            

اويين الفارين من غزة، ناكراً هذه التهمة جملةً وتفصيالً، وقال  ولقد رفضت كـل الـتهم                 لمهاجمة الفتح 
  .ألنني لم أدخل األراضي المصرية سوى بشكل رسمي عن طريق معبر رفح

وأوضح أبو معروف، أن أمن الدول المصري وجه له تهم بدخول األراضي المـصرية بطريقـة غيـر                  
ألراضي الفلسطينية بالمصرية إلخال الغذاء إلـى قطـاع غـزة           شرعية عن طريق األنفاق التي تصل ا      

  .المحاصر، مؤكداً أن ذلك لم يحدث قط وأن دخوله إلى مصر يتم بطريقة رسمية عن طريق المعبر
 وأضاف أنه بعد رفضه لتلك التهم أخد للخارج وهم عاري الجسد وتم شبحه في سـلم للـضباط حتـى                    

ى الساعة الثانية صباحاً، وبعد ذلك أتاني بمالبسي وأنـا مازلـت            يهينوني كلما صعدوا أو نزلوا عنه حت      
البسها وأنـت كمـا     : "مشبوحاً وقال لي إلبسها ورفض أن يفك قيدي أو أن يفك العصبة عن عيناي وقال              

  ".أنت
 ولفت إلى انه وبصعوبة تامة وبعد فترة تمكن من ارتدائها ومن ثم اقتاده إلى الحجز الداخلي وفك قطعة                  

المعصوب بها عيناه وطوال هذه الفترة لم يرى الشمس أو النور، وقال في البداية كانوا يتهمـوه                 القماش  
باالنتماء إلى الشرطة الفلسطينية وأنه في البداية كان يرفض اإلفصاح عن ذلك وأنه يعمل نجـاراً وأنـه                  

  .شخص عادي وبعدها تم فتح ملف كامل مذكور به اسمي ورتبتي وأين أعمل بالضبط
  يق بين رام اهللا ومصرتنس 

وقال أبو معروف، إن هناك تنسيق تام بين السلطة في رام اهللا مع السلطات المصرية، موضحاً أنه ابلغهم                  
أنه يعمل في جهاز المرور التابع للشرطة وليس لي باألجهزة األخرى، فقال له إذا أنت تابع لحماس فقلت                  

وأنا دخلت الشرطة عن طريق العائالت وأصررت على      له أني ليس تابع لحماس وال لفتح وال ألي تنظيم           
  .هذا القول

  !!أين قادة المقاومة وشاليط  
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أكد أبو معروف، أنه وجهت له أسئلة كثيرة عن قادة المقاومة في القطاع وبالتحديد وبإصرار عن قائـد                  
هم طوال فتـرة    لواء خانيونس في كتائب القسام محمد السنوار، والقائد فؤاد معروف، وقال لقد سؤلت عن             

  .االعتقال
 وبين، أنه تم سؤاله عن المرابطين وأماكن تواجدهم واألسباب التي تدفعهم للخروج في الرباط، إضـافة                
إلى أسئلة خاصة عن الجندي شاليط ومكان اعتقاله، إضافة إلى تكرار األسئلة عن قادة المقاومة وأمـاكن               

  .سيرون عليهاتواجدهم واألعمال التي يقومون بها والخطط التي ي
لو أجيب خمسة عشر جندياً مصرياً سنبيدكم، ونبيد كل أبناء حمـاس            " وأضاف، قال لي الضابط المحقق      

  ".محمود بيه عبد العليم"، مشيراً إلى أن الضابط الذي قال هذا الكالم هو المدعو "ونقتل كل أبناء القسام
 المصرية منهم إياد فياض مـن خـانيونس،          ونوه أنه  التقى بعدد من السجناء الفلسطينيين في السجون         

إضافة إلى عدد من العمال الذين يعملون في نقل الغذاء إلى قطاع غزة المحاصر، مؤكداً أن األغرب من                  
ذلك أنه إلتقى بسجناء من العريش سجنوا ألنهم يقدمون الغذاء والمعونات للغزيين وأنهم يعذبون بأبـشع                

  .أنواع العذاب
ثه بأنه رأى ضباطاً فلسطينيين من جهاز األمن الوقائي فـي مراكـز التحقيـق                وختم أبو معروف حدي   

المصرية، مؤكداً أن منهم من يحمل رتبة نقيب وهو يعرفهم شخصياً ورآهم في غزة ولـم يبـدي أيـة                    
  .معلومات عن أسمائهم ألنه يريد أن يوصلها إلى الجهات المختصة

من العرب حكاماً ومحكومين إلى متى سيبقى الفلـسطينيين         والسؤال الذي يبقى مفتوحاً ويحتاج إلى إجابة        
في السجون المصرية ويالحقون على اإلنتماء السياسي ويذقون شتى أنواع القهر والعذاب من أبناء الدين               

  .والعروبة 
  5/2/2010فلسطين اآلن، 

  
  يةالقيادة تدرس مقترحات ميتشل وستتشاور بشأنها مع العرب وأطراف الرباع: عبد الرحيم .3

 أكد أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، أن القيادة الفلسطينية تدرس المقترحات التي حملها :رام اهللا
 .المبعوث األميركي ميتشل، وستتشاور بشأنها مع العرب واألصدقاء وأطراف الرباعية الدولية

ة الصحفيين الفلسطينيين، وقال خالل كلمته نيابة عن الرئيس محمود عباس في افتتاح المؤتمر العام لنقاب
قد أكد لكل من اجتمع أو التقى بهم، ولكل من سيجتمع بهم ويلتقيهم، ' ابو مازن'اليوم، ان سيادة الرئيس 

على ان القيادة الفلسطينية تبذل كل جهد مخلص إلنجاح جهود السالم في منطقة الشرق األوسط، وخاصة 
 .لسيناتور ميتشلرؤيا  الرئيس األميركي باراك أوباما ومبعوثه ا

  5/2/2010وكالة وفا، 
  

  نحن بحاجة لموقف عربي موحد تجاه عملية السالم: نمر حماد .4
قال نمر حماد المستشار السياسي للسيد الرئيس محمود عباس، اليوم، إن جولة :  محمود خلوف-القاهرة 

عربية، والزيارات الالحقة الرئيس األخيرة لروسيا وبريطانيا وألمانيا، واالتصاالت المستمرة مع الدول ال
لسيادته لليابان وفرنسا، ستساعد القيادة الفلسطينية في بلورة رؤية واضحة حول المواقف الدولية المتعلقة 

هذه اللقاءات والزيارات : في القاهرة' وفا'وأضاف المستشار حماد، في حديث لـ .بعملية السالم
 بشأن مختلف القضايا قبل انعقاد القمة الدورية في واالتصاالت الهامة، تساعدنا في بلورة تصور واضح

عربية (وأشار إلى أن المرحلة القادمة بحاجة لجهود سياسية قوية جدا  .مارس المقبل/ ليبيا في شهر آذار
 .أمام الموقف اإلسرائيلي المتعنت والمستخف بكل القرارات والشرعيات الدولية) ودولية

 سنوات من طرحها، أجاب 8خصوص مبادرة السالم العربية بعد وردا على سؤال حول المطلوب عمله ب
الجديد أن هذه المبادرة أصبحت بالنسبة للعالم كله مبادرة مقبولة، وأن إسرائيل هي : المستشار حماد
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الرافضة لها، وأي حديث عن التخلي عنها في ظل رفض إسرائيل لها، يعني منح إسرائيل الراحة، ألن 
 . بسبب عدم قبولها وسحبها بالفعل يريح إسرائيلالعالم ينتقد إسرائيل

وشدد على أن السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية بحاجة لموقف عربي موحد تجاه عملية 
سبق للجنة مبادرة السالم العربية أنها رفعت توصية الجتماع وزراء الخارجية القادم، : السالم، مضيفا

ملية السالم، واستمرت واشنطن في ممارسة ضغوط علينا، بأن يبحث وأنه  في حالة استمرار الجمود بع
 .وزراء الخارجية العرب إمكانية التوجه لمجلس األمن

وردا على سؤال حول تفاؤله حول إمكانية قرب إنهاء معضلة االنقسام الفلسطيني وقيام حماس بالتوقيع 
بية، حماس ستوقع على اتفاق المصالحة،  العر-إذا تحسنت العالقات العربية: على ورقة المصالحة، قال

فاالتفاق والتفاهم العربي الجماعي سيقلل من التأثير الخارجي على حركة حماس، ونحن نأمل أن يتم ذلك 
 .سريعا، ألن عامل الوقت مهم جدا

وأوضح أن انقالب حماس على الشرعية وضع السلطة الوطنية في مأزق كبير بسبب معاناة الناس في 
من الموازنة لغزة، وعدد % 58لذلك السلطة تقدم : زامها بعدم جعل المعاناة تتفاقم، وقالغزة، والت

من الموازنة، % 42 مليون ونصف تأخذ فقط 2سكانها مليون ونصف، في حين أن الضفة وعدد سكانها 
 .ةونعتبر ما نقوم به في غزة واجب علينا، وشيء طبيعي بأن نوفر الدعم األكبر للقسم األكثر معانا

 4/2/2010وكالة وفا، 
 

  أبو مازن يزور كوريا الجنوبية ألول مرة .5
يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة للقاء نظيره المصري حسني مبارك، قبل أن : لندن

وأوضح نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة أن الرئيس سيجتمع مع الرئيس . يبدأ زيارة لكورية الجنوبية
ميونغ باك ورئيس الوزراء شونغ أون شان باإلضافة إلى عدد من الشخصيات الكورية الكوري لي 

وبين أبو ردينة أن هذه الزيارة هي األولى من نوعها على مستوى القمة، وتشكل تطورا مهما في . الهامة
لتوطيد العالقات الثنائية الفلسطينية الكورية الجنوبية حيث من المتوقع أن تشكل هذه الزيارة رافعة 

جدير بالذكر أن العالقات . العالقات الرسمية وتعميق عالقة الصداقة بين الشعبين الفلسطيني والكوري
 عندما زار 2005الثنائية بين البلدين قد شهدت تطورا على المستوى الرسمي والدبلوماسي منذ عام 

ت رسمية بين البلدين على فلسطين وزير الخارجية الكوري، وأعلن عن قبول كوريا الجنوبية بدء عالقا
مستوى مفوضية عامة حيث تم فتح مكتب لكوريا الجنوبية في رام اهللا، وتم تكليف سفير فلسطين في 

 .طوكيو ليكون سفيرا غير مقيم بها، واستمرت الزيارات الثنائية المتبادلة على المستوى الوزاري
  6/2/2010الشرق األوسط، 

 
 ات حماس في غزة يختلف عنه في دمشقموقف قياد: "الشرق األوسط"شعث لـ .6

 نبيل شعث عضو .د  أنكفاح زبون رام اهللا نقال عن مراسلها من 6/2/2010الشرق األوسط، ذكرت 
إن لقاءاته في قطاع غزة بمسؤولي حماس، أوقفت القطيعة بين قال اللجنة المركزية لحركة فتح، 

 شعث في  وقال.بثت روحا تصالحية جديدةالحركتين، وساعدت على خلق الثقة وفتحت بابا للمستقبل و
 بعد عودته من زيارة لغزة استغرقت بضعة أيام إنه لمس عند قادة حماس "الشرق األوسط"تصريحات لـ

في غزة رغبة حقيقية في إنهاء حالة االنقسام، لكنه أوضح أن هذه الرغبة لم تتوفر بعد، كما يبدو، في 
 .دمشق

ني ذلك أنه لمس تناقضا بين مواقف قادة حماس في غزة ودمشق وردا على سؤال عما إذا ما كان يع
في غزة كانوا إيجابيين وصادقين وراغبين في التقدم نحو توقيع المصالحة، "بشأن الملف الداخلي، قال 

 ."لكن يبدو أن هذا ال يروق لدمشق
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مقبلة في مارس وأوضح شعث أنه اقترح على حماس توقيع ورقة المصالحة قبل انعقاد القمة العربية ال
قلت لهم إننا يجب أن نذهب إلى القمة متصالحين، وإال فماذا ستقدم لنا القمة ": المقبل، وقال) آذار(

ولم يحصل شعث . "العربية، بعدما أيدت القمة السابقة أن تستمر مصر في جهودها من أجل المصالحة
 إلى قيادة الحركة في دمشق، على جواب قاطع من حماس في هذه المسألة، وأرجع السبب، مرة أخرى،

عضو المكتب السياسي في (إنهم ال يرون ذلك ملحا في دمشق، انظر إلى تصريحات عزت الرشق "وقال 
 التي نفى فيها أن تكون حماس قد غيرت موقفها من الورقة المصرية أو أنها ستوقعها بمجرد ")حماس

 . االعتباردعوتها للجلوس في القاهرة ما لم يتم أخذ مالحظاتها بعين
لكن شعث اتفق مع حماس على البدء في إجراءات أحادية غير تفاوضية على األرض، تتعلق بأوضاع 

كان هناك أثر نفسي جيد للزيارة، واتفقنا على بدء إجراءات تعزز ": وقال. الحركتين في الضفة وغزة
ولماذا يتعرض قياديو ! ؟لماذا ال يكون هناك مكتب لفتح في غزة": ، وأضاف"الثقة وتبث روح المصالحة

أخذوا قرارا بمنع أي من المسلحين ) أمس(اليوم مثال "وأردف . "أعتقد أن هذا سينتهي! الحركة لإلهانات؟
 ."من دخول الجامعات، كانت بعض الجامعات تعاني، يمكن القول إننا بدأنا

اس، صالح ونفى شعث أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مع حماس، كما صرح بذلك، القيادي في حم
هم اقترحوا ذلك، وقلنا لهم إن هذه اللجان موجودة فعال في الورقة المصرية، وهناك "البردويل، وقال 

 ."لجان لكل شيء، وال يمكن أن نشكل لجنة ثانية
 أنه سيتابع اللقاءات مع حماس، بعدما يعود للقيادة ليعرض عليها مجمل األفكار واالقتراحات التي وأكد

  .اته في غزة، وهو ما ستفعله قيادة حماسخلصت إليها لقاء
 نقال عن مراسليها في جدة فهيم الحامد وعبد اهللا الغضوي أن شعث قال أنه 6/2/2010عكاظ، وأضافت 

طرح جميع األفكار المتعلقة حول التوقيع على ورقة القاهرة، وإن ثمة اجتماعا خماسيا ضم حركتي فتح 
عبية والديمقراطية، وإن هذه الفصائل باستثناء حركة فتح التي وحماس والجهاد اإلسالمي والجبهتين الش

 .يمثلها تدرس األفكار المطروحة، على أن يجري الرد عليها في األيام الثالثة المقبلة
إلى ذلك لم تستبعد مصادر فلسطينية في رام اهللا زيارة وفد من حماس إلى الضفة الغربية، كخطوة تبادلية 

  اع، ردا على زيارة إلى القط
  

 األيام القادمة ستشهد تغييرات على األرض لجهة إتمام المصالحة: الحية .7
أكد عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية، أن الجانبين تبادال رزما :  كفاح زبون- رام اهللا

وفي إشارة إلى ما يمكن أن يتخذ فعال من خطوات على . لتدارسها، وقال إن اللقاء مهم وسيبنى عليه
أكدنا احترام حركة فتح وحريتها المطلقة في العمل، وهي ال تطلب تصريحا من "قال الحية األرض، 

 ."أحد، وليست محظورة
إن اللقاء مع إخواننا في فتح اتسم بالمسؤولية والموضوعية والجدية، وإن هذا اللقاء يعد "وقال الحية 

حة ال فكاك عنها، وال بد من الذهاب إلى أرضية مهمة يمكن البناء عليها في عالقتنا الثنائية، وإن المصال
وأضاف . "إننا نعتقد أن الورقة المصرية أساس ال بد من المضي باتجاهها"وأضاف . مصر للتوقيع عليها

  . أن األيام القادمة ستشهد تغييرات على األرض لجهة إتمام المصالحة
6/2/2010الشرق األوسط،   

  
   ترفض االعتذار"إسرائيل"و ..إسرائيليينتل مدنيين ماس تأسف لمقح: تقرير سلم لألمم المتحدة .8

أعربت حركة حماس عن أسفها لمقتل مدنيين في هجمات : )رويترز( - نضال المغربي -غزة 
 األسبوع المتحدة هذا لألمموقال تقرير سلم  . غزة قبل عامالحرب علىصاروخية فلسطينية خالل 

نأسف لما يكون " لمتحدة بارتكاب مقاتليها لجرائم حرب  ااألمموأعدته لجنة كلفتها حماس بدراسة مزاعم 
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ونأمل أن يتفهم " على نسخة منه )رويترز(وقال البيان الذي حصلت  ."إسرائيليقد أصاب أي مدني 
  ." ونقطة البدايةاألساس أن االستهداف المستمر لنا من جانب حكومتهم هو اإلسرائيليونالمدنيون 

ل مفجرون انتحاريون من حركة حماس مئات المدنيين على مدى  حيث قتإسرائيلرفضت من جانبها 
 يجال بالمور المتحدث باسم وزارة الخارجية  وقال. اعتذار واعتبرته مخادعاأيعقدين من الزمان 

تباهت حماس لسنوات باستهدافها المتعمد للمدنيين سواء " يوم الجمعة على هذا التقرير بقوله اإلسرائيلية
  .."اآلنمن الذي يحاولون خداعه . نتحارية أو بالرصاص أو الصواريخمن خالل تفجيرات ا

 الحركة مازالت أنوقال مسؤول رفيع واحد على االقل في حماس بعد أن طلب عدم الكشف عن هويته 
 ومقاه وأهداف أخرى لم إسرائيليةوهي تفجيرات انتحارية لحافالت " عمليات استشهادية"مستعدة لتنفيذ 
  .تقع منذ سنوات

 على قطاع غزة على اإلسرائيليوأكد التقرير بعد أن عدد مظالم الفلسطينيين ومن بينها الحصار 
 الصواريخ المصنوعة محليا تطلق لغرض دفاعي بحت أنتصريحات مسؤولي حركة حماس التي تقول 

 .طلوبة الصواريخ ببساطة تفتقر الى الدقة المإنوقالت حماس . إسرائيليةوانها تستهدف أهدافا عسكرية 
 فهي ليست جيشا يملك - برغم أنها مقاومة منظمة-ليكن معلوما بأن المقاومة الفلسطينية"وقال التقرير 

أسلحة متطورة تقنيا فقد تستهدف المقاومة موقعا عسكريا أو مربض مدفعية فتنحرف النار قليال أو كثيرا 
  ."ت في المدنيينوتقع بالقرب من موقع مدني رغم االجتهاد الكبير لعدم وقوع اصابا

5/1/2010وكالة رويترز،   
  

  إطالق البرغوثي بعيدا عن صفقة حماس  األلمانيالسلطة طلبت من الوسيط : صحيفة أردنية .9
، "الحقيقة الدولية"لـ كشف مصدر رفيع في المكتب السياسي لحركة حماس:  مصطفى عمارة-القاهرة 

 بالحركة محمد دحالن، بوضع خطة سياسية عالماإلعن قيام عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول 
وقال المصدر  .  إحباط صفقة تبادل األسرى مع الجندي الصهيوني جلعاد شاليطإلى تهدف وإعالمية

، ان الخطة تتضمن القيام بحملة إعالمية واسعة ضد الصفقة باالسمع الذي فضل عدم اإلشارة اليه يالرف
 . ة لدى المواطن العربي والفلسطينيبصورة عامة وصورة حركة حماس بصفة خاص

واضاف المصدر ان حماس بين يديها االن جميع تفاصيل الخطة، مشيرا الى ان السلطة الفلسطينية 
ستحاول بكل ما تملك احباط الصفقة ومنع نجاحها عن طريق وصف الصفقة بانها صفقة ابعاد وليس 

 الذين سيتم إطالق سراحهم الى قطاع غزة او صفقة تبادل نظرا ألن الصفقة تشمل إبعاد عدد من األسرى
 في صفقة تبادل األسرى بابالغ األلمانيوكشف المصدر عن قيام الوسيط  . خارج االراضي الفلسطينية

حماس ان السلطة الفلسطينية طلبت من كيان العدو الصهيوني إخراج مروان البرغوثي واحمد سعدات 
حركة حماس، حتى ال تأخذ حماس شعبية نتيجة هذه الصفقة في صفقة خاصة بعيدا عن صفقة التبادل مع 

 . التي قال عنها انها وطنية فلسطينية بامتياز، وانها تضم أسرى من جميع الفصائل الفلسطينية
وأكد المصدر الفلسطيني ان حماس ابلغت الوسيط االلماني بانها ال تمانع من إطالق سراح سعدات 

 أي صفقة اخرى، مادام المهم هو خروج هؤالء من السجون والبرغوثي سواء ضمن صفقة حماس او
 . االسرائيلية

وكشف المصدر، عن قيام فدوى زوجة مروان البرغوثي بزيارة مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس في دمشق أكثر من مرة، نقلت خاللها رسالة واضحة وصريحة من البرغوثي يبين فيها رغبته 

 . ماسإطالق سراحه ضمن صفقة ح
ولفت الى ان دحالن وابو مازن ال ينظرون لخروج البرغوثي ضمن صفقة تبادل األسرى بكثير من 

 . الرضا، ويسعون الى أن تكون عملية إطالق سراحه بعيدا عن صفقة شاليط
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وقال ان الهدف من ذلك ليس فقط عدم منح حماس شعبية اكبر نتيجة لعملها البطولي بل لحرمان 
اطف الشعبي النه اذا خرج في صفقة مستقلة سيكون هناك اسئلة كثيرة حول البرغوثي من التع

البرغوثي، وسيتم حرقه سياسيا لصالح دحالن وابو مازن الن الشارع العربي والفلسطيني سيسأل وقتها، 
 . لماذا خرج مروان البرغوثي

6/2/2010الحقيقة الدولية،   
 

 ليطا شصفقةامال رد حماس على نتنياهو في  بعد أيام ح"إسرائيل"الوسيط األلماني يصل إلى  .10
يصل إلى تل أبيب األسبوع المقبل الوسيط األلماني في صفقة الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد : تل أبيب

 .شليط، حامال معه رد حركة حماس على آخر المقترحات اإلسرائيلية
ئيلي لمفاوضات صفقة شليط، في ويأتي اإلعالن هذا الذي صدر عن شمشون ليبمان، رئيس الطاقم اإلسرا

إطار ردود الفعل على تصريحات لمحمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحماس وأحد أبرز قادتها في 
قطاع غزة، جاء فيها أن المفاوضات حول الصفقة، توقفت بسبب تراجع رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 

 .صفقةبنيامين نتنياهو، عن موقفه ووضعه شروطا جديدة على هذه ال
إن الزهار يلعب بأعصابنا ويجب أن ال نعطيه ": وقال ليبمان، الذي ينتمي إلى التيار المساند لنتنياهو

، أن حماس هي التي تعرقل الصفقة، ويجب "الجيش اإلسرائيلي"، وأضاف، في حديث مع إذاعة "السالح
  . االنتظار حتى تتضح الصورة أكثر في األسبوع القادم

6/2/2010الشرق األوسط،   
  

   بين فتح وحماس" الميدانيةاإلشكاليات "مساع لتشكيل لجان في الضفة وغزة لحل: رضوان .11
 وفـدي   أن "لقدس العربي " اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس لـ         .دقال   :اشرف الهور  -غزة  

ح  نبيل شعث عضو اللجنة المركزيـة لفـت        .ودحركتي فتح وحماس اللذين التقيا الخميس بحضور هنية،         
ـ         فـي   األرض التي قد تنجم بين الحركتين علـى         اإلشكالياتبحث  "القادم من رام اهللا بحثا تشكيل لجنة ل

 تدفع باتجاه تشكيلها    وأنها رضوان ان حركة حماس ال تمانع في تشكيل هذه اللجنة،             وأكد ."الضفة وغزة 
  ." تحقيق اتفاق مصالحة حقيقيةأمامبهدف تهيئة المناخات " وقت أسرعفي 
ق ان قال الدكتور صالح البردويل الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية ان المجتمعين توافقـوا علـى                 وسب

بـين  ' انهاء القطيعة 'تشكيل لجنة مشتركة تبحث االشكاليات الميدانية بين الطرفين، مؤكدا على ضرورة            
  .الحركتين واستشعار المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية

 قيادة فتح للتشاور معها حول تشكيل هذه اللجـان،          إلىكتور شعث طلب الرجوع      الد أنلكن رضوان قال    
وكشف القيادي في حماس ان لقاء الطرفين ركز علـى طـرق             .قبل ان يعطي رد حركته النهائي عليها      

تجاوز الخالفات، لتحقيق المصالحة، وكذلك بحث موضوع التوقيع على ورقة المصالحة المصرية، الـى              
 العالقات بـين فـتح وحمـاس،        إشكالكل  " الحوار تناول    أن أيضاوقال   .ضايا داخلية جانب بحث عدة ق   

 أن إلـى   وأشـار  .' للقضية الفلسطينية، والتهديدات التي تواجه الشعب      واإلستراتيجيةوالنظرة المستقبلية   
  .بعض الملفات التي تم طرحها بحاجة الى اتخاذ قرارات بشأنها في مرجعات الحركتين

6/2/2010، القدس العربي  
 

  المجموعة التي اغتالت المبحوح حملت جوازات ايرلندية: صحيفة ايرلندية .12
 أعضاء خلية الموساد التـي      أن االيرلندية مساء الجمعة     "هيرالد"كشفت صحيفة    :احمد المصري  -لندن  

قامت بتصفية القيادي في حركة حماس محمود المبحوح استخدموا جـوازات سـفر ايرلنديـة لـدخول                 
 كانت من ضمن الخليـة، وقـال        األقلوحسب تقارير شرطة دبي فان امرأة واحدة على         . ة دبي ومغادر
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نحن على اتصال مع السلطات     "المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في ايرلندا مساء الجمعة للصحيفة           
) ينـاير (اني   كانون الث  20وقد وجد المبحوح مقتوالً في      . "المحلية في محاولة لتحديد حقيقة هذه التقارير      

الماضي في غرفة فندق في إمارة دبي، بعد أقل من يوم على وصوله إلى اإلمارات، وقد أعلنت حمـاس                   
  .أنه لم يكن يرافق المبحوح حراس شخصيون

  6/2/2010القدس العربي، 
  

  ناباستطاعة قواتنا احتالل دمشق والجيش السوري لن يتمكن من ايقاف : االسرائيليالجيش .13
هدد قائد اللواء الشمالي في جيش االحتالل االسـرائيلي، الجنـرال الفـي    :  اندراوسالناصرة ـ زهير 

مزراحي، باحتالل العاصمة السورية دمشق، مستخفا بقدرات الجيش السوري، وزاعما ان هذا الجيش لن              
  .يتمكن من ايقاف التقدم االسرائيلي

لية في الضفة الغربية، امام مئـات       االحتال' افرات'والقى الجنرال الفي مزراحي محاضرة في مستوطنة        
وردا على سؤال حول التهديدات التي اطلقها وزير الخارجية السوري، وليد           . الجنود من اليهود المتزمتين   

المعلم، والتي قال فيها ان الحرب القادمة ستصل الى عمق المدن داخل الدولة العبريـة، قـال الجنـرال                   
 ان تصل الى المدن االسرائيلية، ولكن الجيش االسرائيلي قادر          الصواريخ السورية باستطاعتها  'مزراحي  

  .'على احتالل العاصمة السورية، دمشق
  .وزاد قائال ان ميزان قوة الردع يعمل لصالحنا، والسوريون يعرفون ذلك

االسرائيلية الجمعة ان الجنرال مزراحـي اسـتعرض امـام          ' معاريف'وقال المراسل العسكري لصحيفة     
اريخ المواجهات بين الجيش االسرائيلي والجيش السوري وقال ان الحدود الشمالية في هذه الفترة              الجنود ت 

  .بالذات تعتبر من اكثر الحدود هدوءا بالنسبة للدولة العبرية
           السوريين اختاروا طريق التسلح والحـصول      'مع ذلك، اشار الجنرال االسرائيلي في سياق حديثه الى ان

، ولكنّه قال ان جميع االسـلحة التـي تملكهـا سـورية             'ة األمد ومساندة االرهاب   على الصواريخ طويل  
والتنظيمات االرهابية التي تدعمها ال تستطيع مجتمعة الوقوف امام قوة الجيش االسرائيلي، وللتدليل على              

الجـيش  ان السوريين وحزب اهللا شاهدوا بأم اعينهم ما هـي قـدرة             'ذلك، زاد الجنرال االسرائيلي قائال      
، الفتا الى ان حي الضاحية في بيـروت دمـر           '2006االسرائيلي في حرب لبنان الثانية في صيف العام         

خالل دقائق معدودة، وكيف ان الجيش االسرائيلي، وخصوصا سالح الجو، قام بتدمير ستة مبان خـالل                
  .اقل من دقيقة، دون ان يمس بالمحيط، على حد تعبيره

يؤكد بشكل قاطع وحازم بان الدولة العبرية تملك قـوة ردع ال احـد يـستطيع                واكد على ان هذا االمر      
  .التغلب عليها

وتابع الجنرال االسرائيلي الحديث عن الجيش السوري وقال بما ان الميزان االستراتيجي هو لـيس فـي                 
  .صالح الجيش السوري، فان هذا الجيش ال يستطيع ان يلحق بنا الهزيمة او ان يتغلب علينا

وقال ايضا في معرض رده على سؤال، اذا اضطررنا الى المواجهة العسكرية مع الجيش السوري فإننّـا             
وبرأيه هذا هو السبب الذي يدفع الجيش       . سنقوم بالحاق هزيمة به بصورة قاطعة وكاسحة، على حد قوله         

ـ              ة الن يتغلـب علـى      السوري الى المحافظة على الهدوء وااللتزام بالصمت، النّه ال توجد له اي امكاني
  .اإلسرائيليالجيش االسرائيلي، والجيش السوري وقادته يعرفون هذه الحقيقة، قال الجنرال 

                وفي معرض تطرقه لتهديدات وزير الخارجية السوري قال قائد لواء المركز في الجيش االسـرائيلي ان
 انّهم فهموا هذه الحقيقة وهـم       المعلم يعرف جيدا انّه باستطاعتنا ان نصل الى دمشق ونحتلها، وانا ارجح           

يتصرفون بموجبها، ولكن لو كان الميزان االستراتيجي لصالحهم، لكانوا قد شنوا الحـرب علينـا، قـال     
  .الجنرال مزراحي

  6/2/2010القدس العربي، 
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   يجريها نتنياهو مع سوريا  هدفها إحباط اتصاالت سريةلألسدتهديدات ليبرمان : "معاريف" .14

واعتبـر ان علـى دمـشق    . جدد ليبرمان مساء الجمعة تهدديداته لسورية: اندراوسالناصرة ـ زهير  
  .التنازل عن الجوالن كما تنازلت عن لبنان ولواء اسكندرون

وعبر ليبرمان خالل مقابلة أجرتها معه القناة األولى للتلفزيون اإلسرائيلي عن رفضه المطلق النـسحاب               
ة تنازلت عن سورية الكبرى ولبنان واالسكندرون وال يوجد         سوري'إسرائيل من هضبة الجوالن وقال إن       

  .'سبب يمنع تنازلها، في حالتنا، عن الجوالن
وأكد على تمسكه بتصريحات أطلقها في خطاب ألقاه في جامعة بار ايالن صباح الخميس ووجـه فيهـا                  

ون واضحة وهي أنه فـي      رسالتنا لألسد يجب أن تك    'تهديداً مباشراً للرئيس السوري بشار األسد قائالً إن         
  .'الحرب المقبلة ستخسر أنت وعائلتك الحكم

إن تهديدات ليبرمان أثارت غضب الواليات المتحدة التـي طالبـت حكومـة             ' يديعوت أحرونوت 'وقالت  
  .إسرائيل بإيضاحات حول أقوال ليبرمان ضد الرئيس السوري

عاجلة لنظرائهم اإلسرائيليين بعـد     وأضافت الصحيفة أن مسؤولين أمريكيين في واشنطن مرروا رسائل          
  .تهديدات ليبرمان طالبوا من خاللها بتهدئة األجواء ووقف التصريحات ضد سورية

الجمعة أن تهديدات ليبرمان للرئيس السوري تهـدف إلـى إحبـاط            ' معاريف'من جهتها ذكرت صحيفة     
  .اتصاالت سرية غير مباشرة بين إسرائيل وسورية

 إسرائيليين قولهم إن تهديدا ليبرمان لسورية نابعة من رغبته في إحبـاط أي              عن وزراء 'معاريف  'ونقلت  
  .احتمال للشروع في مفاوضات معها

ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو مرر رسائل خالل األسبوع الحالي إلى األسد بواسطة رئـيس الـوزراء                 
 وقالت إن مسؤوال في مكتب      االيطالي سيلفيو برلوسكوني ووزير الخارجية االسباني ميغيل موراتينوس،       

نتنياهو أكد ذلك وقال إن هدف الرسائل إقناع الرئيس السوري بجدية نوايـا نتنيـاهو فـي مـا يتعلـق                     
  .بالمفاوضات شريطة عدم وضع شروط مسبقة في إشارة إلى تعهد باالنسحاب من هضبة الجوالن

واقتـرح  'باشرة مع سـورية     وأضافت الصحيفة أن نتنياهو عبر عن استعداده إلجراء مفاوضات غير م          
  .في ما يتعلق بالوساطة وبينها أن تتولى ذلك كال من ايطاليا واسبانيا' حلوال مبتكرة

  6/2/2010القدس العربي، 
  

  ستخسران الضفة أيضاً: ليبرمان لعباس وفياض .15
مة عن وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان قوله رداً على حديث رئيس الحكو" إسرائيل اليوم"نقلت صحيفة 

الرئيس (أريد أن أقول لفياض و"االنتقالية سالم فياض عن إقامة دولة فلسطينية في غضون عامين 
من دون مفاوضات مباشرة وفورية لن تكون لكما دولة بعد سنتين فقط بل : أبو مازن) محمود عباس

 هو ال أوالً"وأضاف عن عباس  ".بالضبط مثلما خسرتماه في غزة) في الضفة(إنكما ستخسران الحكم 
  ".أجل االنتخابات للمرة الثالثة) الضفة(وفي . يسيطر في غزة

  6/2/2010الخليج، 
  

  وتراجع شعبية نتنياهو وليبرمان" الليكود"تزايد قوة : استطالع .16
الحاكم، وتراجع " الليكود"جديد عن تزايد قوة حزب " إسرائيلي"كشف استطالع رأي  :القدس المحتلة

وأوضح استطالع أشرف عليه .اهو وكذلك وزير الخارجية أفيغدور ليبرمانشعبية زعيمه بنيامين نتني
كان سيفوز )  مقعدا28(أن الليكود " هآرتس"، نشرته صحيفة )بروفسور كميل فوكس(خبير إحصاء بارز
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تشرين /في نوفمبر% 50اليوم، لكن نسبة شعبيته تدنت من " الكنيست" مقعدا لو جرت انتخابات 35بـ 
  %.46إلى % 40، فيما تزايدت نسبة عدم الرضى عنه من %42  إلى2009الثاني 

ويعزو المحلل الحزبي للصحيفة يوسي فيرتر ذلك لفضائح زوجته وتدخالتها في إدارة شؤون ديوانه 
وتراجع . وتجميد االستيطان رغم أنه لم يتعد المناورة اللفظية" حل الدولتين"إضافة إلى قراره بتبني 

. عن عدم رضاهم عن أدائه) 2009في % 50% (53برمان، حيث أعرب منسوب الرضى عن أداء لي
  .عنه% 50أما وزير الحرب إيهود باراك فحالته مستقرة على رضى 

من أتباعه يرون برئيسته تسيبي % 90ال يزال ) كاديما(ورغم الخالفات بين قيادة الحزب المعارض 
في )  مقعدا29(زب الذي حاز أكثر مقاعد لكن الح. ليفني مرشحتهم لمنصب رئاسة االنتخابات المقبلة

  .مؤسس الكيان" العمل" يفقد وفق االستطالع ثالثة مقاعد لصالح حزب 2009
إنه نتنياهو، في حين أشار % 35وحول سؤال المشاركين عن الشخص المناسب لرئاسة الحكومة، قال 

  .اختاروا باراك% 7أنه ليبرمان، و% 8إلى ليفني، ورأى % 27
  6/2/2010الخليج، 

  
   للتصدي لهجمات حزب اهللا     صاروخيةً درعاً تعد"إسرائيل" .17

 عدم نشر منظومة جديدة العتراض الصواريخ قصيرة المدى         إسرائيلقررت  :  رويترز –القدس المحتلة   
بالقرب من قطاع غزة كما كان متوقعا لكنها ستبقيها جاهزة ربما للتصدي لهجمات من الشمال قد يـشنها                  

وقال عاموس جلعاد المسؤول في وزارة الدفاع االسـرائيلية  . الة اندالع صراع مع ايران  حزب اهللا في ح   
.. في اللحظة الراهنة هناك هدوء في غزة يستند الى ردع يتعين اختباره كل يوم بالطبع النه قد يتغيـر                  "

 هنـاك   .هناك قطاعات أخـرى   "وقال لراديو اسرائيل    ". كما أن عداء حماس الرئيسي السرائيل لم يتغير       
  ".اذا فشل الردع سيتعين علينا انئذ أن نفكر في االجراء الذي سنستخدمه"، واستطرد قائال " قطاع لبنان

  6/2/2010الدستور، األردن، 
  

   اإلنسان لحقوق ليهودية الدولة وسيئاً"ممتازا"مزوز كان مستشارا قضائيا : حقوقي فلسطيني .18
رائيلية، المحامي مناحيم مزوز هي بمثابة وصمة عـار         فترة المستشار القضائي للحكومة االس     :الناصرة

في جبين العمل القضائي وحقوق االنسان، حيث تقاعست النيابة في فترته عن تقديم لوائح اتهـام بحـق                  
المسؤولين السياسيين والميدانيين عن الجرائم التي ارتكبت خالل يوم القدس واالقصى في تـشرين االول               

اهرا عربيا، وبالمقابل شهدت نفس الفترة موجةً من المحاكمات الـسياسية            متظ 13 وقتل   2000) اكتوبر(
هذا ما جاء في بيان     . بحق القيادات العربية، كالشيخ رائد صالح والنائب محمد بركة والنائب سعيد نفاع           

ـ المركز العربي للحقوق والسياسات، تعقيبا على انقـضاء فتـرة المستـشار             ) دراسات(خاص اصدره   
مزوز، مع نهاية واليته رسميا مطلـع االسـبوع         ) ميني(حكومة االسرائيلية، المحامي مناحيم     القضائي لل 

  .الجاري، حيث يخلفه المحامي يهودا فانيشطاين
ان فترة مزوز تميزت بالمجمل بدعم شبه مطلق لسياسات الحكومة التمييزيـة تجـاه              ) دراسات(واعتبر  

     ا زاد من عدم الثقة بين المواطنين العرب والجهـاز القـضائي           االقلية العربية الفلسطينية في البالد، مم .
حيث دافع مزوز امام محكمة العدل العليا عن سياسات الحكومة في توزيعة البلدات لمنـاطق االفـضلية                 

واكـد المـدير العـام لمركـز دراسـات،          .القومية، والتي تميز بشكل سافر ضد القرى والمدن العربية        
ليهوديـة الدولـة    ' ممتـازا 'لقد كان مزوز مستـشارا قـضائيا        : سف جبارين يو. االخصائي الحقوقي د  

 .وسياساتها، لكنه كان سيئا لقضايا المساواة وحقوق االنسان
  6/2/2010القدس العربي، 
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   أفقر من نظرائهم البريطانيين"إسرائيل"فقراء :  بريطانية-دراسة إسرائيلية  .19

 بريطانية مشتركة أن الـــفقراء اإلسرائيليين -ة  أظهرت دراسة إسرائيلي- يو بي أي -تل أبيب 
  .يعيشون حال فقر أعمق من نظرائهم في المملكة المتحدة، ويعانون انعزاالً اجتماعياً أكبر

اإلسرائيلية » بار إيالن«، إلى أن الدراسة التي أجرتها جامعتا »جيروزاليم بوست«وأشارت صحيفة 
 المقبل، أظهرت أن فقراء إسرائيل معرضون للبقاء من دون البريطانية، وتنشر األسبوع» بريستول«و

 مرات أكثر من الفقراء البريطانيين، كما إنهم أكثر عرضة النقطاع الكهرباء والهاتف بأربع 6غذاء 
  .مرات

قراءة األرقام، تظهر أن لدى إسرائيل معدل فقر أعلى بشكل بسيط من بريطانيا، لكن عمق «: وأضاف
  .»هو أسوأ بكثير مما هو في بريطانياالفقر في إسرائيل 

  6/2/2010الحياة، 
  

  لضم القدس لتراثها المزعوم" اليونسكو"تسعى لدى " إسرائيل" .20
بصدد التقدم " إسرائيل"ذكرت مصادر أثرية في هيئة اآلثار المصرية أن  : طه عبد الرحمن-القاهرة

ليونسكو لضم القدس المحتلة إلى ممتلكاتها  ا-بمشروع إلى منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم
أن سلطات االحتالل تعتزم استغالل تولي مديرة " الخليج"وأكدت المصادر لـ. الثقافية والتراثية المزعومة

جديدة للمنظمة الدولية، واستثمار الدور الذي بذلته في الحيلولة دون تولي فاروق حسني، رئاسة 
وذكرت المصادر أنه على الرغم من  . تفيد أحقيتها في المدينة المقدسة، لتقديم وثائق مزعومة"اليونسكو"

تعمل على االستفادة من التغيير الجديد " إسرائيل"أن هذا المشروع سبق رفضه أكثر من مرة، إال أن 
  .الذي طرأ في قمة المنظمة الدولية، كمحاولة لضم القدس إلى تراثها المزعوم

ى التصدي للمشروع الصهيوني، واستثمار الوجود العربي في المجلس ودعت المصادر الدول العربية إل
حيث تتمتع بعضوية مراقب فقط، وذلك " إسرائيل"التنفيذي للمنظمة الدولية، وهو األمر الذي ال تتمتع به 

  .للحيلولة دون تمرير مشروعها
  6/2/2010الخليج، 

  
  عرض الحائط" إسرائيل"ها  ضربت ب1968 منذ عام "اليونسكو" قراراً صدر عن 65: القدس .21

مم المتحدة للتربية والثقافة  صدر عن منظمة األ قرارا65ًما يزيد عن :  رانيا سابا- بترا -عمان 
  . عرض الحائط"إسرائيل" ضربت بها اآلن حتى 1968اليونسكو بشأن مدينة القدس منذ عام  -والعلوم

العديد منها على ضرورة الحفاظ على  في "إسرائيل"لـ إدانةوشددت مضامين القرارات التي وجهت 
  .الطابع الديني والثقافي والتاريخي والسكاني للمدينة المقدسة خاصة القدس القديمة

 تحاول جاهدة وبشتى الوسائل إسرائيلنرى "مين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبداهللا كنعان وقال أ
العالمي التابعة لها بخصوص القدس دون انتهاك القرارات التي صدرت عن اليونسكو ولجنة التراث 

 أن) بترا(وضح كنعان لوكالة أو، "اعتراف بالمواثيق والمعاهدات الدوليةأو قانوني أو  أخالقيوازع 
 تمكن من تسجيل مدينة القدس ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر وانه يتخذ جميع األردن

  .لى تراث المدينة المقدسة وصيانته الالزمة ضمن مسؤوليته للمحافظة عاإلجراءات
 على أثرت تداعيات عديدة أن رفعت بدر األباالتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة   عضووأوضح

 هذه التداعيات التراجع الديمغرافي التدريجي أولن أ إلىشار أو، مسيحيي فلسطين عامة والقدس خاصة
 1944 عام ألفا 29م في المدينة المقدسة كان  عددهأنللمسيحيين في مدينة القدس بشكل خاص مبينا 
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 ثم انخفض بعد نكسة عام ألفا 14 إلى ليصل "إسرائيل" البريطانية وانخفض بعد قيام اإلحصاءاتبحسب 
  . مسيحي بحسب سجالت اللجنة الملكية لشؤون القدسآالف حوالي ستة إلى 2002 ليصل عام 1967

  6/2/2010الدستور، األردن، 
  

 قدس تحذّر من بناء مدينة ذات طابع يهودي مكان حي سلوانهيئة لنصرة ال .22
 حذرت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من بناء مدينة دينية ذات :القدس المحتلة

وقالت الهيئة، رداً على تصريحات . طابع يهودي على أنقاض بيوت أهالي سلوان بالقدس المهددة بالهدم
نير بركات، التي أكد فيها أن بلديته ستقوم بهدم جميع المنازل غير  الحتالليةرئيس بلدية القدس ا

  ".إن ذلك يعني تشريد مئات العائالت الفلسطينية"المرخصة في بلدة سلون، حسب زعمه، 
ووفق رؤيتهم التوراتية المشبعة بالتطرف، ينظرون إلى بلدة سلوان على "وأضافت أن سلطات االحتالل 

 بؤرة 60عدد البؤر االستعمارية في سلوان يبلغ أكثر من "، مشيرة إلى أن "داودأنها هي مدينة 
ألن اليهود حسب زعمهم يعتقدون بأن نشأة ... معظمها يتركز في وادي حلوة في سلوان... استيطانية

  ". عام كانت في وادي حلوة3000الدولة العبرية اليهودية قبل 
 تحت سلوان، منها ما يصل إلى سور المسجد األقصى وأوضحت أن أكثر من سبعة أنفاق تم حفرها

وحائط البراق، مؤكدة أن الحفريات ما زالت جارية على قدم وساق، وأن االنهيارات المتتالية التي وقعت 
تعزيز السيطرة اليهودية "في شوارع سلوان هي دليل واضح على ذلك، مضيفة أن الهدف الحقيقي هو 

ا اإلسالمية والمسيحية خاصة البلدة القديمة والمسجد األقصى المبارك على المدينة المقدسة ومقدساته
  ".تمهيدا لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم مكانه

  5/2/2010قدس برس، 
  

   دون محاكمة فلسطينياً وطفالً أسيرة وأسيرا325ً تعتقل "إسرائيل" .23
 أسيرة 325الت تعتقل  ذكر تقرير صادر عن نادي األسير الفلسطيني أن قوات االحتالل ما ز:عمان
 ما أصدرت تحت مسمى المعتقلين اإلداريين دون محاكمة وأن قوات االحتالل  فلسطينياً وطفالًوأسيراً

 منذ نهاية القرن العشرين مستندة على األخيرة في السنوات إداري ألف قرار اعتقال 20يزيد عن 
  . اإلسرائيليةةاألوامر العسكري

 بحيث قضى  أسيرا320ًبأن إسرائيل تحتجز ثالث أسيرات وقاصرين و التقرير أكدوفي ذات السياق 
  . سنواتأربعغالبيتهم سنوات طوال في االعتقال اإلداري منهم أسير أمضى ما يزيد عن 

  6/2/2010الدستور، األردن، 
  

  "الجدار"االحتالل للمسيرات األسبوعية ضد  إصابة العشرات باالختناق خالل قمع .24
أصيب، أمس، العشرات من المواطنين والمتضامنين األجانب ونشطاء  :، وكاالت"األيام"كتب مندوبو 

السالم اإلسرائيليين، جراء قمع قوات االحتالل للمسيرات األسبوعية المناهضة للجدار واالستيطان في 
  .عدة مناطق بالضفة

رات الوطنية التي ففي قرية نعلين، انطلقت المسيرة بعد أداء صالة الجمعة، حيث ردد المشاركون الشعا
وشارك في المسيرة ثيري فاالت  .تهدف إلى المصالحة ولم الشمل والوحدة الوطنية، ومواجهة االحتالل

  .من االتحاد األوروبي لمراقبة انتهاكات االحتالل ضد المتظاهرين
 مواطناً بحاالت اختناق خالل قمع قوات االحتالل لمسيرة نظمها 15وفي قرية النبي صالح، أصيب 

  .، ضد االستيطاناألجانب، ترافقهم مجموعة من المتضامنين األهاليالمئات من 
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وفي محافظة بيت لحم، قمعت قوات االحتالل، أمس، المشاركين في تظاهرة ضد جدار الفصل العنصري 
وانطلقت المسيرة بمشاركة متضامنين أجانب من الدنمارك  .والتوسع االستيطاني، في قرية المعصرة

  .وإسرائيليين، ومن فلسطينيي الداخل من حيفاواسبانيا، 
 في حي الشيخ جراح، احتجاجاً على اإلسرائيليوفي القدس، تظاهر العشرات من األهالي ونشطاء اليسار 

 أجحفت المحكمة العليا إنوقال المتظاهرون  .وشارك في التظاهرة الكاتب دافيد غروسمان .تهويد الحي
 . بإخالء منزليهما في الحيإليهماعزت بحقوق عائلتين عربيتين عندما أو

 6/2/2010األيام، فلسطين، 
  

  أسبوع خالل أمريكية بينهم  مواطنا20ً  واعتقلتوغالً 19االحتالل نفذ : تقرير .25
 أن يرصد االنتهاكات اإلسرائيلية أسبوعيذكر مركز حقوقي فلسطيني في تقرير  : اشرف الهور-غزة 

عملية توغل في الضفة الغربية، واثنتين في غزة، واعتقلت 19  الماضياألسبوعقوات االحتالل نفذت 
  .األمريكية من الجنسية اإلنسان مواطنا، بينهم مدافعة عن حقوق 20

 من  دونما150ًغلقت أ قوات االحتالل أن اإلنسانوبين التقرير الذي يصدره المركز الفلسطيني لحقوق 
 وضعت حجر وأنها، إليهاالمزارعين من الدخول  بلدة بيت امر، شمالي مدينة الخليل، ومنعت أراضي
  . لمجمع استيطاني جديد في الخليلاألساس

  6/2/2010القدس العربي، 
  

   تسهيالت حقيقية على معابر قطاع غزة"إسرائيل"ينفي إدخال " بال تريد" .26
" تريدبال "أكد مسؤول في مشروع متابعة أداء المعابر في مركز التجارة الفلسطيني  :كتب محمد الجمل

عدم حدوث أية تسهيالت حقيقية على أداء المعابر التجارية المؤدية لقطاع غزة، موضحاً أن السلع 
 بإدخالها مؤخراً إلى القطاع كانت سلعاً ثانوية لم تسهم في تلبية "إسرائيل"والبضائع التي سمحت 

  .احتياجات المواطنين ولم يكن لها أثر ملموس في تخفيف وطأة الحصار
األسابيع الماضية شهدت زيادة في عدد السلع المسموح "مصدر الذي رفض الكشف عن اسمه وقال ال

  ". سلعة72 سلعة ارتفعت اآلن إلى حوالي 40بدخولها القطاع، فبعد أن كانت ال تتعدى 
إلى أن كميات غاز الطهي التي تدخل يوميا " األيام"وفيما يتعلق بغاز الطهي، أشار المصدر في حديث لـ

  .من احتياجات القطاع% 45 و40، وتتراوح ما بين  طنا90ً ال تتجاوز القطاع
 6/2/2010األيام، فلسطين، 

  
  غزةبكتل وشخصيات إعالمية  مقاطعةمن رغم على . . انتخابات لنقابة الصحافيين بالضفةإجراء .27

ات كتل وشخصي، أن  يوسف الشايب،رام اهللانقالً عن مراسلها في  6/2/2010الغد، األردن، نشرت 
إعالمية في قطاع غزة، أكدت أمس الجمعة، مقاطعتها انتخابات نقابة الصحفيين، مشددة أنها لن تعترف 

  ".غير قانونية وغير شرعية"بنتائج هذه االنتخابات وما سيتمخض عنها، واعتبار العملية 
ل والشخصيات في مؤتمر صحافي عقدته في غزة، بإجراء هذه االنتخابات بشكل متزامن في وطالبت الكت

" اإلجراءات السرية وغير القانونية"الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، مؤكدة رفضها لما وصفته 
ت بالطريقة إلجراء االنتخابا" منتهي الوالية"إلجراء االنتخابات بالطريقة التي اتبعها مجلس إدارة النقابة 

   .التي تجري فيها في مدينة رام اهللا
ودعت الكتل الجميع إلى االطالع على تصريحات عضو مجلس النقابة زكريا التلمس، أول من أمس 
الخميس، والتي أكد فيها أنه ال يوجد قرار أو محضر جلسة للمجلس يثبت أن المجلس اتخذ قرار إجراء 

  ". قرار االنتخابات غير القانونيوعليه فمن اتخذ"االنتخابات، متسائلة 
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 وأشادت الكتل بمواقف الفصائل الفلسطينية من حركتي حماس والجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية 
ما هي اإلجراءات المتبعة لباب االنتساب، وهل : وحزب الشعب، التي أعلنت مقاطعة االنتخابات متسائلة

  .نحن نطالب بعملية ديمقراطية سليمةتم إعالن أسماء المرشحين؟، فال يوجد أي شيء، و
، مطالبة الحكومتين في "التهديدات التي وصلت إلى صحافيين في غزة" واستنكرت الكتل والشخصيات 

غزة ورام اهللا بإجراء التحقيقات الالزمة بالكشف عن المتورطين فيها ومالحقتهم، كما دعت اتحاد 
دم االعتراف بالعملية الجارية ونتائجها، محملة الصحفيين العرب واالتحاد الدولي للصحفيين الى ع

  .، على حد تعبيرها"مجلس غير شرعي"االتحادين أية تداعيات أو نتائج مترتبة على اعترافهما بأي 
بدوره شدد نقيب الصحافيين الفلسطينيين المنتهية واليته نعيم الطوباسي على أن هذا الجسم هو نقابة 

بمنع " الظالميين"وهاجم الطوباسي ما وصفه بقرار .  الفلسطينيةمنظمة التحرير والحركة الوطنية
انتخابات نقابة الصحفيين في قطاع غزة، في إشارة إلى قرار محكمة العدل العليا التابعة لحكومة غزة 

  .منع هذه االنتخابات بسبب عدم توفر الشفافية والنزاهة فيها
ستبقون محاصرين هناك، " مجرى االنتخابات وأوضح أن قرار حماس منع انتخابات غزة لن يؤثر على

 .، مشدداً على شرعية مجلس النقابة الذي سيتم انتخابه"ونحن هنا نعمل لرفعة الشعب والمشروع الوطني
مصادر فلسطينية ، أن  وليد عوض،رام اهللانقالً عن مراسلها في  6/2/2010القدس العربي، وأضافت 
 االنتخابات لنقابة الصحافيين الفلسطينيين جاء بعد جمعت حركة ءإجرا إن الجمعة "القدس العربي"قالت لـ

 األمنية األكاديمية في أيامقبل )  عضو1200المؤتمر العام يضم حوالي  (إليها صحافي منتمين 800فتح 
 للجنة المركزية لحركة فتح التي اختارت أسمائهم صحافيا من بينهم لرفع 40بأريحا حيث جرى اختيار 

  .هم لخوض انتخابات نقابة الصحافيين بما فيهم النقيب القادم من20بدورها 
 الهيجاء أبو هناك مرشحون لمنصب نقيب الصحافيين وهم محمود 20ن ضمن الـأ المصادر بوأوضحت

  . الفلسطينية الرسمية وأحد المقربين جدا من الطيب عبد الرحيماإلذاعةاحد المسؤولين في 
 أكرم التي يتولى رئاسة تحريرها "األيام" النجار مدير تحرير صحيفة  المرشح الثاني فهو عبد الناصرأما

  . من المطبخ السياسي للسلطة الفلسطينية وأحد الفاعلين فيههنية المقرب جداً
  

 العشرات من أهالي الطالب الفلسطينيين المعتقلين في مصر يناشدون عباس التدخل .28
ن المعتقلين في السجون المصرية الرئيس  ناشدت العشرات من عائالت الطالب الفلسطينيي:غزة

الفلسطيني محمود عباس التدخل من أجل اإلفراج عن أبنائهم، والكشف عن مصيرهم، ال سيما وأن 
وأفادت مصادر طالبية فلسطينية أن السلطات المصرية تعتقل حالياً أكثر من . بعضهم معتقل منذ أشهر

ن قطاع غزة، في حملة اعتقاالت بدأت منذ نحو خمسة مائة وخمسين طالباً فلسطينياً، جميعهم من سكا
  .أشهر، دون توجيه أي اتهامات لهم

  5/2/2010قدس برس، 
  

  السلطات اإلسرائيلية تحذّر من نقل أخبار األسرى عبر الهواتف النقالة .29
 سجن نفحة أن إدارة مصلحة السجون حذّرت من نقل أخبار األسرى داخل في أكد األسرى :رام اهللا
 لجنة الحوار في األسرى ممثليوأضاف أحد  .الت إلى جهات حقوقية عبر الهواتف النقالةالمعتق
 فاجئني، "نفحة" سجن فيأنه خالل جلسة له مع ضابط االستخبارات " مركز األسرى للدراسات"لـ

بمتابعته المستمرة ألخبار األسرى على صفحة موقع مركز األسرى للدراسات، حيث وجه تحذيراً من 
  .الهاتف النقال ر مد هذا المركز بأخبار السجون عبراستمرا
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يشار إلى أن موقع مركز األسرى للدراسات االلكتروني وثق ما يزيد عن عشرة آالف خبر وتقرير 
  .اإلسرائيليومقال وحدث ذات الشأن بقضايا األسرى في السجون وفى الشأن 

  5/2/2010 قدس برس،
  

   بتسهيل معامالت الالجئين"الداخلية اللبنانية"تطالب ولة شكو من سوء المعامتمنظمات فلسطينية  .30
منذ فترة والالجئون " أنه إلى، في بيان لها أمس، "جماهيرية ديموقراطية"لفتت منظمات فلسطينية، 

الفلسطينيون في لبنان يشكون من سوء المعاملة في مديرية شؤون الالجئين التابعة لوزارة الداخلية، في 
جاز المعامالت من قبل موظفي المديرية، ما يدفع بالكثيرين إلى الوقوف في صفوف ظل بطء العمل بإن

 . "طويلة تمتد إلى الشارع الرئيسي ما يتسبب بإشكالت كثيرة لجموع المصطفين
ودعت المنظمات وزير الداخلية زياد بارود إلى العمل من أجل زيادة عدد موظفي المديرية بهدف تلبية 

من اجل "لمتزايدة ومعالجة مشكلة البطء في انجاز المعامالت، باإلضافة إلى التدخل احتياجات الالجئين ا
وقف كل أشكال اإلهانات والتعاطي السلبي مع الالجئين الفلسطينيين وطلبات االستحصال على الوثائق 
. "باعتبارهم شعبا شقيقا، ال سيما أن وظيفة المديرية هي متابعة وانجاز هذه المعامالت بشكل الئق

 . "هذه القضية ستكون محل اهتمام المسؤولين المعنيين"وأعربت المنظمات عن يقينها بأن 
 6/2/2010السفير، 

  
  يطالبون األونروا بإيجاد فرص عمل لهم"دار المعلمين"من فلسطينياً  متخرجاً 260: لبنان .31

ة األونروا أمام مبناها  اعتصم متخرجون فلسطينيون من كلية دار المعلمين التابعة لوكال:زينة برجاوي
، على أساس أنهم من دون عمل منذ تخرجهم في العام "نصف أساتذة"في بئر حسن، واصفين أنفسهم بـ

2005 - 2006 . 
لى أن إ "السفير" يوسف أحمد لـ" أشد-اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني في لبنان"وأشار رئيس 

لتي تخرجوا منها، وبالتالي، ال يحق لهم العمل إال في المدارس الدولة اللبنانية ال تعترف بشهادة الكلية ا
 260وهناك . 2005الوكالة كانت قد تعهدت بتوظيفهم منذ العام "ويكمل أن . "األونروا"التابعة لـ

 المتخرجينويطالب أحمد الوكالة بتحمل مسؤولياتها تجاه هؤالء . "متخرجاً لم يتم توظيفهم حتى الساعة
تحويل دار المعلمين إلى كلية جامعية كي تعترف بها الدولة اللبنانية، وجعل "مل لهم، وإليجاد فرص ع

وتوقف أحمد . "سنوات الدراسة أربعاً بدالً من سنتين، ليتمكن المتخرجون من التعليم في مدارس خاصة
ين ال يسمح بتوظيف أساتذة المرحلت" والذي 2005عند القانون الذي أصدرته األونروا في العام 

 . "المتوسطة واالبتدائية اال من حاملي الشهادات الجامعية
ال تؤمن فرص عمل حاليا ألن عدد " إلى أن األونروا "السفير"ويلفت مصدر إعالمي في الوكالة لـ

 ."األساتذة في مدارسها كاف
المتخرجين  أحمد أبو وده إلى أن قضية "التجمع الديموقراطي للمعلمين الفلسطينيين"بدوره، يلفت رئيس 

 ." متخرجاً في الدورات الخمس السابقة15 ولم يتم توظيف سوى 2006ال تزال معلقة منذ العام "
 6/2/2010السفير، 

  
   العاملة في فلسطيناألردنية ودائع الفلسطينيين في فروع البنوك دوالر أمريكيمليار  3.8 .32

 األردنيةنيات الموحدة لفروع البنوك  أظهرت البيانات الختامية بحسب الميزا: سليمان أبو خشبه-عمان 
 مليون 2721 بلغ حوالي األردنية حجم ودائع الفلسطينيين في البنوك إجمالي أنالعاملة في فلسطين 

 مليون 2665  مقابل نحو2009 نوفمبر/  حتى نهاية تشرين الثاني) دوالر أمريكي مليار3.8421(دينار
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 مليون 56 بقيمة  وسجلت ارتفاعا2008ًام  بنهاية ع) دوالر أمريكيمليار 3.7631(دينار
  %.2.1  وبنسبة نمو) مليون دوالر أمريكي79.0737(دينار

  6/2/2010الرأي، األردن، 
  

  مصابون بأمراض مزمنة وخبيثة216بينهم  ألف أسير فلسطيني :مركز حقوقي .33
لسطيني  أسير ف1000لألسرى وحقوق اإلنسان عن وجود " أحرار" كشف مركز : محمد األسطل–غزة 

 مصابون بمرض السرطان في السجون اإلسرائيلية، 16 مصابون بأمراض مزمنة و200مريض بينهم 
مشيراً إلى أن هؤالء ال يتلقون العالج المناسب سوى المسكنات التي تصرف لكل المرضى بغض النظر 

 .عن طبيعة مرضهم وخطورته
 5/2/2010القدس، فلسطين، 

  
 ظروف تعليم الفلسطينيين سقاً مع األونروا لدعم وزير التربية اللبناني يعين من .34

 في لبنان سالفاتوري "األونروا"الدكتور حسن منيمنة مع مدير مكتب منظمة اللبناني اجتمع وزير التربية 
لومباردو، وعرض كيفية تحسين ظروف تعليم الطالب الفلسطينيين، وإمكانات مساهمة الوزارة في 

ية المدارس، واإلفادة من الكتب، واإلسهام في إقناع الجهات المانحة تدريب المعلمين، وفي تحسين نوع
وعين . "االستعداد التام لتقديم الدعم في هذا الملف"وعبر منيمنة عن . بدعم المنظمة في هذا المشروع

 لمتابعة هذا الملف وإعداد مشروع إتفاقية ،وجيه قانصوه ليكون منسقا مع األونروا من جانب الوزارة
الوزارة كانت خصصت مبلغا من المال جمعته من طالب " وأشار إلى أن .بين الوزارة واألونرواتعاون 

مندوب األونروا "، فأكد لومباردو ان "المدارس في لبنان لبناء مدرسة على اسم لبنان في غزة في فلسطين
سيق واإلعالن عن ة اللبنانية وسيحضر إلى لبنان للتني فلسطين حدد العقار الذي ستـبنى عليه المدرسف

 . "تسلم المبلغ وإطالق مشروع للبناء
 6/2/2010السفير، 

  
  مذكرة اعتقال بحق نتنياهو إذا تبين أن الموساد اغتال المبحوح : قائد شرطة دبي .35

أعلن قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، أمس، أن رئيس الوزراء : يو بي أي، أ ف ب
وضع على رأس الئحة المطلوبين، في حال ثبتت عالقة جهاز الموساد اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو سي

 . اإلسرائيلي في جريمة اغتيال القيادي في حركة حماس الشهيد محمود المبحوح
في حال ثبت تورط الموساد في العملية، فإن "اإلماراتية عن تميم قوله إنه " ذا ناشونال"ونقلت صحيفة 

إلسرائيلي، سيكون أول المطلوبين للعدالة، بما أنه سيكون الشخص الذي بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء ا
  ". وقّع على قرار قتل المبحوح في دبي، وسنصدر مذكرة توقيف في حقه

وفيما لم يوجه تميم أي اتهام واضح للموساد بتنفيذ العملية، أشار إلى أن الوسيلة المستخدمة في قتل 
  . لموساد في الماضي الغتيال قياديين في المقاومةالمبحوح، تشبه تلك التي استخدمها ا

  6/2/2010السفير، 
  

 زيارة شعث لغزة تعد تعزيزاً لجهود المصالحة الفلسطينية التي تضطلع بها القاهرة: مصر .36
قالت مصادر دبلوماسية مصرية، إن زيارة شعث لغزة تعد تعزيزاً :  وكاالت- أحمد ربيع -القاهرة 

نية التي تضطلع بها القاهرة، واعتبرت في هذه الزيارة خطوة مهمة بهذا لجهود المصالحة الفلسطي
االتجاه، فيما أكدت أن القاهرة كانت على علم تام بها وجرى تنسيق من أجل إتمامها والعمل على 

وفيما لفتت المصادر إلى عدم وجود أية ترتيبات بعد تجريها القاهرة للتوقيع النهائي على اتفاق . نجاحها
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لحة، أعادت التأكيد إلى أنها تنتظر الخطوة المقبلة من جانب حركة حماس التي يتعين أن تقدم المصا
وشددت على أن الموقف المصري بهذا الصدد . عليها دون شروط مسبقة أوتعديالت في الورقة المصرية

تي وقعتها واضح تماماً وسبق إبالغه إلى قيادات الحركة من رفض إجراء أية تعديالت على الوثيقة، ال
  .فتح وبانتظار توقيع الطرف الثاني عليها لكي تدخل حيز النفاذ

  6/2/2010الشرق، قطر، 
  

   عن قلقه إزاء التصريحات اإلسرائيلية حول احتماالت الحرب مع سورية يعربأبو الغيط .37
أعرب وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، عن قلقه إزاء التصريحات :  علي الصالح-لندن 
وقال أبو الغيط إن تبادل التصريحات الحادة مؤخرا في . سرائيلية حول احتماالت الحرب مع سوريةاإل

 ".أمر يدعو إلى االنزعاج، ويجب أن تتوقف"هذا الصدد هو 
وأضاف أن مصر تعارض تصاعد النبرة اإلسرائيلية الحادة ضد أي دولة عربية وتلويحاتها بالحرب، 

 في ضوء التداعيات السلبية الكبيرة لتوتير األجواء في المنطقة، في نما أيضاًليس فقط من ناحية المبدأ، وإ
الوقت الذي تعمل فيه قوى إقليمية ودولية كثيرة، في مقدمتها مصر، على استعادة األمل بتحقيق سالم 

 .عادل وشامل في المنطقة
المواجه العسكرية وتحويل االهتمام وطالب أبو الغيط بإبداء القدر الالزم من التعقل واالبتعاد عن التلويح ب

 .والطاقات السياسية للعمل من أجل السالم واالستقرار
  6/2/2010الشرق األوسط، 

  
  الدولة الفلسطينية في مهب الريح: وزير خارجية البحرين .38

شهدت زيارة وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة للعاصمة األميركية : مينا العريبي
ويرى الشيخ خالد أنه من الضروري أن تدعم . فات عدة، منها قضية السالم في الشرق األوسطبحث مل

أطراف عربية جهود الرئيس األميركي باراك أوباما إلحياء السالم وعدم الوقوف عند النقاط الصعبة في 
ر من إلى التزام دولي مكتوب، قد صد" الشرق األوسط"ودعا في حوار خاص مع . هذا الملف الشائك

مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، بدولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة، مشددا على أن حل الدولتين 
  . بحاجة إلى ضمانات يسهل عملية التفاوض

وعند سؤاله عن أن على الدول العربية أن تساعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على قبول التفاوض 
أنا أفهم موقف الرئيس : "ستيطان بعد أن أصبح في موقف محرج، قالمع اإلسرائيليين قبل تجميد اال

محمود عباس أبو مازن ألن مسألة االستيطان وتجميد االستيطان مسألة حقيقية، فهو لم يرتكب خطأ 
. بالمطالبة بتجميد االستيطان، هذا خالف حول أرض احتُلّت، واآلن تؤخذ من مالكيها، هذا معيق للسالم

له أنه عندما يكون خالف، ال أدعو الرئيس أبو مازن أن يغير موقفه من ناحية االستيطان ولكن الذي أقو
بما أن هذا : وال أدعو أيا من األطراف وباألخص الموقف العربي بأنه يتنازل عن شيء، أنا فقط أقول

عن طرق نحن نحاول قدر اإلمكان البحث . الباب مسدود، افتح باباً ثانياً دون التنازل عن أي مواقف
 ".جديدة، فإذا وقفنا على باب مسدود لن نحقق شيئاً

  6/2/2010الشرق األوسط، 
  

  نطالب بتوفير نصف مليار دوالر سنوياً إلنقاذ األقصى: شيخ األزهر .39
وضع استراتيجية لمواجهة الممارسات "أكد شيخ األزهر محمد سيد طنطاوي أن :  مجاهد علي-القاهرة 

 األقصى يأتي على رأس أولويات اجتماع الهيئة التأسيسية للمجلس اإلسالمي اإلسرائيلية اإلجرامية لهدم
  ".العالمي للدعوة واإلغاثة، والذي انطلقت فعالياته في القاهرة قبل يومين
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المجلس بكل أعضائه يسخر كل إمكاناته من أجل إنقاذ وحماية المسجد األقصى من "، ان "الراي"وقال لـ
  ".1967القديمة من التهويد اإلسرائيلي الذي لم يتوقف منذ احتاللها العام خطر الهدم، وحماية البلدة 

شخصياً وكل المؤتمرين يؤيدون وفي شدة دعوة مفتي القدس الشيخ عكرمة صبري "وشدد على أنه 
بحض زعماء العرب والمسلمين على توفير موازنة سنوية تقدر بنصف مليار دوالر إلنقاذ األقصى وكل 

لقديمة وحمايتها من التهويد ووقف محاوالت اسرائيل تفريغ المدينة القديمة القدس الشرقية مباني البلدة ا
  ".من الفلسطينيين تمهيدا التهامها

  6/2/2010الراي، الكويت، 
 

  "تدليس وإفالس"تعليق صوري بالضفة : القرضاوي .40
 خطبة الجمعة في أحد قال الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في: لندن

 السلطة الفلسطينية وزعت صوراً لي ألصقتها في الضفة الغربية، "مساجد العاصمة القطرية الدوحة، أن
صورة لي مع حاخامات يهود، وقالت إن القرضاوي الذي أفتى برجم محمود عباس يفتح ذراعيه وصدره 

  ".للحاخامات
، "نعوه في الحقيقة يدل على التدليس واإلفالسهذا الذي ص"وأكد القرضاوي في خطبة الجمعة أن 

ت هم من الحاخامات الذين يعارضون قيام إسرائيل، وفلسفتهم أن إسرائيل ماهؤالء الحاخا"موضحا أن 
مكتوب عليها الشتات من اهللا عز وجل حتى يأتي من ينقذها، وأن قيام إسرائيل لعنة على بني إسرائيل 

  ".وعلى األمة اليهودية
  6/2/2010ربي، القدس الع

  
   االستيطانية "إسرائيل"أوباما ليس مرتاحا إزاء سياسات :  في بريطانياأمريكاسفير  .41

حاضرة مساء الخميس   ملقى السفير االمريكي في المملكة المتحدة لويس ساسمان          أ : سمير ناصيف  -لندن  
 وحـول سـعي   . نـدن في ل ' تشاتهام هاوس '، وذلك في معهد     )وباماالسياسة الخارجية أل  (حدث فيها عن    ت

اذا لـم تـنجح      (التي يمكن أن يقوم بها    لى المفاوضات، من جهة، والضغوط االمنية والسياسية،        إاوباما  
:  ساسـمان  قال، مع حكومة بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته افيغدور ليبرمان في اسرائيل،            )المفاوضات

ة اتخـاذ المواقـف الواضـحة بـشان         هذا موضوع يقلق حلفاءنا في العالم الذين يشيرون الينا بضرور         "
سبيل فقط في   (، وعدم التركيز فقط على استئناف المفاوضات في المنطقة من دون هذه المواقف              إسرائيل

وباما حماس وأ سرائيلية تطالبنا باتخاذ مواقف صارمة وضاغطة ضد منظمة         ولكن القيادة اإل  ) المفاوضات
  ."يدرس جميع هذه الخيارات بدقة

سرائيل في مجال االستيطان، ولكنه يتمنى ان تشكل        إس اوباما ليس راضيا عما يجري في        ن الرئي أ: أكدو
وباما ملتـزم مـشروع حـل       أ ، وأن المفاوضات ارضية للمزيد من المفاوضات التي قد تؤدي الى نتائج         

  . "سرائيل وفلسطينإالدولتين في 
6/2/2010القدس العربي،   

  
 ة لدعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية تشكيل لجنة مشتركعباسطوكيو تقترح على  .42

ـ    :  عبد الرؤوف أرناؤوط   -طوكيو   ان زيارة الرئيس محمود عباس الى      " األيام"قال مسؤول ياباني كبير ل
فقـد أكـد يوتاكـا     .اليابان التي تبدأ غداً ستفضي الى تحول بارز في الجهد الياباني في دعم الفلسطينيين  

ـ    لعملية السالم في الشرق األ    الخاص  ايمورا، المبعوث الياباني     جرى في  " األيام"وسط، في حديث خاص ل
مقر وزارة الخارجية اليابانية في طوكيو قبيل زيارة الرئيس عباس الى اليابان التي تبدأ غداً بأن الموقف                 

 بالتزاماتها الواردة في خارطة الطريق وتجميـد جميـع األنـشطة    "سرائيلإ"الياباني يتمثل بوجوب إيفاء   
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ستيطانية بما في ذلك في القدس الشرقية بعد ان أعرب عن قلق اليابان إزاء اإلجـراءات االسـرائيلية                  اال
  .ضد الفلسطينيين في المدينة

 أول شيء سنقوله للرئيس   "وكشف النقاب عن المبادرات التي يجري العمل على إطالقها في الزيارة وقال             
ين على بناء الدولة فإننا نقترح تـشكيل لجنـة رفيعـة            ن نعمل مع الفلسطيني   أننا نريد   عباس هو انه بما أ    

فكار بشأن المجاالت التي سـيتم العمـل        فلسطيني والياباني ان يتبادال األ    المستوى بحيث يمكن للطرفين ال    
ايضاً سياسياً فإننا نريد ان ندعو دول شرق آسيا للعمل سـوياً            : ضافا والتي يمكن التعاون فيها، وأ     عليه

  .لسطينيين في بناء الدولةمن اجل مساعدة الف
6/2/2010األيام، فلسطين،   

  
  ميتشل يقترح مفاوضات في فندق بالقدس: إذاعة الجيش اإلسرائيلي .43

ذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيلي أن المبعوث األميركي جورج ميتشل طرح على إسرائيل والسلطة              : لندن
مفاوضـات غيـر مباشـرة علـى غـرار          الفلسطينية خالل زيارته األخيرة لتل أبيب ورام اهللا إجراء          

المفاوضات التي جرت بين إسرائيل وسورية، حيث إن كل طاقم يجلس في غرفة في أحد الفنـادق فـي                   
القدس أو واشنطن والطاقم اآلخر في غرفة أخرى ووسيط أميركي ينقـل الرسـائل والتفاهمـات بـين                  

  .الطرفين
6/2/2010الشرق األوسط،   

  
  "إسرائيل" على رفض ردي حماس و تحث األمم المتحدة"أمنستي" .44

األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بسبب رد فعله على نتـائج             " أمنستي"انتقدت منظمة العفو الدولية     
التحقيق التي تقدمت بها إسرائيل وحركة حماس بشان اتهامات تقرير جولدستون لهما بارتكـاب جـرائم                

 التي تسلمها بان كي مون تكفي للتدليل على أن الخطوات           وقالت أمنستي إنها تعتقد أن المعلومات      .حرب
  .التي قام بها الجانبان قاصرة تماما

6/2/2010بي بي سي،   
  

  ارتفاع حوادث معاداة السامية في بريطانيا بعد حرب غزة .45
 قالت منظمة يهودية استشارية أمس أن حوادث معاداة السامية التي وقعت في بريطانيا              :  رويترز –لندن  
 علـى   "سـرائيل إ" الى رقم قياسي العام الماضي، وأن ذلك يرجع جزئياً الى الحرب التي شـنتها                وصلت

 ألـف   300وقال صندوق أمن المجتمع، وهو منظمة استشارية تقدم النصح لما يصل الـى              . قطاع غزة 
 .2009 حادثاً معاديـاً للـسامية عـام         924يهودي في بريطانيا في ما يتعلق بالقضايا األمنية، انه سجل           

الكراهية الصريحة إلسـرائيل التـي صـعدتها المعتقـدات          « دينيس مكشين أن      البريطاني ورأى النائب 
  .»االسالمية الجهادية تخلق مناخاً غير مقبول من الخوف لليهود

6/2/2010الحياة،   
  

  منذ حرب غزة% 76ع الهجمات ضد اليهود في فرنسا ارتفا .46
، وذلك منـذ    فرنسادد الهجمات التي يتعرض لها يهود في        طرأ ارتفاع ملحوظ في ع    :  فلسطين ،الناصرة

فبحسب منظمات يهودية في فرنسا؛ فـإن        .انتهاء الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، قبل سنة من اآلن         
في الدولة، وخـصوصاً    " الالسامية" في المائة في ظهور      76شهدت زيادة بنسبة    ) 2009(السنة الماضية   

معاديـة  " حالـة    832 نحـو    2009لى أية حال؛ فقد كان في فرنسا سنة         وع. في فترة الحرب على غزة    
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تمثّلت برسم رموز   "وقالت إن الهجمات ضد اليهود       . حالة في السنة التي سبقتها     474، في مقابل    "للسامية
  ".تُمجد المحرقة وهيتلر، رموز ضد إسرائيل، وبأعمال ضد المقابر والكنس اليهودية

5/2/2010قدس برس،   
  

  لمتحدة تنظم اجتماعا دوليا لدعم عملية السالم األمم ا .47
تنظم كل من لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة             :  بترا –نيويورك  

للتصرف ، والجمعية البرلمانية للبحر األبيض المتوسط اجتماعا دوليا لدعم السالم الفلسطيني اإلسرائيلي             
ويهدف هذا االجتماع حسب راديو االمم المتحدة إلى تـوفير منتـدى            . سبوع المقبل في جزيرة مالطة اال   

لتبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي لعملية السالم ، وتشجيع الحوار البناء بين األطـراف المعنيـة    
  . لخلق المناخ السياسي الذي يفضي إلى استئناف مفاوضات السالم الخاصة بقضايا الوضع النهائي

6/2/2010ستور، األردن، الد  
  

   روكفلر يجمع تبرعات لبناء المعبد الثالث بالقدسسبرايم .48
يـديرها سـبرايم    والتـي   خاصة  المريكية  األ" كنتي هولدنجز " بدأت شركة :  أحمد عبدالهادي  - واشنطن

 المعبد  وفق التعليمات الحرفية لمعهد   ،  روكفلر جمع األموال لبناء المعبد اليهودي الثالث في القدس المحتلة         
والحاخام حاييم بريتشمان ولجنة المصلحة الوطنية الفلسطينية التي تؤيد هذا الهدف أي بناء المعبد الثالث               

 ."وإقامة دولة واحدة إسرائيلية فلسطينية
6/2/2010الوطن، السعودية،   

  
 "الولجة"و" أم الخير"مفوض عام وكالة الغوث يطلع على معاناة الالجئين في قريتي  .49

فليبو غراندي بزيارة قريـة أم الخيـر البدويـة          " االونروا"ام مفوض عام وكالة الغوث الدولية       ق: القدس
جنوب الخليل التي تقع بالقرب من مستوطنة كرمئيل حيث تقتطع هذه المستوطنة أجزاء مـن أراضـيها                 

  . واستمع إلى معاناة أهلهماقرية الولجة التي تقع جنوب مدينة القدسو ،الزراعية
6/2/2010لجديدة، الحياة ا  

  
  ليبرمان وتغيير النظام السوري .50

  عبد الباري عطوان
تعيش المنطقة العربية هذه االيام حالة من القلق والتوتر تتشابه، ان لم يكن تتطابق، مـع مثيلتهـا قبـل                    
 العدوان على العراق واحتالله، االمر الذي يدفع الكثير من المحللين الى االعتقاد بان االنفجار العـسكري               

  .بات حتميا، ومصدر الخالف هو حول توقيته
مناورات بحرية وجوية امريكية، تسريع عمليات بيع صفقات اسلحة الى دول منطقـة الخلـيج، نـصب                 
صواريخ باتريوت في اربع دول منها، وتوزيع اسرائيل اقنعة الغاز على سكانها للمرة الثانية منذ حـرب                 

  .الخليج
تحشيد العسكري، من المفترض ان ترتفع اسعار النفط، ولكنهـا فـي            في ظل هذه االجواء من التوتر وال      

، او باالحرى في حال ثبات، االمر الذي يؤكد وجهـة        )تتراوح بين سبعين وثمانين دوالرا    (حال انخفاض   
نظر الكثيرين حول قرب اشتعال نيران الحرب، فهناك معادلة باتت معروفة، وهي انخفاض اسعار النفط               

، وهذا ما حدث    'تحرير الكويت 'واثناءها، وارتفاعها بعدها، هذا ما حدث اثناء حرب         مع اقتراب الحروب    
  .اثناء غزو العراق



  

  

 
 

  

            24 ص                                     1692:         العدد       6/2/2010السبت  :التاريخ

ولعل المؤشر االهم في رأينا التهديدات االسرائيلية الخطيرة والوقحة لسورية التي وردت علـى لـسان                
ة عنيفة في المنطقة العربية     افيغدور ليبرمان وزير الخارجية، وايدها رئيسه بنيامين نتنياهو، واحدثت هز         

  .بأسرها
نقول خطيرة النها غير مسبوقة، وتكشف عن تجاوز خطوط حمراء كثيرة، ابرزها التهديد بتغيير النظام               

انتم ستخـسرون الحكـم وانـت       'في دمشق وللمرة االولى، فقد قال ليبرمان مخاطبا الرئيس بشار االسد            
بناء عائلتك ستخسرون اذا ما تحديت اسرائيل، فمـن         شخصيا ستفقد منصبك كرئيس للجمهورية، انت وا      

  .'يتحدى اسرائيل سيكون هو الخاسر، والحرب ستنتهي بهزيمته
ووقحة، الن ليبرمان يريد من سورية ان تتنازل كليا عن هضبة الجـوالن، وحلـم سـورية الكبـرى،                   

 معزولة في المحـيط     والتطبيع الكامل، والمجاني، مع اسرائيل، وكأن سورية جمهورية موز، او جزيرة          
  .الهادي، او االطلنطي، مثل غرينادا او هاييتي او غوام

ليبرمان ال ينطق عن هوى، فهو احد ابرز اعضاء المجلس الوزاري االسرائيلي المصغر، برئاسة رئيس               
الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يتخذ قرارات الحرب والسلم، ويعكس التوجهات العسكرية قبل الـسياسية              

  .لمؤسسة االسرائيلية الحاكمةفي ا
****  

اسرائيل تعيش ازمة وجودية، وعزلة دولية، تواجه كراهية متصاعدة في اوساط معظـم حلفائهـا منـذ                 
عدوانها االخير على قطاع غزة، وادانتها بارتكاب جرائم حرب ضد االنسانية من قبل تقرير غولدستون،               

  .اصمة اوروبيةحيث يواجه جنراالتها خطر االعتقال في اكثر من ع
ويزيد من درجة التأزيم االسرائيلية هذه، الهزائم االمريكية المتواصلة في العراق وافغانستان، وتـصاعد              

واتـساع نطـاق    ' القاعـدة 'القلق االمني االمريكي من جراء فشل الحرب على االرهاب، وتمدد تنظـيم             
  .عملياته

يلية في دفع ايران لوقف تخـصيب اليورانيـوم         ويأتي فشل الضغوط والحرب النفسية االمريكية واالسرائ      
والتخلي عن طموحاتها النووية، ورد طهران االستفزازي على هذه الضغوط بتجريب صـواريخ بعيـدة               
المدى، واخرى قادرة على حمل اقمار صناعية ورؤوس نووية، كل هذه العوامل مجتمعة تخلق حالة من                

  .ئيل العيش في ظلها لفترة طويلةاالرتباك والرعب الوجودي الذي ال تستطيع اسرا
ال نستطيع ان نتنبأ بالخطوة االسرائيلية القادمة، ولكن تجاربنا السابقة على مدى ستين عاما من قيام هذه                 
الدولة على ارض عربية اسالمية، تفيد بأنه في كل مرة تواجه اسـرائيل تهديـدا لوجودهـا او تفوقهـا                    

غزو (او االجتياح   ) حرب حزيران  (1967رب، مثلما حدث عام     العسكري االستراتيجي، تلجأ اما الى الح     
احـتالل  (او تحريض الواليات المتحدة على خوض الحرب نيابة عنهـا           ) 2006 وعام   1982لبنان عام   

  ).2003العراق عام 
في الجنوب، والخطر النووي والتقليدي االيراني،      ' حماس'في الشمال، و  ' حزب اهللا 'اسرائيل تواجه خطر    

القوة العسكرية السورية، بينما تواجه حليفتها امريكا خطر الزحف الصيني الـى منـابع الـنفط،                وتنامي  
  .والتمدد الروسي الجديد الى المنطقة عبر البوابة االيرانية

توني بلير رئيس وزراء بريطانيا االسبق كشف عن نقطتين جوهريتين اثناء ادالئه بشهادته امـام لجنـة                 
األولى عندما قال انه كان متعذراً على الحلفاء شن حرب على العراق في ظل              التحقيق في حرب العراق،     

، ولهذا عمل على دفع الرئيس بوش للتعهد بدولـة فلـسطينية            2002االنتفاضة الفلسطينية المسلحة عام     
وعودة المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية على اساسها،      ' خريطة الطريق ' واطالق   2005مستقلة قبل عام    

، ولـو   2003 اكثر خطراً من عراق صدام عـام         2010النقطة الثانية فتمثلت في قوله ان ايران عام         اما  
  .كان في الحكم لتعامل معها بالطريقة نفسها، وربما اكثر تشدداً من الطريقة التي تعامل بها مع العراق

****  
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 للحروب يتم قبل سـنوات مـن        التحقيقات والشهادات امام لجنة التحقيق المذكورة آنفاً، كشفت ان اإلعداد         
خوضها، ولذلك ال نستبعد ان تكون المناورات وصفقات االسلحة والتهديدات هي عنـاوين لبـدء العـد                 

فهل من قبيل الصدفة ان يتعهد اوباما باكمال انسحاب قوات بالده من            . التنازلي لحرب جديدة في المنطقة    
اتمام هذا االنسحاب في ظل اوضاع متـدهورة فـي          العراق وافغانستان بنهاية العام المقبل؟ فكيف يمكن        

افغانستان وغير مستقرة في العراق، اللهم اال اذا كانت هناك حرب كبرى الصـالح عيـوب الحـربين                  
  السابقتين في هذين البلدين؟

سورية مستهدفة النها حليفة للمقاومتين اللبنانية والفلسطينية، وترتبط بحلـف اسـتراتيجي مـع ايـران،               
فك ارتباطها مع هذا الحلف، بالرشاوى او التهديدات، لم تنجح حتى اآلن على األقل، وربمـا                ومحاوالت  

  .تكون تصريحات ليبرمان الورقة األخيرة في هذا الصدد
وزير الخارجية السوري وليد المعلم معروف بقدراته الدبلوماسية، وبإطفاء نيران تطرف يشعلها آخرون             

ـ    من زمالئه لتوتير العالقات مع ال      ، ولذلك كان مفاجئاً ان يـشبه       'صقوريته'جيران، ولكنه ليس معروفاً ب
في المنطقة، وتحذيرها من مغبة شن اي هجوم على بالده، لما يعنيه ذلـك مـن                ' األزعر'اسرائيل بدور   

  .اشعال فتيل حرب شاملة ستكون المدن االسرائيلية فيها مستهدفة بالصواريخ السورية
 الحرب الكالمية، والتهديدات المتبادلة، تمهد لمفاوضات سالم، على الجبهة          وربما يجادل البعض بأن هذه    

السورية االسرائيلية، لكن االمر المرجح ان احتماالت الحرب اكبر بكثير مـن احتمـاالت الـسالم، الن                
اسرائيل لن تتنازل عن الجوالن بسهولة، وألن سورية ال تستطيع تلبية الشروط االسرائيلية فـي الوقـت               

  .ه، وفوق كل هذا وذاك صعوبة انهاء تحالف مع ايران يمتد الى اكثر من ثالثين عاماً حتى لو أرادتنفس
وكل . ات النووية االيرانية  حماس وحزب اهللا والطموح   : العام الجديد هو عام حسم الملفات الثالثة الصعبة       

 جديـدة، النتـائج غيـر       جديدة، تتمثل في حـرب    ' ةحماق'بلة على   المؤشرات تفـيد بأن ادارة اوباما مق     
ا كيفية التعاطي مع تداعياتها،     فالمسألة لم تعد كسب الحروب، وان     مونة، واالنتصار االسرائيلي ايضاً،     مض

ولعلها تكون آخر الحروب في المنطقة في جميع االحوال، من حيث وضع حد للغطرسـتين االمريكيـة                 
  .واالسرائيلية والهوان العربي ايضاً

  6/2/2010القدس العربي، 
  

  "إسرائيل" "زعران" .51
  عريب الرنتاوي

ـ     " دبلوماسيته"خرج الوزير السوري المخضرم عن       الذين " الزعران"المعهودة ، ووصف حكام إسرائيل ب
يوزعون التهديدات بالحروب والعدوانات ذات اليمين وذات الشمال ، تارة يهددون باجتياح غزة وإسقاط              

ـ     وتارة ثانية يتّجهون شماال ،    ...حكم حماس  ، وهي  " عقيدة الضاحية " متوعدين لبنان وحكومته ومقاومته ب
وتارة ثالثة يتوعدون إيران بضربها     ...االسم الحركي لسياسة األرض المحروقة وحروب اإلبادة الجماعية       

وتارة رابعة يعاودون إطالق    ...في العمق ، ويجرون االستعدادات والتدريبات التي ستمكنهم من فعل ذلك          
حتى أن السلطة الفلسطينية في رام اهللا       ...والوصول إلى دمشق  " إسقاط النظام "يا بالحرب و  التهديدات لسور 

ماذا يمثل عبـاس    "لم تسلم من التهديدات المجنونة التي يطلقها وزير خارجية إسرائيل ، الذي ال يعرف               
رة نفوذهمـا   ، ملوحا ليس بمنع عباس وفياض من إقامة دولتهما المستقلة خالل عامين ، بل وبخسا              " ومن
  .بعد أن خسراه في قطاع غزة" يهودا والسامرة"في 

عن حرب التهديـدات    " االعتدال النفطي "بخالف التغطية اإلعالمية الساذجة التي حفلت بها بعض صحف          
المزعوم بين نتنياهو ووزيـر خارجيتـه ، جـاءت تغطيـة            " الخالف"والمالسنات ، والتي ركّزت على      

بين الرجلين ، فال خالف بينهما من ناحية الجهور كمـا           " عبة تبادل األدوار  ل"يديعوت أحرونوت ، لتظهر     
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ومستشاريه ، والتصريحات التي صدرت عن ليبرمان حظيـت         " مقربي نتنياهو "تقول الصحيفة نقال عن     
  .األكبر في النظام السياسي اإلسرائيلي" األزعر"بقبول وتأييد من 

ف المفاوضات وإحياء عملية السالم ، وفيما قادة إسـرائيل          وفيما العالم منصرف لتعقب محاوالت استئنا     
يذرون الكثير من الرماد والرمال في العيون ، فإن أفعالهم الحقيقية تنصب على قرع طبـول                " زعرانها"و

  الحرب واالستعداد لها ، وعلى مختلف الجبهات والمسارات ، 
من دون  "اس وأخرى مع سوريا ، ودائما       وتحت دخان الدعوات الزائفة الستئناف المفاوضات تارة مع عب        

واسـتكمال  " القبـاب الفوالذيـة   "، يجري العمل على حفر الخنادق ونشر القوات وبنـاء           " شروط مسبقة 
  .للمعارك والحروب القادمة" الجهوزية"

عن السالم ، يقابلها أو باألحرى يتقدم عليها ، كثير مـن األفعـال              " الرطانة"كثير من   : هذه هي إسرائيل  
" قلب الطاولة "مهدة للحرب ، وليس مستبعدا أبدا أن تقدم تل أبيب ، ومن دون انتظار أو تمهيد ، على                   الم

بأن لديهم مشكلة في حفظ االئـتالف وضـمان         " الزعران"على رؤوس الالعبين ، خصوصا إذا ما شعر         
علـى مـساراته    البقاء في السلطة ، أو إذا وجدوا أنفسهم تحت ضغط الحاجة للوفاء بالتزامات الـسالم                

  .المختلفة
ما كان لوزير محنّك وديبلوماسي رزين ومخضرم ، لم يعرف عنه ببوحه بانفعاالته ، أن يتحدث باللغـة                  

الحـرب  "وما كان لسوريا أن تتحدث عـن        ...القلوب قد بلغت الحناجر   "التي تحدث بها المعلم ، لوال أن        
ن تعرضت سوريا أو جنوب لبنان للعـدوان ،         والتي ستكون مدن إسرائيل مسرحا لها كذلك ، إ        " الشاملة

  .وقلة مسؤوليتهم وحساسيتهم" الزعران"لوال أن لديها من مخاوف جدية من جنون 
قد يقول قائل بأن تهديدات إسرائيل لسوريا ليست سوى تكتيك ضاغط لـدفعها للجلـوس علـى مائـدة                   

ـ          ...مفاوضات من دون شروط مسبقة     وى مقدمـة لحـرب     وقد يقول آخر بأن هذه الـضغوط ليـست س
علـى البرنـامج النـووي      " أم المعـارك  "على جبهتي جنوب لبنان وجنوب فلسطين ، تسبق         " مزدوجة"

وقد يرى فريق ثالث ، بأنها ليست سوى بضاعة رديئة موجهة للسوق المحلية ، وهـدفها فـي                  ..اإليراني
من هذا وذاك وتلـك ، لكـن        وقد يقول فريق رابع بأنها مزيج       ...المقام األول واألخير االستهالك المحلي    

وبصرف النظر عن أسباب هذه التهديدات والدوافع الكامنة لدى مطلقيها ، فإن أحداً لن يكـون بمقـدوره                
إسرائيل يلعبون بالنار ، وأن هذه النار التي قـد تحـرق المنطقـة برمتهـا ،     " زعران"التنكر لحقيقة أن   

 المجتمع الدولي بسرعة وكفاءة ، لوضـع حـد          ستحرق أصابعهم وأيديهم وأرجلهم كذلك ، ما لم يتحرك        
  ".بلطجة أزعر الحي"لـ

  6/2/2010الدستور، األردن، 
  

  مخاوف في غزة .52
  اليكس فيشمان

تصفية المبحوح في دبي اوضحت لحماس مدى عرضتها والى اي مدى تعتبر عالقتها مع ايران معروفة                
بعـد ان   .  غزة توقفت فـورا    –ة ايران   المبحوح مات والكثير من المشاريع التي كانت في قنا        . ومكشوفة

فـي يـوم    . ظهرت جثته بيومين اعتبروا في غزة ان الشخص مات من مرض وكانوا في حالة طمأنينة              
ما الذي نجحوا في انتزاعـه      : الثالثاء فقط عندما عادت الفحوصات التي اجريت له بدأت حالة الهستيريا          

   التي حملها معه؟ منه قبل ان يموت؟ ما الذي كان مكتوبا في  االوراق
ربما كانـت   . الفلسفة الحمساوية تقول ان اسرائيل ستهاجم حماس بعد دقيقة من انتهاء قضية جلعاد شليت             

الرصـاص  "لسبب مـا بعـد عمليـة        . هذه احدى االسباب التي تدفعها لتأخير ردها على اقتراح نتنياهو         
  .ب شليتايضا ما زالت حماس تعتقد ان اسرائيل تقيد نفسها بسب" المصبوب
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. سواء نجحت الصفقة ام لم تنجح     : في حماس يخشون من ان تشن اسرائيل عليهم هجوما في كل االحوال           
واالضرار قد بدأت تسجل هناك مـن       . الضربة المحتملة للسيد االيراني تضيف لهم المزيد من المخاوف        

نيون يعززون قوة حمـاس     االيرا. تصفية المبحوح تقطع لفترة ما قناة االكسجين الضرورية للقطاع        : االن
 في المائة من ميزانيـة      40 مليون دوالر في السنة هذا المال يشكل         200في القطاع بالعتاد والمال بقيمة      

  .2010حماس لعام 
 فرض العقوبات على ايران يعني كمية اقل من المال والعتاد لحماس واالزمة االقتـصادية قـد تلحـق                  

كن ذلك كافيا فمصر ستستكمل في العام القادم الجدار الـذي           ضررا فادحا بحكم حماس في غزة وان لم ي        
حتى اذن سيكون المصريون قد اضـافوا الـى         . تبنيه على حدودها مع القطاع بحيث يصبح الخناق تاما        

هذه السفن ترسو فـي منطقـة رفـح المـصرية           . منظومة مكافحة التهريبات ستة سفن لحرس السواحل      
ن هذا النوع قد يشكل تهديدا لحكم حماس االمر الذي قد يقودها الى             خناق م . للتصدي للتهريبات من البحر   

  . خطوات يائسة في مواجهة اسرائيل اي ان غزة قد تنفجر في وجهنا
  "يديعوت"

  5/2/2010وكالة سما، 
  

  دولة واحدة، دولتان، انتفاضة ثالثة؟ .53
  دان مرغليت

غوري ومـايرون بنفنـستي قـد       على لسان حاييم    " هآرتس"هناك وجهتا نظر طرحتا من خالل صحيفة        
ومفادهـا ان  " نيكـودا "اوغلتا لدرجة التالمس مع فلسفة اليمين على طراز اوري التسور فـي صـحيفة           

  . فكرة التقسيم قد اجتازت نقطة الالعودة". الدولتين للشعبين"اسرائيل الغربية ليست قابلة للتقسيم في اطار 
ة ويؤيد الدولة ثنائية القومية وفقا لنمـوذج يمكنـه ان            بنفنستي يطرح وجهة النظر هذه منذ سنوات طويل       

غوري توصل الستنتاج مشابه في مقالة كتبت بمرور مائـة عـام            . يستديم لمدة من الزمن حسب تقديره     
 على عريضة مؤيدة الرض اسـرائيل الكاملـة         1967الشاعران وقعا في عام     . على ميالد نتان الترمان   

يبـدو ان   . يح بأن ذلك الموقف قد رمى الى خدمة ابناء الـشعبين          وغوري يسعى بواسطة الترمان للتوض    
  . عاما40غوري قد ندم وهو يأمل بأن الترمان كان لينضم اليه لوال انه مات قبل 

سالم فياض من جهة وبنيامين نتنياهو وايهود       .  اال ان السياسة الشرق اوسطية موجودة في ساحة اخرى        
ناف المفاوضات من اجل احباط اندالع االنتفاضة الثالثة، اال ان          باراك من جهة اخرى، يسعيان لحث استئ      

عندما ظهر فياض امام مؤتمر هرتسليا قـال        . رئيس الوزراء الفلسطيني اضاف المصاعب واوغل كثيرا      
 فستقام الدولة الفلسطينية بصورة احادية الجانب بيهـودا         –بأنه ان لم يتم التوصل الى اتفاق خالل عامين          

  .ا ستكون سيادة وتزيل المستوطناتوالسامرة وهن
 الى ان سالم فياض ال يدرك بأن اسرائيل هي خريجة اكاديمية االنسحاب الخاطىء احادي الجانب تحت                

  .اسم غوش قطيف ولن تكرر مثل هذه الخطوة من دون اتفاق في يهودا والسامرة
بحد السيف وحتى ان كانت هنـاك        وفقا لذلك ستبقى الكتل االستيطانية هناك البد االبدين اال ان حسمت            

تصريحاته حول فلسطين   .  فليس هناك مبرر من عدم امكانية وجود كيان يهودي داخلها          –سيادة فلسطينية   
  .احادية الجانب تقترب من اضغاث االحالم

ولكن هل من الممكن ان يكـون       . من هنا يسعى الجانبان الى االتفاق ويضعان الشروط امام المفاوضات         
خطئين في كونهما يتحاوران حول شروط بدء المفاوضات القامة دولتين لشعبين فـي الوقـت               الجانبان م 

الذي يعرفان فيه ان وقت هذه المفاوضات قد ولى وقد عفى عليها الزمن؟ وانه ليس هناك كائن سياسـي                   
   فلماذا يتحاورون حول هذه النقطة؟–كهذا؟ وانهم قد فوتوا قطارهم؟ وان كانوا مدركين لذلك 
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الطريـق الـى    . كالهما يريدان الوصول الى الالمكـان     . المحتمل ان يكون هناك تفسيرا واحدا فقط      من  
  .الالمكان تقود الى صراعات وهمية حول اهداف المفاوضات غير القائمة

 ولكن حتى ان تمخضت المفاوضات عن الجدوى فيبدو بصورة صارخة ان اسرائيل والفلـسطينيين لـم                
لو ان نتنياهو وحكومته قدروا     .  المفاوضات التي يقوم نتنياهو انها ستستأنف قريبا       يعدوا انفسهم لنتائج هذه   

الالحتمالية لعقد تسوية مع السلطة الفلسطينية وحماس وان السيطرة على البالد من النهر الى البحر ليست                
  . لعملوا على زيادة عدد الشعب اليهودي–مسألة عابرة في العقود القادمة 

لو أن منظومة التهويـد قـد فعلـت         . وفي العالم ماليين الحيارى   . د مئات آالف االجانب    هناك في البال  
بصورة مكثفة الستوعبت مليون اجنبي في صفوف الشعب اليهودي في العقد القادم ولكان مـن الممكـن                 

اال ان امرا لم يحدث في هذا المضمار بـل علـى            . تدارس السيطرة على كل البالد كدولة واحدة لشعبين       
عكس العلمانيون واصحاب القبعات المسروجة يتقهقرون في مواجهة الحاخامية الظالمية التي ال تتحمل             ال

  .عبء االمن القومي
فياض وصل الى هرتسليا من دون ان يدرك كما اسلفنا          . ابو مازن وفياض يتحركان في واقع غير واقعي       

افقة عربية علـى بقـاء الجـزء        انه ان قامت فلسطيني عموما فسيكون ذلك مشروطا بالحصول على مو          
  .االستيطاني داخل سيادة تلك الدولة

. من هذه الناحية يتحرك الجانبان وكأنهما ال يؤمنان بقدرتهما على االتفاق حـول حـل واحـد او آخـر                   
هذا يبث رياحا مستطيرة سيئة تتـسم       . وليس حلها " ادارة االزمات "وكأنهما يدركان ان ما تبقى لهما هو        

  . ليأس في مقاهي رعنانا ورام اهللابالالمباالة وا
  "سرائيل اليومإ"

  5/2/2010وكالة سما، 
  

  48آفاق مالحقة الحركة اإلسالمية بأراضي  .54
  عدنان أبو عامر

يسلط الحكم اإلسرائيلي األخير بسجن الشيخ رائد صالح تسعة أشهر، الضوء مجدداً على واقع العالقـة                
 وبين السلطات اإلسرائيلية، في ضوء ارتفاع أصوات        48ـالمتأزمة بين الحركة اإلسالمية في أراضي ال      

  .التحريض ضدها من قبل أوساط حكومية وبرلمانية وأمنية
التحليل التالي يكشف النقاب عن طبيعة هذه العالقة، واستشراف السلوك اإلسرائيلي القادم ضد الحركـة               

  .ورموزها
  االستعداء اإلسرائيلي

 ضـمن  48المتسارعة والجديدة إزاء الحركة اإلسالمية في أراضي الـيمكن قراءة التحوالت اإلسرائيلية    
  :أسباب غاية في األهمية أهمها

 أن البنية الصلبة للحركة اإلسالمية توجد في منطقتي المثلث والجليل، وهنا يكون التخوف اإلسرائيلي               -1
قل األمنية، أو تشكل بنيـة      كبيراً من نوازع انفصال فلسطيني ثقافي، أو أن تكون هذه المنطقة مثيرة للقال            

  .مساعدة لمقاومة الفلسطينيين في الضفة وغزة
 زاد من التخوف اإلسرائيلي أن الكثير من الخاليا الفدائية الفلسطينية استعانت بأبناء الحركة اإلسالمية              -2

عـسكرة  "لتنفيذ عملياتها في العمق اإلسرائيلي، ورغم أن إسرائيل لم تستطع أن تثبت توجه الحركة تجاه                
، فإنها اعتبرت التحريض ضدها كافياً لخلق نوعيات فلسطينية مرتبطة بالمقاومة، وهو ما عبـر               "النضال

يجب ضربهم حتى لو لم يكـن لهـم         : عنه رئيس المخابرات اإلسرائيلية األسبق كارمي غيلون الذي قال        
  .عالقة مباشرة بالعمل العسكري
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تماعي الذي مارسته الحركة اإلسالمية فـي دعـم وكفالـة            ال تستهين إسرائيل بالجهد الخيري واالج      -3
األيتام وأبناء الشهداء واألسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، معتمدة في ذلك على التبرعات التي                

، ورغم أنه عمل تمارسه الحركة بشكل علني وقانوني، فإنه كان مصدر            48حصلت عليها من فلسطينيي     
الق جمعياتها، واعتقال أبنائها تحت بند أن هذه األموال تذهب للمقاومين بشكل أو             اتهام لها، وسببا في إغ    

  .بآخر
ويبدو أن ما ال تقوله إسرائيل هو خوفها من استمرار تعـزز مـشاعر الوطنيـة واالرتبـاط بالقـضية                    

  .48الفلسطينية لدى فلسطينيي الداخل عبر ربط أبناء الشهداء مثال بكفالء ميسورين من عرب الـ
سـتحاول  "تقول الباحثة اإلسرائيلية المتخصصة في شؤون العرب في إسرائيل سارة أوساتـسكي الزر              و

قيادة الحركة اإلسالمية مواصلة العمل في إطار القانون حتى بعد إخراجها عن إطاره، ألنها ال ترغـب                 
 تحـت أسـماء   في التنازل عن مراكز القوة التي راكمتها خالل السنين، وستواصل المشاركة في اللعبـة   

  ".وأقنعة أخرى
تقف إسرائيل اليوم أمام معضلة واجهتها أنظمة عربية في السابق          "وقال الباحث اإلسرائيلي إسحاق ريتر      

تتعلق بالتعامل مع الحركة اإلسالمية، إذ إن إخراجها عن القانون هو بمثابة السير في الطريق األسـهل                 
حركة إلى العمل المسلح كما حدث مع تجربـة الـدول           الذي ستكون إحدى نتائجه توجه قسم من أفراد ال        

كـابوس  "العربية؛ ما سيدخل إسرائيل في دوامة أخرى وجحيم ال يطاق، وهي حاليا لم تتخلص بعد من                 
  ".، وال تريد فتح أبواب أخرى عليها"االنتفاضة المزعج

" أسـلمة "القاضية باتجـاه    وربما ما ساهم في ارتفاع حدة العداء اإلسرائيلي للحركة اإلسالمية، جهودها            
 وأعـده   2002، حيث أفاد استطالع إسرائيلي للرأي نُشر منتصف العام          "األسرلة"الداخل وإفشال مخطط    

 عادوا إلى حظيرة االلتزام الديني بـسبب        1948من عرب فلسطين المحتلة عام      % 44معهد داحاف، أن    
  .تعاظم قوة الحركة اإلسالمية

 البشرية في الجيش اإلسرائيلي من اتهام مباشر للحركة اإلسالمية بأنهـا            إلى جانب ما ذكرته شعبة القوى     
تقف وراء حمالت التحريض في التجمعات السكانية البدوية لحث الشباب على عدم التطوع للخدمة فـي                

  .الجيش، حيث يدعي أن الحركة تمارس ضغوطاً على عائالت الشباب البدو لمنعهم من الخدمة
 شاب سنوي مطلع الثمانينيات من القرن الماضـي،         3600ندين للخدمة العسكرية    وبعدما كان معدل المج   

  !2006 شاباً عام 390انخفض ليصل 
وأرسلوه إلى وزير األديـان  ) الشاباك(كما أكد تقرير أعده كبار المسؤولين في جهاز األمن العام الداخلي         

يطرتها على المساجد فـي فلـسطين       السابق آشر أوحنا، ومفاده أن الحركة اإلسالمية ماضية في بسط س          
  .وأنها تستغل نفوذها القوي للتحريض ضد الدولة العبرية, المحتلة

صوت الحـق   "ولعل الشكل األكثر وضوحاً لذلك العداء اإلسرائيلي، يتمثل في مالحقة السلطات لصحيفة             
المؤسـسة   حتى كتابة هذه السطور، حيـث نهجـت          13/10/1989منذ انطالقتها األولى يوم     " والحرية

اإلسرائيلية التحريض على الصحيفة عبر وسائل اإلعالم في أكثر من مناسبة، وأحياناً أكثر من مرة فـي                 
  .السنة الواحدة، تمهيداً لضربها
 إغالق الصحيفة مدة سنتين بناء على طلب جهاز الشاباك بالتنـسيق            2002وقررت وزارة الداخلية عام     

  . منبر لمواقف حركة حماسمع رئيس الحكومة، بتهم التحريض وأنها
  محورية الشيخ رائد

سجن الشيخ رائد في السجون اإلسرائيلية في وقت مبكر من حياته السياسية بتهمـة االرتبـاط بمنظمـة                  
، وبعد خروجه وضع تحت اإلقامة الجبرية، وكان خاللها ممنوعاً من مغادرة المدينة           1981محظورة عام   

  . بإثبات وجوده مرة أو مرتين كل يوم في مركز الشرطةومن مغادرة بيته خالل الليل، وملزماً
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 والتي كان الشيخ صـالح أول مـن         1996وشكلت أحداث الكشف عن النفق تحت المسجد األقصى عام          
كشف النقاب عنها، نقطة محورية في حياته عززت لديه المخاوف من المـساس بالمـسجد، وضـرورة                 

  .د من المشاريع إلحياء قضية األقصى والدفاع عنهتكثيف الجهود لحمايته، ما دفع به إلطالق عد
ـ   1998وعاد ليقود عام     التي اقتحمت خاللها الشرطة اإلسرائيلية مدينـة أم        " أحداث الروحة " ما عرف ب

الـذي يهـدف    " المجتمع العصامي "الفحم وأصابت ستمائة مواطن، ليعلن في العام نفسه ما سماه مشروع            
  .لإلى بناء الذات لفلسطينيي الداخ

 حيث اعتقل الشيخ وأفرج عنه بعد عامين، ووجهـت          2003واستمرت حملة التحريض تشتد حتى العام       
لحساب حركة المقاومة اإلسـالمية     " توصيل أموال "إليه تهم تعتبر خطيرة بنظر القانون اإلسرائيلي، مثل         

  ".اإلرهاب"، واالتصال بجهات معادية، ودعم )حماس(
تقل عن قناعته بأن اعتقاله للمرة الثالثة يعتبر وصمة عـار فـي جبـين             وعبر الشيخ رائد من داخل المع     

إسرائيل، وشاهدا ساطعا على أنها تتجه نحو تسييس المحاكم وقراراتها بهدف التحكّم بنوعية القرار فـي                
  !القضايا األمنية خاصة

علن جهاز الشاباك   كما عمدت السلطات اإلسرائيلية إلى التضييق على الشيخ رائد منذ فترة طويلة، حيث أ             
أنه يمكن محاكمته بتهمة إقامته عالقات مع تنظيمات معادية إلسرائيل داخل البالد وخارجها، ألنه يعتبر               

  !أن حركة حماس شقيقة للحركة اإلسالمية في إسرائيل
كما تعرض لمحاولة اغتيال على يد قوات االحتالل خـالل مواجهـات انتفاضـة األقـصى، وأصـيب                  

  .برصاصة في وجهه
 أمراً بمنعه من السفر خارج البالد بناء على ما اعتبرته معلومـات             2002وأصدرت وزارة الداخلية عام     

  .استخباراتية، ورفضت المحكمة العليا طلب االلتماس الذي تقدم به
وزاد التحريض على الحركة اإلسالمية عموماً وعلى الشيخ رائد خـصوصاً بعـد انتفاضـة األقـصى،          

منية دائماً أن تغيبه وتعيق عمله في مشاريعه الخيرية، من خالل قطع التواصل مـع               وتحاول األجهزة األ  
العالم العربي واإلسالمي، وقال وزير الحرب السابق بنيامين بن إليعازر إن الشيخ يعد خطراً على أمـن                 

  .الدولة
 التوجـه   وقبل منعه من إسرائيل، كان األردن قد منعه من دخول أراضيه ست مرات، وآخرها منعه من               

  .ألداء العمرة والمرور عبر أراضيه
كما صعدت المؤسسة الرسمية وأذرعها األمنية من ممارساتها ضد الشيخ، فقامت عدة مرات بـالتحقيق               
معه حول قضايا دينية أساسية كصالة الفجر وأركان اإلسالم، وقضايا أخرى تتعلـق بطبيعـة اإليمـان                 

  .والعقيدة
ه، عقد المجلس الوزاري المصغر عدة جلسات حول الحركة اإلسالمية،          وخالل فترة التحقيق والتحضير ل    

اسـتناداً إلـى    " سقف قـانوني  "واعتبر أن إخراجها عن القانون قرار سياسي أمني يحتاج بعد اتخاذه إلى             
  .المواد التي جمعها الشاباك بخصوص نشاطها

نتخابات الكنيـست والـدعوة لعـدم       وربما أكثر ما ساهم في استهداف الشيخ رائد إسرائيلياً، مقاطعته ال          
المشاركة فيها، حيث حدد موقفه هذا منذ بداية تشكله الفكري والسياسي، وجاءت انتفاضة األقصى لتعزز               

دلـيالً  " نحن واالنتخابات "من التشديد على هذا الموقف، ومثلت سلسلة المقاالت التي نشرها تحت عنوان             
أنية ورؤية سياسية للحركـة اإلسـالمية حـول العمـل           على موقفه الحاسم منها، حيث شكلت دراسة مت       

  .البرلماني اإلسرائيلي
استنزاف قوتنا، وضياع أعمارنا، وغـرق طموحاتنـا،        "واعتبر الشيخ أن انتخابات الكنيست تهدف إلى        

وإن تجربة أكثر من خمـسين      ! ونحن نصرف كل طاقاتنا في معركة وهمية ال تسمن وال تغني من جوع            
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إن الكنيست ذو وضعية ثابتة أحبطـت كـل         .  أثبتت أن النتيجة تكاد تصل إلى الصفر       عاماً في الكنيست  
  ".جهود أعضائه العرب

وكان آخر المضايقات بحقه منعه من إلقاء محاضرة في جامعة حيفا حول قضايا دينية بحتة ال عالقة لها                  
 داخل الحرم   -جرد وجوده م-بالسياسة، لكن إدارة الجامعة المرتبطة بالمؤسسة الرسمية رأت في وجوده           

  !الجامعي ما يعكر صفو العالقة بين الطالب العرب واليهود
كما قدمت النيابة العامة الئحة اتهام جديدة برفع العلم السوري في مدينة القدس، عقب فعاليات االعتصام                

  .واالحتجاج على سلوك المؤسسة اإلسرائيلية بهدم طريق باب المغاربة
إلى سلسلة المالحقات األمنية المتواصلة للشيخ رائد من قبل الجهات األمنية يخـرج             وبالتالي فإن الناظر    

بقناعة مفادها بأن ما يحصل فعالً هو سعي إسرائيلي حثيث لترتيب وتلفيق ملفات، الغاية منها باألسـاس                 
س مطاردته وحصر فعاليته، ومحاولة ثنيه عن مسيرته ومساره وموقفه ضد ممارسات االحتالل في القـد      

  .واألقصى، وهو ما تمثل فعالً بإصدار الحكم عليه بالسجن الفعلي
  السلوك المستقبلي

  :أمام كل ما تقدم، لم يتبق إلسرائيل إال خيارين أحالهما مر
  . إما أن تركّع الحركة اإلسالمية وتعمل على الحد من نشاطها-1
رعية، وإغالق مؤسستها، وكالهما    األمر، وتقوم بحظرها وإخراجها من دائرة الش      " تستسهل" وإما أن    -2

  .داخلياً وخارجياً: يضر الدولة العبرية من عدة زوايا
ـ          ، بل داخل البيت اإلسرائيلي ذاته،      67ويصعد دور الحركة اإلسالمية والمقاومة ليس فقط في أراضي ال

 الحركـة،   علماً بأن هناك توصيات قدمها جهاز الشاباك وقيادة الشرطة تبناها وزير األمن الداخلي ضـد              
  :تتلخص فيما يلي

  . تُمنع خطب الجمعة في مساجد الداخل لرجال حماس أو مقربيهم داخل إسرائيل-1
  . يمنع دخول الشيخ رائد صالح إلى قطاع غزة والضفة الغربية، ومنعه من الخروج من البالد-2
  .ق الفلسطينية فحص المصادر المالية التي تمول الحركة، ومراقبة األموال التي تدخل المناط-3
  . تمنع المهرجانات والتجمعات الكبيرة-4
  .الناطقة بلسان الحركة، وإغالق محطة الكوابل في أم الفحم" صوت الحق" إغالق صحيفة -5
  . إغالق المؤسسات التربوية التعليمية التابعة لها التي ال تحمل ترخيصا، كالكلية اإلسالمية-6

ة تواجه مشاكل ومعوقات كبيرة وكثيرة مع الـسلطات اإلسـرائيلية،           وبالتالي فقد باتت الحركة اإلسالمي    
  . مؤسسة خدمية22بسبب نشاط مؤسساتها التي يزيد عددها عن 

وظلت الحركة تتحرك بما توفر من هوامش لتعزيز قناعاتها اإلسالمية والوطنيـة، وبالمقابـل تحركـت                
تغلت كل مساحة للقانون لمالحقة الحركـة،       إسرائيل ضمن موازناتها الداخلية ورؤاها اإلستراتيجية، واس      

القبضة اللينة إلـى    "وجمعت استخبارياً كل ما يؤيد دعواها، ما يؤكد أن إسرائيل انتقلت فعالً من مرحلة               
في تعاملها مع الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني        " التصريحات إلى األفعال  "، ومن   "القبضة الحديدية 

  .المحتل
وبـين إسـرائيل وسياسـاتها      " العـصامي "الصدام بين الحركة اإلسالمية ومـشروعها       يبدو أن   .. أخيراً

أمر حتمي، لكن األرجح في ضوء تباين وجهات النظر األمنية اإلسرائيلية تجاه الحركة هو              " االستئصالية"
 أن  بقاء القبضة الحديدية في حدودها، مع إمكانية استمرارها في ضوء صعود اليمين اإلسرائيلي، ما يعني              

العالقة ستبقى في هذا اإلطار، مع فرضية أن تكون مرشحة للتطور نحو سيناريو أسوأ بفعل عدة عوامل                 
  .خارجية وداخلية

 5/2/2010نت، .الجزيرة
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