
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  وأقبله باتفاق عربي.. الكفاح المسلح دمر حياتنا: عباس
   مليار دوالر في السنوات العشر المقبلة لتهويد القدس15
  ائيليين وال تعتذر لقتلها أبناء فتححماس تعتذر لمقتل مدنيين إسر: فتح

  حرب إسرائيلية وال نوافق على طريقة تعاطي مصر مع غزةلال مؤشرات : حزب اهللا

الورقة المصرية ال يوجد: عباس
والمفاوضات رهن ما يعدل عليها 
  الرد األمريكي

  
 3ص ... 

 1693 7/2/2010األحد 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1693:         العدد       7/2/2010األحد  :التاريخ

    :السلطة
 4  وأقبله باتفاق عربي.. الكفاح المسلح دمر حياتنا: عباس .2
 4  تنفي اعتذارها عن مقتل مدنيين إسرائيليين المقالةحكومةال .3

    
    :المقاومة

 5  حريصون على المصالحة وال نستجدي لقاء أحد: حماس رداً على عباس .4
 5  الطريقية هذا تعرضت لثالث محاوالت اغتيال وأعرف نها :المبحوح في مقابلة قبل اغتياله .5
 5   حماس تعتذر لمقتل مدنيين إسرائيليين وال تعتذر لقتلها أبناء فتح: فتح .6
 6   ماس تنفي أي تباين لدى قيادتها في غزة ودمشقح .7
 6   بقي طريق السالم مسدوداإذا الشعب الفلسطيني لن يبقى صامتا: حواتمة  .8
 7 استطالع للرأي يظهر تأييدا محدودا لحماس وحزب اهللا في العالم اإلسالمي .9
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 7  ويزيد من عزلتها عن العالم"إسرائيل"ليبرمان يضر بصورة : إسرائيليوزير  .10
 7 "محور الشر"سورية تبقى قاعدة لـ : نائب ليكودي .11
 8  حالوتس يتهم خصومه باألفاعي والعجول .12
 8  إسرائيليين بجروح5انفجار لُغم في الجوالن يصيب  .13
    

    :األرض، الشعب
 8  البة بفتح ملف األسرى خالل االنتداب البريطانيمط .14
 8  مليار دوالر في السنوات العشر المقبلة لتهويد القدس15 .15
 9  تحذيرات فلسطينية من قيام االحتالل بإغالق باب العمود استكماالً لتهويد القدس .16
 9  عبد القادر يحذر من هدم مئات الوحدات السكنية في حي الشياح بالقدسحاتم  .17
 9  ممارسات االحتالل السبب الرئيس وراء هجرة الفلسطينيين المسيحيين: دلياني .18
 9   نصف أراضي بلعين المصادرةعيدتغيير مسار جدار الفصل ي .19
 10  مصر أنجزت جزءاً كبيراً من الجدار الفوالذي: رئيس بلدية رفح  .20
 10  الوقود المتبقي يضيء غزة ليوم واحدوإيقاف أحد مولدي محطة الكهرباء  .21
 10  زوارق االحتالل تستهدف صيادي غزة .22
 10  اطفال غزة يعيشون في الكوابيس: دراسة .23
 10   فلسطينياً في القدس70الشرطة اإلسرائيلية تعتقل  .24
 10  أسوأ السنوات التي قضاها األسرى الفلسطينيون على اإلطالق2009: تقرير .25
   

   :اقتصاد
  11 وزارة االقتصاد الوطني توافق على تحويل سوق فلسطين المالية إلى شركة مساهمة عامة .26
   

   : األردن
 11 ردنأي حل مستقبلي للقضية الفلسطينية لن يكون على حساب األ: األردنيوزير الداخلية  .27
 12  إصدار عفو خاص عن أحد المدانين في ما يعرف بقضية حماس اإلسالمي تطالب بجبهة العمل .28



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1693:         العدد       7/2/2010األحد  :التاريخ

 12 التنظيم في االردنمكتب ارشاد  االخوان يبقي على ازدواجية  .29
   

   : لبنان
 12  عاطي مصر مع غزةحرب إسرائيلية وال نوافق على طريقة تلال مؤشرات : حزب اهللا .30
   

   :عربي، إسالمي
 12   الفوالذي الجدار محكمة مصرية ترجئ النظر بدعوى ضد  .31
 13  من يستفزنا لن يكون مسروراً: رئيس الوزراء السوري .32
 13 لمفاوضاتلن ندخل في دائرة مفرغة من ا: موسى .33
   

   :دولي
 13  تظاهرة في باريس تطالب برفع الحصار عن غزة .34
    

    :حوارات ومقاالت
 14  أنيس فوزي قاسم.د... مواطن انتهت صالحيته .35
 16  ميمة أحمد الجالهمةأ... هل اخترق الموساد األجهزة األمنية في دبي .36
 17 ألوف بن... مطلوب حذر زائد .37
    

  19  :كاريكاتير
***  

  
  

   والمفاوضات رهن الرد األمريكيالورقة المصرية ال يوجد ما يعدل عليها : عباس .1
الرئيس محمود عباس أمس تأكيده أن جدد : جيهان الحسيني  عن مراسلتها7/2/2010الحياة، نشرت 

 أي إدخالورفض . ملف المصالحة سيبقى مع مصر، وأنه لن يقبل بنقل هذا الملف إلى أي جهة أخرى
 فور "حماس"تعديل على الورقة المصرية للمصالحة، وقال انه سيلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة 

المصالحة ": ته مع الرئيس حسني مباركوصرح عباس في مؤتمر صحافي عقب محادثا .التوقيع عليها
كما هو متفق عليها بدأت في مصر، ووقعنا عليها في مصر، وسيستمر األمر في مصر، والتوقيع في 

  ."مصر، والمتابعة والتطبيق سيكون هنا، وهذا هو موقفنا
 ث اختراق في جهوداحدإ نبيل شعث لغزة في " على زيارة القيادي في حركة فتحهمدى تعويل وعن

ذهاب شعث إلى هناك كان بأمر ": قالفتح وحماس،   القطيعة بين حركتيوإنهاءالمصالحة الوطنية 
وقرار كما طلبنا من الكثيرين من إخواننا بأن يذهبوا إلى غزة، وعندما يذهبون إلى هناك يلتقون مع كل 

 أن كل واحد من فتح، الناس، وبالتالي سنرى ما يمكن أن تسفر عنه نتائج هذه اللقاءات، لكن أمر طبيعي
  . "سواء من غزة أو من الضفة الغربية، يذهب إلى الجزء الجنوبي من وطنه

إن ذهاب عضو اللجنة المركزية محمود عباس قال  أن 7/2/2010 الخليج، السياق ذاته ذكرتومن 
مصالحة لحركة فتح نبيل شعث إلى غزة ليس اجتهاداً شخصياً بل بقرار من الحركة، لكنه نفى صلتها بال

زيارة شعث لغزة تحت هذا العنوان فقط وذهابه إلى بيت إسماعيل هنية والجلوس معه "وأضاف أن 
  ".تجاوز غير موافقين عليه
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 أحمد يوسف وكيل وزارة الشؤون الخارجية هقال ما ،7/2/2010الغد، األردن، ومن جهة أخرى أوردت 
نبيل شعث لقطاع غزة عملت على كسر جليد ، إن زيارة القيادي في حركة فتح المقالةحكومة ال في -

 أن استجابة مصر ألخذ مالحظات حماس على ورقة إلىالمتوترة بين غزة ورام اهللا، إضافة  العالقة
  .المصالحة تسرع في إتمام المصالحة الوطنية

 رئيس محمود عباس رهنأن ال: القاهرة جمال فهمي عن مراسلها في 7/2/2010 النهار، لبنان، ونقلت
 جورج ميتشل األوسط الشرق إلى الخارجي األميركي موافقته النهائية على اقتراح المبعوث س إعالنأم

 تجري بالتوازي مع اجتماعات بين الجانبين على مستوى "إسرائيل"بمعاودة مفاوضات غير مباشرة مع 
 على سأم من أول أنه طرحها أوضح، "األسئلة على عدد من أميركيرد "خبراء ومجموعات عمل، بـ

 . زار المنطقةأميركيوفد 
هذا الموضوع مثار حوار  "إنوقال للصحافيين بعد لقاء طويل مع الرئيس المصري حسني مبارك 

 إطار ستتم مناقشته في أسئلتنا على األميركييجري حاليا، وعندما يأتي الرد ) عربي ودولي(وتنسيق 
 ".لهذا الغرض) أخيرا(ني عقد فلسطي-أردني-لقاء مصري"، كاشفا عن "عربي وسنعلن موقفنا

  
 وأقبله باتفاق عربي .. الكفاح المسلح دمر حياتنا: عباس .2

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل مقابلة مع وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية أمس ردا على أكد
 نحن مؤمنون بالمفاوضات ":، حيث قال"إسرائيل" العمل الفلسطيني المسلح ضد هسؤال حول رفض

كطريق للوصول إلى السالم وكي أكون أكثر وضوحا ال يوجد أحد يقاوم اآلن في فلسطين بمعنى أن 
حماس التي تدعي المقاومة تقمع مطلقي الصواريخ وأنا ليس ضد منع إطالقها ومن الواضح أنهم أدركوا 

كما أن .. من مآسٍالثمن الباهظ نتيجة رفضهم لتمديد التهدئة ولو مددت في حينه لجنبنا شعبنا مما حدث 
وأكد الرئيس الفلسطيني أن الكفاح المسلح جربناه في الضفة  . "الممانعة غير موجودة بالعالم العربي

وغزة واالنتفاضة الثانية وما تخللها من عمل مسلح دمر حياتنا بالكامل وحتى أكون صريحا أنا مع 
الشعبية فهي تحدث يوميا في القدس قرى أنا مع المقاومة ": وقال .الكفاح المسلح إن كان باتفاق عربي

فلسطين منها بلعين ونعلين قرب رام اهللا وغيرها من المناطق لالحتجاج على الجدار والحصار 
واالنتهاكات اإلسرائيلية وهذه قدرتنا وهذه ظروفنا ويبقى القرار للعرب وإذا قرروا البدء في الحرب 

  .  "فنحن معهم
  7/2/2010البيان، اإلمارات،   

 
    تنفي اعتذارها عن مقتل مدنيين إسرائيليين المقالةحكومةال .3

على نفت  الحكومة المقالة في غزةأن  :غزة حامد جاد عن مراسلها في 7/2/2010الغد، األردن، نشرت 
لسان وزير العدل فيها محمد فرج الغول أن تكون حكومته قدمت اعتذاراً عن مقتل إسرائيليين في 

رير غولدستون، محمال االحتالل المسؤولية الكاملة عن أية إصابات وقعت في تقريرها حول توصيات تق
لم يكن هناك أي اعتذار؛ حيث تم "وقال الغول، في تصريحات صحافية أمس  .صفوف اإلسرائيليين

تحميل المسؤولية لالحتالل اإلسرائيلي عن أية ادعاءات تتعلق بوقوع إصابات في صفوف المدنيين؛ ألنه 
وأشار الغول إلى أن الحكومة المقالة وضعت بنداً واضحاً ضمن  ".تكب العدوان ونفذ المحرقةهو الذي ار

ان أي ادعاء بإصابة مدنيين إسرائيليين يحتاج إلى دليل واثبات، خصوصا أن االحتالل "التقرير أكدت فيه 
ق بين موقف الحكومة ال يسمح بأي لجان تحقيق مستقلة في هذه األمور، داعياً في الوقت نفسه إلى التفري

وشدد الغول  . الحكومة هي التي سلمت التقرير وليس حماسأنالمقالة وموقف حماس والمقاومة، حيث 
على تمسك حكومته المقالة بموقفها الثابت من المقاومة كحق مكفول ومشروع وفق القانون الدولي، 
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اريخ كان في إطار مقاومة مشروعة، طالما كان هناك احتالل هناك مقاومة، وأن إطالق الصو"مؤكداً أنه 
  ".ودفاع عن النفس في وجه عدوان إسرائيلي غاشم

توقع الغول أن تمنع اإلدارة األمريكية : ردينة فارسعن مراسلتها في غزة  7/2/2010عكاظ، ونقلت 
 .نقل ملف تقرير الحرب اإلسرائيلية على غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية

  
  حريصون على المصالحة وال نستجدي لقاء أحد: حماس رداً على عباس .4

حملت حركة حماس الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مسؤولية استمرار االنقسام برفضه : دمشق
الحوار ولقاء رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل، مؤكدة أنه رغم حرصها على الحوار والمصالحة 

  .التوتذليل العقبات إال أنها ال تستجدي لقاء أحد، كما ق
 والتي أكد فيها عدم جديته في )المنتهية واليته(المتشنجة لمحمود عباس "واستهجنت الحركة التصريحات 

استجابة وإذعاناً للفيتو الصهيوني واألمريكي "، مشيرةً إلى أن التصريحات تأتي "تحقيق المصالحة
  ".الرافض للمصالحة إال بشروط اللجنة الرباعية الدولية

  7/2/2010قدس برس، 
  

 الطريق تعرضت لثالث محاوالت اغتيال وأعرف نهاية هذا  :المبحوح في مقابلة قبل اغتياله .5
كشف محمود المبحوح، القيادي في كتائب القسام، في مقابلة تلفزيونية مسجلة أجريت معه قبل : غزة

 ى مشيراً إلاغتياله قبل نحو أسبوعين، النقاب عن أنه تعرض لثالث محاوالت اغتيال من قبل االحتالل،
معرباً عن أمله بأن تتمكن المقاومة  ".األعمار بيد اهللا ومن يختار هذا الطريق يعرف نهايته"أن 

من النيل أكثر وأكثر من االحتالل، ألن هذه الجرائم والمجازر يجب الرد عليها عاجالً أم "الفلسطينية 
 ". آجالً

عن تعرضه لمحاولة ) 1-6(ئية بثته السبت الفضا" الجزيرة"وتحدث المبحوح في لقاء مسجل مع قناة 
، الفتاً النظر 1989، وذلك إثر عمليتي أسر وقتل جنديين صهيونيين في عام 1991اغتيال أولى في عام 

عز الدين " كتائب القسام"إلى أنه تعرض لمحاولة اغتيال ثانية في الفترة التي اغتيل فيها القيادي في 
الصهيوني المسؤولية عن اغتياله في " الموساد"ركة حماس جهاز الشيخ خليل في دمشق، الذي حملت ح

 . 2004) بريل(شهر نيسان 
إن محاولة االغتيال الثالثة كانت بعد اغتيال القائد العسكري لحزب : وقال المبحوح، الذي ظهر وهو ملثّم

حمد هللا فإنني أتمتع ال: " بنحو شهر، مستدركا2008ً) فبراير(اهللا اللبناني عماد مغنية في دمشق في شباط 
بحس أمني عاٍل وال أغفل عن أمني الشخصي، لكن األعمار بيد اهللا ومن يختار هذا الطريق يعرف 

 ". نهايته
الشهيد صالح شحادة وبدايات العمليات ضد " كتائب القسام"واستعرض المبحوح عالقته بالقائد العام لـ 

بع العمليات التي كانت تنفذ ويصدر األوامر حتى االحتالل بشكل موجز، مشيراً إلى أن شحادة كان يتا
 . من داخل سجنه، ومنها عمليات األسر للجنود

  6/2/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  حماس تعتذر لمقتل مدنيين إسرائيليين وال تعتذر لقتلها أبناء فتح : فتح .6
الناطق باسم فتح أحمد أن :  نسخة منه"رويترز"فتح وصلت الى وكالة حركة قال بيان صادر باسم : غزة

عساف أعرب عن استغرابه من موقف حماس الذي تعتذر من خالله إلسرائيل بسبب مقتل المدنيين 
اإلسرائيليين في حين ترفض االعتذار للشعب الفلسطيني على ما ارتكبته من جرائم بحق المدنيين 
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قة مئات آخرين خالل انقالبها الدموي الفلسطينيين في قطاع غزة وقتلها المئات من أبناء فتح وجرح وإعا
  .في القطاع وبعده
حماس الى االعتذار أوالً للشعب الفلسطيني عن انقالبها الذي أدى الى هذا االنقسام "ودعا عساف 

الخطير، وألحق أفدح األضرار بالقضية الفلسطينية وأن تعتذر عما قامت به من جرائم بحق شعبها وبحق 
في الوقت الذي ال تتحدث حماس عن المصالحة وعن التوقيع على الورقة ": وقال. "أبناء حركة فتح

عادة الوحدة للشعب والوطن الفلسطيني، فإنها تقدم نفسها اليوم وفي شكل مهين إالمصرية وترفض 
سرائيل بها كحماس على حساب الشعب إإلسرائيل وللمجتمع الدولي بهدف نيل اعترافه واعتراف 

  ."ية العادلةالفلسطيني وقضيته الوطن
... لطالما حذر الرئيس محمود عباس وحذرت القيادة الفلسطينية من صواريخ حماس العبثية ": وأضاف

ن حماس اليوم تعتذر عن تصرفاتها إلسرائيل وللمجتمع الدولي وبالتالي هي تعترف أن صواريخها وهذا إ
أهدافه وحقوقه الوطنية النمط من المقاومة لن يخدم مصالح شعبنا ولن يقدمه خطوة واحدة من 

  ."المشروعة
  7/2/2010الحياة، 

  
   ماس تنفي أي تباين لدى قيادتها في غزة ودمشقح .7

فت حركة حماس، أمس، وجود تباين في مواقف قياداتها في غزة ودمشق، إزاء ن): آي.بي .يو ( 
وم قوله إن حماس  المحلية عن الناطق باسم الحركة فوزي بره"صفا"ونقلت وكالة . المصالحة الفلسطينية

موحدة في مواقفها وتتخذ قراراتها بالتشاور، وال انقسام في مواقف قادتها في غزة ودمشق، مؤكداً وجود 
  . قرار استراتيجي لدى حركته بإنهاء االنقسام

  7/2/2010الخليج، 
  

  الشعب الفلسطيني لن يبقى صامتا اذا بقي طريق السالم مسدودا: حواتمة .8
مين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة في مؤتمر أقال  : كمال زكارنة- عمان

ن نتنياهو يضع االحتالل كشرط مسبق والنشاط االستيطاني وتهويد القدس أصحفي عقده امس في عمان 
واعالن العديد من المستوطنات جزءا ال يتجزأ من اسرائيل وبالتالي وضع السالم في طريق مسدود، 

ف الى تشكيل حدود جغرافية لدولة فلسطينية قادمة من طرف واحد كأمر واقع مع وهو بذلك يهد
  . االستمرار في بناء الجدار العازل

وباما في جامعة القاهرة بضرورة أعلن عنه أواشار حواتمة الى تراجع مواقف االدارة االميركية عن ما 
ن للشعب الفلسطيني حق في اقامة دولته أوقف االستيطان قبل البدء بأية مفاوضات فلسطينية اسرائيلية و

بن ان الشعب الفلسطيني لن يبقى صامتا اذا وب.  وحل قضية الالجيئن67المستقلة القابلة للحياة على حدود 
  . بقي طريق السالم مسدودا

لى ان للجبهة الديمقراطية مالحظات وطنية على الورقة المصرية في مقدمتها دمقرطة إشار حواتمة أو
ت السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية من خالل العودة الى الشعب واجراء انتخابات كل مؤسسا

شاملة على اساس التمثيل النسبي الكامل وتشكيل حكومة وفاق وطني وبناء اجهزة امنية مفتوحة لكل 
  . ابناء الشعب الفلسطيني

  7/2/2010الدستور، االردن، 
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  دا لحماس وحزب اهللا في العالم اإلسالمياستطالع للرأي يظهر تأييدا محدو .9
 في واشنطن، أن حزب اهللا وحماس يتمتعان بتأييد "بيو لالستطالع" معهد أظهر استطالع للرأي أجراه
وقال إن هناك تحفظات على أداء حماس، خصوصا في قطاع غزة، حيث . محدود في الدول اإلسالمية

. من سكان الضفة الغربية% 47، بينما يؤيدها %37تحظى الحركة اإلسالمية بنسبة رضا ال تتعدى الـ
% 52بينما ترتفع إلى % 30فقط يؤيدون حماس، وفي لبنان تبلغ نسبة التأييد لها % 5وفي تركيا، هناك 

وقال المعهد في تقرير عرض فيه نتائج االستطالع إن حزب اهللا بات . في األردن% 56في مصر و
وفي % 35إلسالمية، إذ إن نسبة التأييد له في لبنان ال تتعدى الـأيضا يتمتع بتأييد محدود بين الدول ا

والحظ التقرير الصادر %. 61وفي فلسطين إلى % 51، رغم أنها ترتفع في األردن إلى %43مصر 
منهم، يؤيدون حزب اهللا، بينما ال تتعدى نسبة % 97عن المعهد، أن معظم اللبنانيين الشيعة، أي نحو 

وفي تركيا، ال يؤيد الحزب أكثر %. 2وبين اللبنانيين السنة الـ% 18انيين المسيحيين التأييد له بين اللبن
  .من شعب الدولة العلمانية% 3من 

، 2007كذلك، بين االستطالع أن شعبية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تدهورت منذ عام 
، وفي 2007في العام % 67مقارنة مع % 33خصوصا في مصر حيث ال تتعدى نسبة الثقة به اليوم 

إال أن نسبة الثقة به لم . قبل عامين% 53من المستطلعين مقارنة بـ% 33األردن حيث يتمتع اليوم بثقة 
في % 56مقارنة بـ% 52تنخفض بشكل كبير بين الفلسطينيين، إذ وصلت في االستطالع الحالي إلى 

  .اليوم% 51 إلى 2007في العام % 96 ، علما أن الثقة به بين الغزاويين فقط انخفضت من2007العام 
  7/2/2010الشرق األوسط، 

  
  ويزيد من عزلتها عن العالم"إسرائيل"ليبرمان يضر بصورة : إسرائيليوزير  .10

، وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور "إسرائيل"في " األقليات"اتهم أفيشاي بريفرمان وزير : رام اهللا
شويه صورتها من خالل منصبه، موضحاً أن باستطاعة ليبرمان  وت"إسرائيل"ليبرمان بجلب الضرر على 

 عن بريفرمان إسرائيلية إعالمونقلت وسائل . العمل في السياسة الداخلية وليس بالدبلوماسية الخارجية
 إسرائيل في وضع حساس على  الحلبة إن"، أمسقوله، خالل حديث ثقافي عقد في مدينة رمات شارون 

لسياسات خارجية مسؤولة ودبلوماسية وليس لسياسات نابعة من حسابات سياسية الدولية ونحن محتاجون 
 في الرأي الدولي لن يكون على المدى القصير إسرائيلأن الضرر الذي لحق بصورة "ضاف أو ".داخلية

 ".     فقط، وإنما سيزداد ويزيد من عزلة إسرائيل على المدى البعيد
 7/2/2010الحياة الجديدة، فلسطين، 

  
  "محور الشر"سورية تبقى قاعدة لـ :  ليكودينائب .11

إن سورية هي دولة ): "6/2( السبت أبيبقال النائب الليكودي أوفير اكونيس، في ندوة أقيمت في تل 
رافضة للسالم، وتبقى قاعدة لمحور الشر، الذي يبدأ في طهران وصوالً إلى دمشق وانتهاء في حزب اهللا 

  ".اللبناني
ن إسرائيل تمد يدها للسالم مع سورية، إال أن هذه اليد تبقى معلقة في الهواء بدون إ: "وأضاف اكونيس

سورية تتوقع أن تُعلن إسرائيل تنازلها عن مرتفعات الجوالن قبل بدء المفاوضات "، مشيراً إلى أن "رد
  .ه، مستبعداً أن يحصل هذا األمر بتاتاً، على حد تعبير"معها

  6/2/2010قدس برس 
  

  



  

  

 
 

  

            8 ص                                     1693:         العدد       7/2/2010األحد  :التاريخ

   تهم خصومه باألفاعي والعجول   يحالوتس .12
 يشعل النار 2006 تموز، /اإلسرائيلي على لبنان في يوليو رغم مرور أربع سنوات، ما زال العدوان

 . ضمن حرب االتهامات المتبادلة غير المنتهية"إسرائيل"بين قيادات المؤسستين السياسية والعسكرية في 
س قائد أركان الجيش اإلسرائيلي الذي اضطر لالستقالة يستعرض دان حالوت) بمستوى العينين(ه في كتاب

 سيرته الذاتية وتوقف مطوال عند عدوان تموز وفيه يحمل القوات البرية قسطا كبيرا حرب تموز،بعد 
 أبرزها اختياره رجاال "أخطاء موجعة"من مسؤولية فشلها لكنه ال يعفي نفسه منها ويقول إنه ارتكب عدة 

  .الجيشغير مناسبين في قيادة 
 قائد األركان السابق وزير الشؤون االستراتيجية الحالي موشيه يعلون باألفعى وقادة  حالوتسواصفو

ويتهم قادة ميدانيين بالتهرب . الجبهة الشمالية بالعجول السمينة الكسولة بدال من أن يكونوا خيوال سريعة
ن اإلهمال بلغ حد بقاء بعض من المواجهة البرية مع حزب اهللا خوفا من خسارة الجنود ويقول إ

 للتحقيق بالحرب يتابع في تقريع "فينوغراد"وعلى غرار تحديدات تقرير . التعليمات كلمات فارغة
بذلوا كل جهد لتفادي القتال على "الجيوش البرية مقابل اإلشادة بسالح الجو الذي كان ترأسه قبل الحرب 

   ."محاور وطرقاألرض وسرحوا وحدات خالل الحرب واستنكفوا عن شق 
كذلك يرى حالوتس أن الجيش أخطأ بالتعامل مع اإلعالم خالل الحرب، وقال إن سلوكه كان معتال وفيه 
عيب، لكنه بالمجمل يعتبر أن الحرب حققت ردعا وتسببت باستمرار اختباء األمين العام لحزب اهللا حسن 

  .نصر اهللا 
  7/2/2010الخليج، 

  
  إسرائيليين بجروح5 لُغم في الجوالن يصيب انفجار .13

أصيب خمسة إسرائيليين على األقل بجروح مختلفة، جراء انفجار لغم أرضي، في مرتفعات الجوالن 
  . السورية المحتلة، حيث وصفت إصابة بعضهم بأنها خطيرة

ورجحت مصادر عسكرية إسرائيلية أن يكون المصابين الخمسة قد دخلوا حقل ألغام في منطقة مرتفعات 
  . طريق الخطأ، وعلى ما يبدو لم ينتبهوا إلى الفتات التحذير بسبب الثلوج المتراكمةالجوالن عن

  6/2/2010قدس برس 
  

   بفتح ملف األسرى خالل االنتداب البريطانيمطالبة .14
طالب وزير شؤون األسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع أمس بفتح ملف األسرى الفلسطينيين 

 .1948اني على فلسطين المحتلة وحرب التطهير العرقي اإلسرائيلية عام والعرب خالل االنتداب البريط
ن هناك اآلالف من المفقودين والكثير من الشهادات عن جرائم ارتكبت بحق األسرى إ" موضحاًوقال 

  ."سواء بإعدامهم أو احتجازهم في مراكز اعتقال تشبه مراكز االعتقال في عهد النازية
  2/1/2010االتحاد، اإلمارات، 

 
  مليار دوالر في السنوات العشر المقبلة لتهويد القدس15 .15

حذّرت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من مخطط يهودي  : أحمد رمضان-رام اهللا 
، يهدف إلى تهويد المدينة، مشيرة إلى أنه تم رصد أكثر من خمسة عشر "2020القدس "أطلق عليه اسم 

ن المخطط يسعى إلى ضم الكتل االستيطانية أ "أوضحتو. ي لتنفيذ هذا المخططمليار دوالر أميرك
المحيطة بالقدس إلى المدينة، إضافة إلى مصادرة العديد من األراضي كما حصل مؤخراً في بلدة 

  يسعىولفتت إلى أن هذا المخطط ". دونماً من أراضي البلدة660العيسوية، حيث تمت مصادرة أكثر من 
، مشيرة إلى " ألف يهودي من منطقة الساحل إلى القدس لتصبح القدس لإلسرائيليين40 من لنقل أكثر"
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 في المائة 12 اقل من 2020لخفض الوجود الفلسطينية في المدينة، بحيث يصبح بحلول عام  "السعي
 ". في المائة88ونسبة اليهود أكثر من 

  7/2/2010المستقبل، لبنان، 
  

 الحتالل بإغالق باب العمود استكماالً لتهويد القدس فلسطينية من قيام اتحذيرات .16
حذَّر الدكتور طالب أبو شعر، وزير األوقاف الفلسطيني، من محاولة سلطات االحتالل إغالق باب : غزة

العمود، أحد أبواب مدينة القدس المحتلة وأحد معالمها األساسية، مشدداً على أن هذا المخطط يعد 
ومن جهته أشار الشيخ . الرامية إلى تهويد القدس ودثر معالمها اإلسالميةاستكماالً لباقي المخططات 

ن البلدية تعلل هذا اإلغالق بمشروع الحفريات الذي تنوي إقامته امتداداً من باب أ " إلىتيسير التميمي
  ".العمود حتى ساحة البراق، بدعوى تطوير البنى التحتية في البلدة القديمة

  7/2/2010-6قدس برس 
  

 عبد القادر يحذر من هدم مئات الوحدات السكنية في حي الشياح بالقدس تم حا .17
 حذر حاتم عبد القادر مسؤول لجنة القدس بمكتب التعبئة والتنظيم في حركة فتح، من أن :وفا –القدس 

نحو ثلث سكان حي الشياح، الواقع بين حيي الطور وراس العامود، وسط مدينة القدس المحتلة، البالغ 
 مشيراً إلى .هم نحو خمسة عشر ألف مواطن فلسطيني مهددون بهدم منازلهم بحجة عدم الترخيصعدد
  .ن بلدية االحتالل أصدرت أكثر من مائة أمر هدمٍ لمنازل وبنايات تؤوي أكثر من أربعة آالف مواطنأ

  7/2/2010الحياة الجديدة، فلسطين، 
  

  الفلسطينيين المسيحيينممارسات االحتالل السبب الرئيس وراء هجرة: دلياني .18
عقد التجمع الوطني المسيحي يوم أمس ورشة عمل حول اسباب الهجرة المسيحية من األراضي : عمان

لقى ديمتري أو. المقدسة بمشاركة عدد من رجال الدين واعضاء التجمع ومتطوعين اجانب في القدس
الهجرة المسيحية، أكد فيها أن دلياني رئيس التجمع وعضوالمجلس الثوري لحركة فتح كلمة عن أسباب 

االحتالل االسرائيلي وممارساته هي السبب الرئيسي والمباشر للهجرة والتهجير التي تستهدف الشعب 
في نهاية الورشة وضع  وقد تم .الفلسطيني بشكل عام وبالتالي المسيحيين وكنائسهم ومؤسساتهم الدينية

ع وكان أولها، الشروع في حملة دولية لتوعية مسيحيي عدد من التوصيات ليتم تنفيذها وفق قدرات التجم
الغرب عن اسباب هجرة الفلسطينين المسيحيين وفضح الممارسات االسرائيلية التي تؤدي الى ذلك، 
باالضافة الى تفعيل اللجنة االجتماعية داخل التجمع الوطني المسيحي لمقاومة هذه الظاهرة عبر حوار 

  .عم صموده على ارض الوطنكل من يسعى للهجرة ومحاولة د
  7/2/2010الدستور، االردن، 

  
   نصف أراضي بلعين المصادرةعيدتغيير مسار جدار الفصل ي .19

قال المحامي ميخائيل سفارد، المعين من قبل مجلس قرية بلعين لمتابعة الملف :  أحمد رمضان-رام اهللا 
علمه بقرار الشروع في بناء المسار القضائي والقانوني لبناء الجدار في القرية، أن جيش االحتالل أ

حيث . 2007سبتمبر من عام / الجديد للجدار المعدل بموجب قرار محكمة العدل العليا الصادر في ايلول
 2300من المتوقع أن يسترد أهالي القرية قرابة نصف مساحة األراضي المصادرة والبالغ مساحتها 

حتالل بإزالة المسار الحالي للجدار، بعد إتمام بناء تقوم سلطات االأن من المتوقع في حين أن . دونم
  .المسار الجديد، والذي سيلحق بدوره أضراراً كبيرة بحقول الزيتون

  7/2/2010المستقبل، لبنان، 
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  مصر أنجزت جزءاً كبيراً من الجدار الفوالذي: رئيس بلدية رفح  .20

نشار أمس إن السلطات المصرية عيسى ال،  قطاع غزةي جنوب،قال رئيس بلدية رفح : قدس برس-غزة 
 في .أنجزت جزءا كبيراً من الجدار الفوالذي على طول الحدود بين قطاع غزة واألراضي المصرية

لم تقدم حتى اآلن على تشييد الجدار الفوالذي في المنطقة المكتظة "كشف عن أن السلطات المصرية حين 
ن ومالكو أنفاق إنهم سيعملون على تدمير الجدار ل سكااقوفي ذات الصدد، . بالسكان على جانبي الحدود

  .الفوالذي إذا استمر الحصار المفروض على قطاع غزة من قبل الجانب اإلسرائيلي
  7/2/2010الشرق، قطر، 

  
 الوقود المتبقي يضيء غزة ليوم واحد وإيقاف أحد مولدي محطة الكهرباء  .21

ي محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة أعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية عن توقف أحد مولد: غزة
 مطالبة.  فقطليوم واحدلعدم توفر الوقود، مؤكدةً أن الكمية المتبقية من الوقود تكفي لتشغيل وحدة واحدة 

في  .الجهات الدولية واإلنسانية والدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي وقف مأساة الكهرباء في غزة
  .ية في رام اهللا مسؤولية تقليص مخصصات الوقود في غزة وزارة المالحين حملت

  6/2/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

 زوارق االحتالل تستهدف صيادي غزة  .22
قالت مصادر محلية إن زوارق االحتالل التي تجوب عرض البحر على مدار :  ماهر إبراهيم-غزة 

سية قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال الساعة، فتحت النار بشكل كثيف صوب قوارب الصيادين الرا
  . ما ألحق بها أضراراً مادية دون وقوع إصابات غزة،غربي مدينة

  7/2/2010البيان، اإلمارات، 
  

 اطفال غزة يعيشون في الكوابيس: دراسة .23
 بالمائة 73وفقاً لدراسة أجرتها منظمة أرض اإلنسان بغزة، وهي منظمة غير حكومية، ال يزال حوالي 

ال غزة يعانون من اضطرابات نفسية بما فيها الصدمة النفسية والكوابيس والتبول الالإرادي من أطف
أن عايش سمور، مدير مستشفى األمراض النفسية بغزة، قد أوضح و .وارتفاع ضغط الدم والسكري

صاً هناك تدهوراً ملحوظاً في الحالة النفسية لألطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة، خصو"
  ".بعد الحرب األخيرة

  7/2/2010الرأي، االردن، 
  

  فلسطينياً في القدس70الشرطة اإلسرائيلية تعتقل  .24
اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية، مساء السبت، أكثر من سبعين عامالً فلسطينياً من سكان الضفة : الناصرة

ة وال يحملون تصاريح للعمل في الغربية المحتلة، في مدينة القدس المحتلة، مدعية أنهم كانوا داخل شاحن
  .المدينة المحتلة

  6/2/2010قدس برس 
  

   أسوأ السنوات التي قضاها األسرى الفلسطينيون على اإلطالق2009: تقرير .25
أكد تقرير مفصل عن واقع األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، صادر عن منظمة : فيينا

 .الفائتة هي أسوأ السنوات التي قضاها األسرى على اإلطالق 2009، أن سنة "أصدقاء اإلنسان الدولية"
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ن إدارة السجون اإلسرائيلية مارست أساليب جديدة ضدهم؛ تهدف إلى زيادة الضغط النفسي أ"وذكر 
والجسدي عليهم، ومواصلة احتجازهم في أجواء غاية في الصعوبة، أو إخراجهم أجساد بال أرواح، 
 بحيث ال يستطيعون العيش واالستمرار في الحياة، وقد تعدى األمر عقاب األسير وتدمير نفسيته ليصل

إلى عائلته وأسرته من خالل سياسات تقوم بها مصلحة السجون اإلسرائيلية كأن تحرم األسير من زيارة 
 أن عدد األسرى في معتقالت االحتالل بلغ في نهاية  إلىوأشارت المنظمة ".ذويه لفترات طويلة جداً

ثالثون أسيره أسيرة وأسير، منهم ست و) 7286(العام الفائت، سبعة آالف ومائتي وست وثمانون 
كما تعتقل .  عاما18ً طفالً؛ أعمارهم أقل من 250فلسطينية، وكذلك عشرون وزيراً ونائباً، باإلضافة إلى 

 أسيراً مضى على 115 أسيراً منذ ما قبل اتفاقية أوسلو للسالم، ومن بين هؤالء 319سلطات االحتالل 
وركّز  .اعتقالهم أكثر من ثالثين عاماًاعتقالهم أكثر من عشرين عاماً، منهم ثالثة أسرى مضى على 

 ، ألن سلطات االحتالل1948التقرير على أسرى منطقة القدس وأسرى المناطق الفلسطينية المحتلة سنة 
 بلغ عدد حيثترفض اإلفراج عنهم ضمن اتفاقات تبادل األسرى مع الفلسطينيين، و تسعى إلى تهميشهم

  .أسيره أسيراً و273أسرى القدس في العام الماضي 
  6/2/2010قدس برس 

  
  وزارة االقتصاد الوطني توافق على تحويل سوق فلسطين المالية إلى شركة مساهمة عامة  .26

حسن أبولبدة، أول من أمس، قراراً بالـموافقة على استكمال . أصدر وزير االقتصاد الوطني د: رام اهللا
من و .إلى شركة مساهمة عامةتحويل شركة سوق فلسطين لألوراق المالية من شركة مساهمة خاصة 

سوق، المن رأس مال % 78القابضة، التي تمتلك " باديكو"أشاد منيب المصري رئيس مجلس إدارة جهته 
خطوة مهمة وإستراتيجية في عملية إعادة هيكلة وتعزيز استثمارات باديكو "وزير، معتبراً إياه البقرار 

 سوق فلسطين لألوراق يجعلهذا القرار، سرة إلى أن  فيما تجدر اإلشا".التي أقرها مجلس إدارة الشركة
المالية ثاني سوق عربية تتخذ هذه الخطوة على صعيد األسواق المالية العربية، بعد سوق دبي، تمهيداً 

  .إلدراج وتداول أسهمها في البورصة
   7/2/2010األيام، فلسطين، 

  
 ردنلن يكون على حساب األأي حل مستقبلي للقضية الفلسطينية : األردنيوزير الداخلية  .27

ما اثاره تقرير هيومن رايتس  حول مسالة أن نايف القاضي األردنية وزير الداخلية قال  : بترا-اربد
سحب الجنسيات من بعض المواطنين غير صحيح وغير دقيق وكل ما تم  او يتم يبقى في نطاق انظمة 

ت الخضراء والهدف منه اساسا تثبيت وقوانين وزارة الداخلية في تصويب اوضاع بعض حملة البطاقا
صليين بما يخدم القضية  الهوية الفلسطينية على  االرض الفلسطينية وعدم تفريغها من سكانها األ

 .الفلسطينية ومطالبها الشرعية في ظل أي تسوية سلمية مستقبلية
داخلية واوضح ان أي قرار يتعلق بسحب أي جنسية هو قرار مجلس وزراء وليس قرار  وزارة ال

بمفردها داعيا الى تفهم هذه االبعاد وتفويت الفرصة على  المروجين والمشككين والمتسولين على حساب 
 .ردن وللسلطة الفلسطينية والشعبين الشقيقينالمصالح والثوابت الراسخة  لأل

نية لن مستقبلي للقضية الفلسطي مؤكدا ان أي حل عرب عن اسفه لما يروجه البعض حيال هذه المسالة،أو
 .يكون على حساب االردن

  7/2/2010الرأي، االردن، 
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  إصدار عفو خاص عن أحد المدانين في ما يعرف بقضية حماسجبهة العمل اإلسالمي تطالب ب .28
 في "اإلخوان المسلمين"، الذراع السياسية لـ "جبهة العمل اإلسالمي" دعا حزب : أ ف ب-عمان 

 ألنه "قضية حماس"حد المدانين بما يعرف بـ أ عن " عفو خاصاصدار"لى إاألردن، الحكومة األردنية 
  ."وضع صحي سيء ويحتاج الى رعاية خاصة"يعاني من 

  7/2/2010الحياة، 
 

 التنظيم في االردن مكتب ارشاد االخوان يبقي على ازدواجية  .29
 قيادات  حسم مكتب االرشاد العالمي لجماعة االخوان المسلمين  الخالف بين : ماجد األمير-عمان 

 اذ ابقى ، بحل توافقي، حول موضوع  تمثيل المكاتب االدارية  للجماعة في  دول الخليج"خوان االردنإ"
ولكنه لم يسمح للمكاتب ، بحيث يعتبر منتسبوها مغتربين)   حماس-اخوان (على ازدواجية التنظيم 

 .االدارية باي تمثيل تصويتي في مجلس الشورى
لى حد بعيد مع وجهة إال  انه  ينسجم إن  بدا  توافقيا إلى ان القرار وإخوان  قيادي في جماعة االأشارو

نظر من يطالبون  بالغاء االزدواجية وعدم تمثيل المكاتب االدارية التابعة للجماعة في الخليج في مجلس 
 .الشورى 

  7/2/2010الرأي، االردن، 
  

  ة تعاطي مصر مع غزةحرب إسرائيلية وال نوافق على طريقلال مؤشرات : حزب اهللا .30
ال توجد مؤشرات لدى الحزب عن " الشيخ نعيم قاسم إنه "حزب اهللا"قال نائب األمين العام لـ : بيروت

 السورية إن "الدنيا"، وقال لمحطة "استعدادات لدى إسرائيل لشن حرب على حزب اهللا أو في المنطقة
 على جاهزية دائمة وال نعلم متى إسرائيل خطر حقيقي وال نستطيع أن نطمئن لها ويجب أن نكون"

  ."تحصل المفاجآت وماذا يمكن أن يحدث دولياً وإقليمياً
طريقة أداء "وعن عالقة الحزب بمصر كون الحزب على عالقة جيدة بإيران، قال الشيخ قاسم إن 

مع السلطات المصرية والتزاماتها باتفاق كامب ديفيد تختلف عن روحية الشعب المصري بكيفية التعاطي 
القضية الفلسطينية، فالوضع الطبيعي أن تسهل القاهرة أمور الفلسطينيين في غزة، الجدار الفوالذي ال 

النظام المصري له ... يتناسب مع دعم القضية الفلسطينية وال يؤدي خدمة ال لمصر وال للفلسطينيين
  ."طريقته في العمل ونحن ال نوافق على هذه الطريقة

  7/2/2010الحياة، 
  

  الفوالذي الجدار مة مصرية ترجئ النظر بدعوى ضد محك .31
 محكمة القضاء اإلداري قررت تحديد ، أنالقاهرة من  محيي الدين سعيدعن 7/2/2010الخليج، نشرت 

شباط الحالي لنظر الدعوى المقامة من عدد من النشطاء والنقابيين والمثقفين  / فبراير16جلسة الثالثاء 
 الصادر من الحكومة بإنشاء الجدار الفوالذي على الحدود بين مصر المصريين بشأن إلغاء القرار

واألراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك إلغاء القرار الخاص بفرض قيود استثنائية على  معبر رفح، فيما 
قررت المحكمة اإلدارية العليا حجز الطعن المقدم من الحكومة ضد حكم أصدره القضاء اإلداري ويسمح 

  .آذار المقبل  / مارس13 والطبية لسكان غزة، عبر منفذ رفح للحكم في جلسة اإلغاثيةافل بعبور القو
وقال نشطاء مصريون ودبلوماسيون سابقون إن الحكومة المصرية تفرض قيودا استثنائية على العبور 

مساعد من منفذ رفح مغايرة لكل منافذ الجمهورية البرية والبحرية والجوية، مشيرين في دعوى أقامها 
 من النشطاء والسياسيين إلى مخالفة القرار 170وزير الخارجية السابق السفير إبراهيم يسري وأيده فيها 

المصري ببناء الجدار لبنود اتفاقية جنيف الرابعة، وتوضيح طبيعة الحكم في مناطق النزاع، والحفاظ 
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لى إسكان مواطني الدولة في المنطقة على الحالة القانونية القائمة في المنطقة عند احتاللها، والحظر ع
المحتلة، إضافة إلى مخالفته لمبادئ القانون الدولي الذي ينظم العالقات بين الدول  وقت الحروب 

م التي تؤكد احترام قوانين وأعراف الحرب البرية، وتنظيم 1907 "الهاي"والنزاعات المسلحة، وقواعد 
  .راف المتنازعة استخدام القوة، وحظر تدمير الممتلكات لألط

 أن السلطات تأكيدها مصادر خاصة عن، 6/2/2010 المركز الفلسطيني لإلعالم، نقل ومن جهة أخرى
، مشيرةً إلى أن الجدار يشهد نشاطًا ملحوظًا "الجدار الفوالذي"المصرية شارفت على االنتهاء من بناء 

أن األيام الماضية شهدت د عيان ؛ حيث ذكر شهوخالل األيام الماضية إلتمام المرحلة األخيرة منه
، وأن أعمال الجدار وصلت إلى مراحلها األخيرة "األلواح الفوالذية" شاحنة محملة بـ45وصول نحو 

عقب انتهاء اإلنشاءات في شمال وجنوب مدينة رفح في اتجاه ساحل البحر وكرم أبو سالم، ولم تتبقَّ 
ومنطقة بوابة صالح الدين اللذين يتركَّز فيهما أكبر " فيافيالدل"سوى الكتلة السكنية الرئيسية على محور 

 . عدد من األنفاق
  

  من يستفزنا لن يكون مسروراً:  السوريالوزراءرئيس  .32
قال و تصريحات ليبرمانرد رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري على : سعاد جروس: دمشق

وأكد عطري في . "يكون مسرورامن يستفز سورية حاليا سيلقى إجابة عن هذا االستفزاز ولن "
دمشق تمتلك مصادر القوة والرد والمواجهة، وتملك شعبا مقاتال متمسكا "تصريحات للصحافيين أن 

  ."بثوابته الوطنية والقومية
  7/1/2010الشرق األوسط، 

 
  لن ندخل في دائرة مفرغة من المفاوضات: موسى .33

جانب العربي لن يدخل في أي دائرة مفرغة من إن ال"قال عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية 
 سواء كانت محادثات عن قرب أو عن بعد مع الجانب "دردشة" كونها إالالمفاوضات ال توصف 

أضاف أن الجانب الفلسطيني متيقن تماماً بضرورة وجود إطار زمني وأمور واضحة  و ."اإلسرائيلي"
  .األمورومكتوبة وأصبحنا متيقظين لهذه 

  7/2/2010الخليج، 
  

   باريس تطالب برفع الحصار عن غزةفيتظاهرة  .34
 استجابة لدعوة اتحاد جمعيات مؤيدة ،تظاهر مئات بعد ظهر أمس في باريس:  أ ف ب-باريس 

 المفروض على قطاع غزة اإلسرائيلي للمطالبة برفع الحصار اإلنسان،للفلسطينيين ومدافعة عن حقوق 
 الذي يتعرض له مليون ونصف مليون شخص في "القمع"ـ ندد المتظاهرون ب وقد .2007منذ عام 

وقالت الناشطة في .  لفك هذا الحصار"إسرائيللضغط على " إلىقطاع غزة، داعين المجتمع الدولي 
الفلسطينيين يتعرضون إلذالل يومي، " إن ماري جوزيه بوريزي " تضامن– فلسطين -فرنسا "جمعية 

  ." هذا الوضعإنهاءيجب .  ومن التنقلائهمأبنوهم ممنوعون من العمل ومن معالجة 
  7/2/2010الحياة، 

  
  
  
  

  مواطن انتهت صالحيته .35
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  أنيس فوزي قاسم.د
باعتباري أردنياً كامل الدسم حتى إشعار آخر، فإنني أشعر باأللم من هذا الخلط الشديد لقضية في غاية 

ة أو شبه رسمية، ونخب ذات البساطة، سيما وأن الذين يمارسون هذا الخلط إعالميون في مواقع رسمي
ويجب أن أضيف أن الغالبية العظمى من هؤالء وأولئك ال تمارس هذا . وزن ومراس في العمل العام

الخلط بسوء قصد، بل أرى أنها تبتعد عن المفصل الرئيس في المشكلة التي تطفو على السطح بين الفينة 
أردنيين ذوي أصول فلسطينية، وذلك بذرائع والفينة، وهي مشكلة سحب الجنسية األردنية من مواطنين 

مختلفة، فمرة بحجة أن سحب هذه الجنسية هو تنفيذ لقرار فك االرتباط بين األردن والضفة الغربية، 
، ومرة ثالثة يدعون أن ما تقوم به "تصويب"ومرة أخرى يقولون إنه ليس سحباً للجنسية بل هو عملية 

 ما تقوم به الحكومة هو أنالفلسطينيين، ورابعة مؤداها " ألشقّاءا" األردنية هو تنفيذ لرغبة الحكومة
لألردن " استهداف"لتثبيت األهل في فلسطين، ومرة خامسة يقولون إن الحديث عن سحب الجنسية هو 

لحماية " هبة"ولذلك طالب وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال الدكتور نبيل الشريف مؤخراً بـ 
يع هذه األقوال ال تصمد عند تفكيكها، والسيما القول إنها تنفيذ لرغبة األشقاء وأرى أن جم. األردن

، "التصويب"الفلسطينيين، ألنه لو طلب األشقاء الفلسطينيون من الحكومة األردنية أن تتوقف عن عمليات 
  !فهل سوف تستجيب الحكومة للطلب؟

 أن المواطنين الذين سحبت جنسياتهم  بعض الرسميين تعطي االنطباعأحاديث أنومما يزيد من األلم 
 ينفذون الخطة الصهيونية في األردنيةغير موالين لفلسطين، وهم بإصرارهم على التمسك بجنسيتهم 

وتتحول القضية من قضية فردية تتعلق بحق من .  فلسطينإلى األردن الفلسطينية، وتحويل األرضتفريغ 
 مع فرد مطعون في - بكل مقوماتها–رى فيها دولة حقوق االنسان في الجنسية الى قضية وطنية تتبا

 غطاء أو منبر اعالمي للدفاع عن موقفه، وال يملك حقاً أووطنيته، وال يملك في مواجهة الدولة اي دفاع 
  . في وجهه تماماًأوصدفي ولوج باب القضاء بعد ان 

 نعلم به هو خطاب جاللة بفك االرتباط وكل ما " قرار" انه ال يوجد - بادئ ذي بدء–علينا ان نقر
، ولم تتم صياغة ذلك الخطاب على شكل قرار ملكي يأخذ 31/7/1988المغفور له الحسين بن طالل في 

من الدستور، وصدرت على اثر ذلك الخطاب الملكي ) 93(صياغة قانونية وشكالً قانونياً تفرضه المادة 
تزال شبه سرية، حيث لم   ماأنهامع العلم  األردنيينسلسلة من التعليمات التي مست حياة اآلالف من 

 اإلعالميينتنشر ال في الجريدة الرسمية وال في الصحف المحلية، ولم ترد على لسان الناطقين 
، وما "األوضاعتصويب "ثم ال يعلم الجمهور ما هي المعايير التي يتم فيها سحب الجنسية او . الرسميين

فضالً عن أن هذه التعليمات والمعايير تخضع لتفسيرات انفكت هذه المعايير سرية او شبه سرية، 
وفوق هذه وتلك، فإن . الشخص المسؤول في تلك الفترة، ما خلق اضطرابات في رسم نتائج منطقية

  . القضاء منع من النظر في اي دعوى تتعلق بسحب الجنسية بمقولة ان هذا عمل من أعمال السيادة
وم على قواعد دستورية وفيها قوانين تنظم تصرفاتها، وأن جميع  أن دولة تق- ثانياً-وعلينا ان نقر

 على سرية التعليمات وسرية المعايير وإغالق اإلبقاءالمواطنين فيها يعيشون تحت سقف القانون، فان 
باب القضاء أمور تثير الريبة والشك وال تبعث على الطمأنينة، سيما واننا نتعامل هنا بقضية تتعلق بحق 

وقد فرض الدستور على الحكومة ان تنظم الجنسية . وق المواطن، وهو حقه في الجنسيةأصيل من حق
 ونظم طرق سحب الجنسية وجعلها بيد مجلس الوزراء 1954بقانون وصدر قانون الجنسية في العام 

وليس بيد دائرة، ورهن قرار مجلس الوزراء بمصادقة جاللة الملك لكي يثقل في القيود المفروضة على 
از التنفيذي حين يتخذ قراراً بسحب جنسية االردني وهي قيود تتماشى ومعايير مواثيق حقوق الجه

  . المعاصراإلنسان
 فلسطيني لم يكتسب الجنسية بتقديم طلب للتجنّس، بل أصل أن االردني من - ثالثاً–وعلينا ان نقر 

  20/12/1949 بتاريخ دنياألرفرضت عليه الجنسية االردنية فرضاً، وذلك حين اصدر مجلس الوزراء 
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، وكانت الضفة الغربية آنذاك تدار بموجب قانون الدفاع من 1928تعديالً لقانون الجنسية االردني لعام 
جميع "وقد نصت المادة الثانية من التعديل على ان . 19/5/1948قبل الحاكم العسكري اعتباراً من 

او في المنطقة الغربية التي تدار من قبل المملكة  األردنالمقيمين عادة عند نفاذ هذا القانون في شرق 
 ويتمتعون األردنية حازوا الجنسية أنهم الهاشمية ممن يحملون الجنسية الفلسطينية يعتبرون األردنية

  ". من حقوق ويتحملون ما عليهم من واجباتلألردنيينبجميع ما 
ة التشريعية، اذ وفر على  في اتخاذ تلك الخطواألردن وواجب الوفاء يقتضي االعتراف بفضل 

ولذلك يجب التذكير ان .  عناء وعذاب العيش بوثيقة سفراألردنيةالفلسطينيين، الذين اكتسبوا الجنسية 
، ليس مواطناً انتهت صالحيته األردنية فلسطيني، بعد ستين عاماً من اكتساب الجنسية أصل من األردني

 بل هو مواطن أصيل خدم الدولة ودفع الضريبة وحمل كما لو كان منتجاً معلباً وحان وقت التخلص منه،
  .اسمها وجنسيتها جيالً بعد جيل

 د هؤالء من 1949 انه كما فرضت الجنسية في العام -رابعاً–وعلينا ان نقرروعلى نحو جماعي، ج 
نسمه،  مليون 2,5وعددهم حوالي (، اذ أفاق سكان الضفة الغربية 1988 ايضاً في العام األردنيةجنسيتهم 

 فاذا هم عديمو الجنسية، 1/8/1988من نومهم يوم )  حالة كما ادعى تقرير الهيومن رايتس2700وليس 
وفي الحالتين لم يتقدم احد من الفلسطينيين ال افراداً وال قيادات . ألنه ال توجد في القانون جنسية فلسطينية
شة مخاطر تجريد سكان الضفة الغربية وليس المجال هنا لمناق. ال بطلب فرض الجنسية وال بطلب سحبها

من جنسيتهم االردنية وهم تحت االحتالل الصهيوني، االّ انه من المبرر التساؤل كيف نفسر هذا السلوك 
إلجراءات تقوم بفرض جنسيتها على شعب كامل وتسحبها منه  من دون انذارات مسبقة ومن دون 

  !ى افراد ذلك الشعب؟مقدمات ومن دون تبصر في النتائج التي تترتب عل
 في معظم الحاالت– ان تجديد البطاقة الصفراء ليس - خامساً–وعلينا أن نقر - خياراً لحاملها، إذ أن  

وكم كان حرياً بالحكومة . االمر والنهي في هذه الحالة يخضع لرغبة سلطة الحكم العسكري الصهيوني
 إسرائيل بتجديد هذه البطاقات، او حمل إسرائيل  مفاوضات وادي عربة على حملأثناء ان تصر األردنية

 الذين ال األفراد  قبول عدد محدد منهم، بدالً من إلقاء العبء على – على االقل -على قبول النازحين او
 قوة تفاوضية كما هي قوة الدولة، سيما وأن تلك المفاوضات أيةيملكون في مواجهة سلطة االحتالل 

ال بل استطيع القول ان الوقت مايزال .  اكثر مما هو عليه االنلألردن جرت في ظل وضع كان مالئماً
 من الرسوم الضريبية االردنية، وذلك حسب ما ورد في إسرائيلية سلعة 2500 إعفاءمالئماً وذلك بعدم 

 السوق إلى اإلسرائيلية، او بعرقلة دخول المنتجات 20/1/2010بيان وزير الصناعة التجاري في 
 ضغط أوراق األردن بيد أن أي.  معهااألمنيبورها الى السوق العراقي، او وقف التعاون  او عاألردني

  . في هذا الصددإسرائيلليمارسها على 
 كامل الدسم باعتباري احمل رقماً وطنياً وال أحمل بطاقة خضراء وال صفراء، أردنيأكرر القول إنني 

حملة شهادات المرحوم الحاج  (1967لعام ولست من مواطني القدس، ولست من مواطني غزه ال قبل ا
ومع ذلك أشعر بالقلق الشديد بسبب ان لي امتداداً . وال بعده، وال من نازحي حرب حزيران) رشاد الشوا
 ينتابني شعور بأنني لست مواطناً انتهت صالحيته فحسب، بل أيضاً انني مواطن وأحيانا. فلسطينياً

ي سلة النفايات، وذلك لكي تؤكد سلطة المتابعة والتفتيش لالحتالل  فبإلقائهبالستيكي يمكن التخلّص منه 
 ليس فلسطين، وكأنني أنا المسؤول عن ترداد االدعاءات الصهيونية، او أنني اردد األردنالصهيوني ان 
  .تلك االدعاءات

ية،  الفلسطيناألصولوال أخفي وجعي من أن الذين يلعبون بورقة سحب الجنسية من االردنيين من ذوي 
 تتخلل منها الصهيونية كما تخللت األردني يخلقون تشققات في بنية المجتمع – وبغير قصد منهم –انما 

 في لبنان حتى االن اكثر المكتشفة في لبنان والتي جعلت من شبكات التجسس المجتمعيةعبر التشققات 
  .من عدد البارات في  شارع الحمراء
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فاتقوا اهللا قبل ان تتذرعوا !! ولسنا ركاب درجة سياحية في طائرةأيها السادة، اننا مواطنون في دولة، 
  .بالهيومن رايتس ووتش، وهناك قانون جنسية أردني يجب علينا جميعاً االعتصام به

  7/2/2010الغد، األردن، 
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  أميمة أحمد الجالهمة  

م أال أتعاطى مع سياسة الكيان الصهيوني المعادي لنا وللعدالة كثيرا ما أحاول حرصا على مزاجي العا
وللقانون الدولي ولكن محاوالتي تبوء في أكثر األوقات بالفشل، فهذا الكيان يتربع دون أدنى شك في 
أعلى أي قائمة تصنف عالميا لتحديد أكثر الحكومات وحشية وعنصرية ودموية ال في عصرنا الحالي 

ضربني وبكى وسبقني (نسانية، فهي سياسة تطبق المثل الشعبي الذي يقول فقط بل في تاريخ اإل
، !عليك أيها القارئ الفاضل لإلجابة عن هذا السؤال التوجه ألقرب طفل منك! ، كيف ذاك؟)واشتكى

فعنده ستجد الخبر اليقين، والذي قد يغنيك عن الدراسة والبحث، إال أني من باب الفضفضة ليس إال 
 زاوية ضيقة من مالمح هذا الكيان الذي اعتاد التعامل بوقاحة تدل على صفاقته وضعف سأحاول تصوير

  .حيلته وفساد طويته
احترت عن ماذا سأتحدث؟ فاألحداث السوداوية التي رسمها هذا الكيان وحدد أبعادها .. إال أنني مجددا

سم به هذا الكيان، فالجريمة تتزاحم في مخيلتي فالتصفيات البشرية على سبيل المثال ال الحصر أمر ات
تستباح ما دامت تصب في جعبة هذا المحتل، وما احتفاء اإلعالم الصهيوني على كافة قنواته بقتل 

محمود المبحوح رحمه اهللا في دبي، إال دليل على ارتكاب ) حماس(العضو في حركة المقاومة اإلسالمية 
 من ذلك، إضافة إلى أن هذه النوعية من هذا الكيان لهذه الجريمة، ولسنا في حاجة لدليل أوضح

االغتياالت ارتبطت ببنيامين نتنياهو رئيس وزراء هذا الكيان اإلرهابي على فترتين، ألم يكن هو المحرك 
م بحقنه بمادة سامة أثناء سيره في شارع بعمان، ولوال اهللا 1997والدافع لمحاولة اغتيال خالد مشعل عام 

 رحمه اهللا لكان خالد مشعل في عداد األموات، فبعد أن اكتشفت السلطات ثم تدخل الملك حسين بن طالل
األردنية محاولة االغتيال وبإلقائها القبض على اثنين من عناصر الموساد المتورطين في هذه العملية، 

رحمه اهللا من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بينيامين نتنياهو ، طلب العاهل األردني، الملك حسين بن طالل
مصل المضاد للمادة السامة التي حقن بها خالد مشعل، طلب قوبل برفض نتانياهو في بادئ األمر، وبعد ال

أن أخذت هذه العملية بعدا سياسيا، وقام الرئيس األمريكي بيل كلينتون بالتدخّل وإرغام نتنياهوعلى تقديم 
  . ثم تم إنقاذ خالد مشعلالمصل المضاد المستعمل والذي قام مرغما بتسليم المصل المضاد ومن

إن ما أتطلع إليه هاهنا هو مضي حكومة دبي في توجيه التهمة لقاتل محمود المبحوح رحمه اهللا، فهذا 
اإلرهابي لم ولن يحترم سيادة دولة اإلمارات العربية ودبي بالتحديد، ولن يحترم سيادة أي دولة عربية أو 

ول الحليفة له، ونحن كمتابعين لهذه الجريمة سعدنا إسالمية أو حتى غربية بل لن يحترم سيادة الد
إنه إذا اتضح أن الموساد كان وراء اغتيال : (بالموقف المعلن لشرطة دبي التي قالت على لسان مسؤول 

محمود المبحوح في دبي الشهر الماضي، فإن رئيس ) حماس(العضو في حركة المقاومة اإلسالمية 
اهو سيكون مطلوبا للعدالة باعتباره هو الذي وقع أمر ارتكاب الجريمة الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتني

  .).في اإلمارات
إال أن المقرف في هذا الشأن ليس االغتيال فقط وليس احتفاء اإلعالم الصهيوني بهذه الجريمة، بل بذاك 

بب هذا المعروف والذي لم يكتف بالتغزل بالموساد ورئيسها بس) آلون بن دافيد( المحلل العسكري 
االغتيال، بل بلغ في الوقاحة ذروتها فسافر إلى دبي متوجها إلى الفندق الذي شهد الجريمة وتحدث في 
صالة استقباله وتباهى وهو على أرض دبي باختراق الموساد لألجهزة األمنية اإلماراتية من خالل 

تي لم أستوعب اإلجابة عنها، اغتيال محمود المبحوح رحمه اهللا ونجاحه بتهريب الجناة، ولكن األسئلة ال
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وأين جهاز الفندق ! هي كيف تمكِّن من تصوير ممرات الفندق وصوال إلى الغرفة التي تم االغتيال فيهاَ؟
أعتقد أن الواجب يحتم أن تحقق شرطة دبي مع إدارة الفندق التي مكنت محلال عسكريا ! األمني من ذلك؟

العاشرة في التلفزيون الصهيوني، تقرير كان الغرض منه إسرائيليا من إعداد تقرير تلفزيوني للقناة 
من أهمية تصريحات ) آلون بن دافيد( تبجيل الموساد والسخرية من دولة اإلمارات، ففي هذا التقرير قلل 

شرطة اإلمارات بشأن نيتهم توجيه التهم لبنيامين نتنياهو إذا ثبت ضلوع حكومته بهذه الجريمة، معتبرا 
، ومؤكدا أن سلطات دبي تتمنى تبخر هذه القضية "كالم في الهواء"ت ليست سوى أن هذه التصريحا

بسرعة، فهي منشغلة بكيفية الخروج من أزمتها االقتصادية، أما الضجة حول عملية االغتيال فهي آخر 
  .ما تريده اآلن

رة غزة والتنكيل هذه النوعية من االغتياالت على عظمها تتهاوى أمام ما يقوم به هذا االحتالل من محاص
بأهلها، وأمام االعتداءات والقنابل العنقودية التي نزلت على رأس الغزاويين منذ قرابة العام، هذه 
االعتداءات ال يقوى جنوده على إنكارها أو إخفاء معالمها مهما حاولوا، فهي تتحدث عن نفسها، وهو ما 

إلى التوصية ) إسرائيل تحت الحصار(ت عنوان دفع المؤتمر الصهيوني هرتسيليا الذي انعقد هذا العام تح
وإنشاء وزارة .. تنشيط الدبلوماسية الشعبية لتقديمها للعالم في صورة الضحية المحاصرة(بضرورة 

تكون مهامها على ما يبدو تفسير اعتدائها المتكرر على جنس البشرية، فكراهية "..) للشرح والتفسير"
ام جرائمها التي ال تتوقف، ومع تقديري لخطورة ما أوقعت نفسها فيه، العالم لسياساتها آخذة باالزدياد أم

ومع تقديري لحاجتها لعملية استئصال لكافة أعضائها الداخلية فقد انتشر فيها وباء معد، ووضع استدعى 
التوصية بإنشاء وزارة فريدة من نوعها تكون مهامها منصبة في المقام األول على إخفاء حقيقة مرضها 

عصي على العلماء، وتفسير هذا الجنون الوحشي الذي يعتريها على الدوام، إنها حقا محاصرة، المست
ولكنها حاصرت نفسها بأعداء صنعتهم بنفسها، وحاصرت نفسها بخوف تنامى وترعرع على يدها وفي 

  .حمايتها
  7/2/2010الوطن، السعودية، 
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  ألوف بن 
، في 2010و ثالثة أسابيع قائمة المواقع السياحية التي توصي بها للعام قبل نح" نيويورك تايمز"نشرت 

وروى أنه ". مراكش الجديدة"المكان السابع ظهرت دمشق، وتساءل الكاتب اذا كانت عاصمة سورية هي 
العروض . في المدينة القديمة من دمشق تتحول المباني الى فنادق في محاولة لمحاكاة المدينة في المغرب

، تسع غرف في مبنى من القرن السابع عشر، مسافة دقيقتين سيراً على "اولد واين"فندق : س بهاال بأ
  .  يورو لليلة اقل منه في ايالت140االقدام من المسجد الكبير للخلفاء االمويين، يعرض غرفة بـ 

 يدالن صعود دمشق على خريطة السياحة االميركية والتعيين القريب لسفير اميركي جديد في سورية
في . على تقارب متجدد بين نظام بشار االسد والواليات المتحدة، بعد سنوات من القطيعة والتوتر الشديد

، روى االسد بانه استأنف التعاون االستخباري مع الواليات المتحدة ومع بريطانيا "نيو يوركر"مقابلة مع 
اك اوباما لتقديم مساعدة استخبارية، المبعوث جورج ميتشل نقل له طلباً من الرئيس بار. ضد االرهاب

كل هذه المؤشرات تدل . والزعيم السوري استجاب؛ المقابل الفوري كان بياناً عن اعادة السفير االميركي
، ودون ان "للمرور عبر القدس"على أن االسد يسعى الى توثيق العالقات مع اميركا دون ان يضطر 

قد نجح في أن يصر على موقفه امام االميركيين دون أن و. يتنازل عن الحلف االستراتيجي مع ايران
. يدفع أي ثمن، ودون أن يكون مطالباً بمصافحة اسرائيلية او تلطيف لحدة مواقفه في المسيرة السلمية

بالتقدم "سيمور هيرش إن التعاون االستخباري سيكون منوطاً " نيو يوركر"بالعكس، االسد قال لمراسل 
  ". السياسي
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سورية واسرائيل : في الجوالن" ستار البازيلت"االخيرة، بدا كل شيء هادئاً على جانبي في االشهر 
تبادلتا رسائل غير ملزمة عن رغبتهما بالسالم، وفي الحدود حوفظ على الهدوء والوضع الراهن يبدو 

مخاطرة اسرائيل ال تريد االنسحاب من الجوالن، و سورية ال تريد ال. مريحاً ومستقراً كما كان دوماً
االسرة الدولية تهتم بالفلسطينيين، الذين يتمتعون برأي عام مؤيد . بحرب وتفضل تطوير فنادقها الصغيرة
ليس للسوريين اصدقاء في الحرم الجامعي وفي منظمات حقوق . في الغرب، ويتجاهل القناة السورية

  ". تحرير الجوالن من االحتالل االسرائيلي"االنسان ليتظاهروا من اجل 
. سياسيون سوريون واسرائيليون تبادلوا رسائل علنية عن حرب وصعدوا التهديدات: وفجأة اندلعت أزمة

وزير الدفاع حذر من انه اذا لم يتحقق سالم مع سورية، فستتورط اسرائيل في حرب ال داعي لها؛ وزير 
االسد "إسقاط نظام الخارجية السوري هدد بأن مدن اسرائيل ستتضرر؛ نظيره االسرائيلي هدد معقباً ب

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حاول على عادته ارضاء وزيريه الكبيرين ونشر بياناً فاتراً ". وعائلته
اسرائيل سترد "وكذا ) في صالح ايهود باراك" (وجهة اسرائيل نحو السالم دون شروط مسبقة"ــ أيضاً 

اما وزراء الحكومة فقد أمروا ). مانفي صالح افيغدور ليبر" (بتصميم وبحزم على كل تهديد لها
  . بالسكوت

حرب األيام الستة اندلعت بعد أن هدد رئيس األركان في حينه اسحق رابين . الذاكرة التاريخية مقلقة
تهديد أقل عالنية وأكثر تركيزاً ". فتح"لـ" التخريبية"بضرب النظام السوري بسبب تأييد دعمه لألعمال 

العسكرية ــ أهرون يريف، على مسمع من الملحقين العسكريين األجانب من رئيس شعبة االستخبارات 
  . اضرموا النار على ما يبدو في التدهور الذي أدى الى الحرب
فقد خرقت المبدأ الذي فرضه جهاز االمن . تصريحات ليبرمان أمس بدت كتكرار لتلك الفترة الخطيرة
تهديد ليبرمان بإسقاط النظام . ب االسد واهانتهبعناية في السنوات االخيرة ويقضي بانه محظور اغضا

  . يأتي في خالف تام مع سياسة عدم االهانة
ولكن ال حاجة الى االبتعاد الى الوراء كثيراً، كي نشخص بان الهدوء األمني الذي تتمتع به اسرائيل في 

في دبي " حماس"ر تصفية كبي: يكفي أن نحصي احداث االسبوع االخير. السنة الماضية آخذ في االهتزاز
والتي نسبت الى اسرائيل؛ هجوم البراميل المتفجرة في شواطئ الجنوب؛ اطالق الصاروخ االيراني الى 

في جهاز االمن يحذرون من توتر موسمي في الشمال، قبيل يوم . الفضاء؛ وتبادل التهديدات مع سورية
  . الذكرى السنوية الغتيال مغنية

ث تطورات عادية في الحرب الباردة التي تديرها اسرائيل ضد ايران يمكن أن نرى في كل هذه االحدا
وسورية، بأدوات معروفة من صراعات القوى العظمى ــ سباق التسلح، النشاطات السرية وكسب 

ولكن التجربة في الشرق االوسط تدل على أن االنتقال من الهدوء الى التوتر ومن التوتر الى . الحلفاء
وعليه، مطلوب حذر زائد في أفعال، وكذا في أقوال زعماء . ي رمشة عينالحرب يمكن ان يقع ف

  .الطرفين
  

  "هآرتس"عن 
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