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   واحد وال تعارض بين الداخل والخارجحماسالمصالحة غير مرتبطة بالقمة وقرار : نصر .1

محمد نصر على أن الحركة » حماس«شدد عضو المكتب السياسي في حركة :  جيهان الحسيني–القاهرة 
لقرار الذي تتخذه يعبر عن الجميع سواء في الداخل أو الخارج، نافياً ما مؤسسة واحدة متماسكة، وأن ا

نحن جميعاً شركاء في «: »الحياة«وقال لـ . في الخارج هي التي تنفرد بالقرار» حماس«يتردد من أن 
، يكون ممثالً )القرار(صنع القرار داخل المؤسسة، وال يوجد أحد أو جهة تنفرد به، لذلك عندما يتخذ 

  .»ميع، ومعبراً عن الكل بال استثناءللج
في الخارج بأنها تعطل جهود » حماس«نبيل شعث اتهم » فتح«وكان عضو اللجنة المركزية في حركة 

هذه النغمة نسمعها «ورأى نصر أن . في الداخل التي تريد إنجازها» حماس«المصالحة، مشيداً بقيادات 
. »ولون إن هناك في الحركة معتدلين ومتشددينيق«: ، مضيفاً»دائماً في كل محطة وفي كل لحظة

. »هذه تصنيفات ال أساس لها، وبرأيي أنها أسطوانة مشروخة يجب عدم التوقف عندها«: وأوضح
، مشيراً الى وجود بعض اآلراء غير المتطابقة، »حماس«واعتبر أن هناك آراء مختلفة ومتنوعة داخل 

، الفتاً إلى أن »م أنه أمر طبيعي موجود في أي مؤسسةث(...) هذا االختالف والتنوع مطلوب «: وقال
وآليات اتخاذ ... هذه االختالفات ال ترقى إطالقاً إلى خالفات ألن الكل يلتزم القرار الذي تتخذه حماس«

  .»القرار داخل الحركة معروفة ومحددة
جاز المصالحة تسعى الى ربط التوقيع على الورقة المصرية وإن» حماس«وعلى صعيد ما تردد من أن 

إن توقيع حماس على الورقة غير مرتبط «: بالقمة العربية التي ستعقد في طرابلس الشهر المقبل، قال
ستوقع على الورقة » حماس«، مؤكداً أن »على اإلطالق بتوقيت عقد القمة العربية أو بأي قضية أخرى

ك مجموعة من المالحظات نشأت كالمنا محدد، هنا«: وأضاف. المصرية فقط حين يتم األخذ بمالحظاتها
حماس أبلغت «، موضحاً أن »بسبب عدم تطابق هذه الورقة تماماً مع ما توافقنا عليه من قضايا

المسؤولين المصريين بمجموعة نقاط محددة وواضحة تضمنتها الورقة المصرية ويجب إجراء تعديل في 
المصريين لم ينكروا ذلك، «ولفت إلى أن . »شأنها لتصبح مطابقة لما تم االتفاق عليه مع اإلخوة في فتح

ويعرفون جيداً أن موقفنا صحيح، لكنهم على رغم ذلك طالبونا بضرورة التوقيع أوالً، ثم بعد ذلك 
  . »سيأخذون بهذه المالحظات

ليس لدى حماس إشكالية، وإذا تمت معالجة الورقة بعد تصحيح هذه النقاط المحددة، سنوقع «: وقال نصر
المصالحة قرار داخل الحركة «، مشدداً على أن إنجاز المصالحة ضرورة وطنية، وأن »غداليوم قبل 

  .»فهو مخرج من حال المأزق الراهن في الساحة الفلسطينية(...) وهو خيار استراتيجي ال بد منه 
  8/2/2010الحياة، 
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  ينيينليس تجويعاً للفلسط" الجدار الفوالذى"و" المصالحة"ال بديل عن مصر فى : عباس .2

ال بديل عن مصر فيما يخص المصالحة "أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس أنه : محمد السيد صالح
  ".الفلسطينية

ملف : "وقال عباس، فى تصريحات صحفية، أمس، عقب مباحثاته مع الرئيس حسنى مبارك بالقاهرة
مر فى مصر، والتوقيع المصالحة كما هو متفق عليه بدأ فى مصر، وقد وقّعنا فى مصر، وسيستمر األ

سيتم فى مصر، كما أن المتابعة والتطبيق سيكونان فى مصر، وهذا هو موقفنا فى السلطة الوطنية 
  ".الفلسطينية وحركة فتح

خالد " حماس"وأكد الرئيس الفلسطينى أنه لن يلتقى مع رئيس المكتب السياسى لحركة المقاومة اإلسالمية 
  .  اتفاق المصالحة الذى أعدته مصرمشعل، إال بعد توقيع الحركة على

عندما توقع حماس على المصالحة سيتم اللقاء فورا مع خالد مشعل، وبين فتح وحماس، وبين : "وأوضح
الوثيقة المصرية ال يوجد ما "وأضاف أن ". كل التنظيمات، من أجل تطبيق ما ورد فى الوثيقة المصرية

  .على الوثيقة" حماس"أبدتها " تحفظات"، فى إشارة إلى "يعدل فيها
وفى مقابلة مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، أمس األول، أعرب عباس عن دعمه لبناء مصر 

  . جداراً تحت األرض، على حدودها مع قطاع غزة
، منوها بأن "إن الجدار الفوالذى ليس تجويعا للشعب الفلسطينى، وإنه ليس بالساحة الفلسطينية: "وقال

تخدم لتهريب الويسكى والمخدرات وسيارات المرسيدس، أما المواد اإلنسانية فآالف األنفاق الموجودة تس"
  ".األطنان منها تدخل عبر المعابر

  7/2/2010المصري اليوم، 
  

  االستيطان بالكاملوقف لن اتراجع عن موقفي بشأن ": دير شبيغل" لـعباس .3
 عمليات االستيطان سرائيلإ جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس موقفه في ضرورة وقف :برلين

وقال انها ليست شروطا مسبقة، وانما خطوات مستحقة بعد . 1967بالكامل وتعترف بحدود العام 
" دير شبيغل" معه مجلة أجرتهواكد في حديث خاص . المرحلة االولى من خارطة الطريق الدولية للسالم

اعترفنا بحق اسرائيل في الوجود، ونقوم : لينالقد قمنا بااللتزامات المترتبة ع" واسعة االنتشار األلمانية
". اإلسرائيليون وحتى واألوروبيون األميركيونوقد اعترف بهذا . بمواجهة مجموعات العنف الفلسطينية

ولكنني لن .  لمسارهماألميركيينمن تغيير "، عبر الرئيس عباس عن ضيقه األميركيوحول الموقف 
 ".اتراجع عن موقفي

فهم . ولكن امامهم خيارات.  كيف يتعاملون مع اسرائيللألميركيينبي ان اقول ليس من واج "وأضاف
. وقال اوباما ان قيام دولة فلسطينية يمثل مصلحة اميركية مهمة. قبل كل شيء اكبر دولة في العالم

تقع مسؤولية بذل كل ما لديه من طاقة لتحقيق السالم ورؤيا الدولة ) االميركي(وعلى الرئيس 
 ".ةالفلسطيني

  7/2/2010القدس، فلسطين، 
  

  "اسرائيل"مع عباس وافق على اجراء مفاوضات غير مباشرة : "هآرتس" .4
عباس، د في عددها الصادر صباح اليوم إن رئيس السلطة الفلسطينية، محمو" هآرتس"ذكرت صحيفة 

 proximity" (محادثات تقريبية"أو " غير مباشرة"قرر اإلستجابة للمقترح األميركي بإجراء مفاوضات 
talks (وأضافت الصحيفة أن قرار عباس جاء  .مع إسرائيل عبر المبعوث األميركي، جورج ميتشل

 .نتيجة ضغوطات دولية كثيفة تعرض لها في األسبوعين األخيرين
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وأكدت مصادر فلسطينية رفيعة للصحيفة صحة النبأ، وقالت إن عباس وافق مبدئياً على المقترح 
ضات غير مباشرة، إال أنه طالب عدة إيضاحات أميركية ليتشاور مع لجنة المتابعة األميركي بإجراء مفاو

 .العربية حول العودة للمفاوضات
ورجحت الصحيفة أن يعود عباس للمفاوضات بتأييد لجنة المتابعة العربية خشية من أن رفض المقترح 

 .األميركي قد يظهر عباس بصورة سلبية وكرافض للمفاوضات
 8/2/2010، 48عرب

  
  والضميري ينفي اي اعتقال "القاعدة"السلطة تعتقل خلية تتبنى فكر  .5

ان السلطة " الحياة"مسؤول امني فلسطيني رفيع كشف لـ ، أن رام اهللا من 8/2/2010، الحياة، ذكرت
، موضحاً ان الستة كانوا يجرون تدريبات عسكرية "القاعدة"اعتقلت أخيراً ستة شبان يتبنون فكر تنظيم 

  .ون المتفجرات، لكنهم لم يختاروا بعد هدفاً لتنفيذ عملية عسكريةويخزن
، لكنهم لم "القاعدة"وقال المسؤول ان الشبان الستة اعترفوا اثناء التحقيق انهم يحسبون انفسهم على تنظيم 

من وذكر ان المعتقلين كانوا طالباً او خريجين . يتمكنوا من اجراء اتصاالت مع قيادة التنظيم في الخارج
واشار الى ان جميعهم كان من حليقي الرؤوس . الجامعة األميركية في جنين، وانهم من سكان المنطقة

كافرتان، وان البديل يجب ان يكون على " حماس"و " فتح"وقال انهم يعتقدون ان حركتي . وطويلي الذقون
ات االسرائيلية العتقالهم، ونفى المسؤول األمني ان يكون جرى اي تنسيق مع السلط". القاعدة"نمط تنظيم 

وقال ان اعتقالهم جرى بالصدفة اثناء التحقيق في . االسرائيلية" هآرتس"كما جاء في خبر نشرته صحيفة 
  .مصدر متفجرات عثر عليها في بلدة قباطية قرب جنين

س مسؤول أمني فلسطيني، نفى أم ان وكاالتنقالً عن الالقدس المحتلة من  8/2/2010الخليج، وأضافت 
وفلسطينية مشتركة باعتقال عدد من " إسرائيلية"عن قيام قوات " إسرائيلية"علم السلطة الفلسطينية بتقارير 

وقال اللواء عدنان الضميري المتحدث باسم األجهزة  ".القاعدة"عناصر تنظيمات متطرفة منتسبة لتنظيم 
وتؤكد عدم وجود أي " اإلسرائيلية"لتقارير األمنية الفلسطينية إن السلطة الفلسطينية تنفي أي علم لها بهذه ا

بمواصلة التشكيك " إسرائيل"واتهم الضميري . مشترك تحت أي اعتبارات" إسرائيلي"اعتقال فلسطيني 
  .بوضع السلطة الفلسطينية وضرب مصداقيتها لدى شعبها عبر بث مثل هذه التقارير

  
  "الشطارة والفهلوة" من باب "إسرائيل" لـحماس تراجعت عن اعتذارها: عبد ربه .6

ندد ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية بموقـف               :أشرف الهور  -غزة  
مشكلة 'وقال عبد ربه في تصريحات صحفية        .حماس، خاصة بعد أن اتهمها بالتراجع عن تقديم االعتذار        

ناصر السياسة األساسية ولكن هذا األسلوب      حماس أنها تعتقد أن الشطارة والفهلوة واللعب باأللفاظ هي ع         
وذكـر عبـد     .'يعود إلى القرون الماضية وال يكسب الحركة ال االحترام وال استعداد العالم للتعامل معها             

، 'لم يعد يخدع وال يمكن التالعب معه بل يجب معاملتـه بمواقـف صـريحة وواضـحة                'ربه أن العالم    
  .'يجب مصارحة الرأي العام الداخلي بهذا الخطأ أيضاال عيب في التراجع عن خطأ ولكن 'وأضاف 

  8/2/2010القدس العربي، 
  

  مصيبة الفلسطينيين" اإلرهاب"ويعتبر " إسرائيل"سالم فياض ملتزم بأمن : يديعوت .7
قال دوف فاسيغالف المستشار السابق لرئيس الوزراء الصهيوني أريئيل شارون إن : القدس المحتلة

االرهاب "ويعتبر " إسرائيل"ملتزم بأمن " سالم فياض"سطينية في الضفة الغربية رئيس وزراء السلطة الفل
 .مصيبة للفلسطينيين" الفلسطيني
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وشرح المسؤول اإلسرائيلي السابق أمس في صحيفة يديعوت أحرونوت األسباب اإلسرائيلية للرضا عن 
 . ليكون خليفة لياسر عرفاتسالم فياض، وثناء شارون في غير مناسبة عليه، والمراهنة عليه وتحضيره

، أشار فايسغالس للكلمة األخيرة التي ألقاها "حالم الدولة الفلسطينية.. انصتوا لفياض"وفي مقال بعنوان 
 ".شجاعة ومتميزة رغم انتقاد حماس وقناة الجزيرة لها"فياض في مؤتمر هرتسيليا، والتي قال إنها كانت 
حين ال تنجح الحكومتان "وره للمؤتمر تتمثل في أنه واعتبر أن فياض أراد إرسال رسالة من حض

 ".في االتصال من المهم الحديث مع اإلسرائيليين بشكل مباشر) الفلسطينية واإلسرائيلية(
، دولة ينكب على تنظيمها واعدادها منذ 2012في حديثه وعد فياض باقامة دولة فلسطينية بنهاية " "وتابع

دا، فهو سيفعل ذلك مثلما اوفى حتى االن بكل التعهدات التي أخذها عدة سنوات، وأقترح ان ننصت له جي
 ".على عاتقه

 8/2/2010السبيل، األردن، 
  

  الخلية التي اغتالت المبحوح لم تستخدم جوازات إيرلندية: السفير الفلسطيني في دبي .8
التي "  الخليةأعضاء"نفى السفير الفلسطيني في دبي، خيري العريدي، صحة االنباء التي تتحدث عن ان 

قامت باغتيال القيادي في حماس، محمود المبحوح في دبي الشهر الماضي، استخدمت جوازات سفر 
 ..ايرلندية

المشتبه بهم في اغتيال "عن العريدي قوله لمراسلها، ان " ريشيت بيت"ونقلت االذاعة العامة االسرائيلية 
 .كما اذيع اواخر االسبوع الماضي"  ايرلنديةالمبحوح كانوا يحملون جوزات سفر اوروبية ولكنها ليست

هوية الدولة التي استخدمت جوازتها من قبل المشتبه بهم، معروفة ولكنه ليس مفوضا " وبحسب العريدي 
ونقلت االذاعة االسرائيلية عنه قوله ايضا ان المبحوح توفى خنقا وان سلطات  "..!بالكشف عنها

  .ية االغتيال ولم تكن على علم بقدومه الى االماراتاالمارات تفاجأت بصورة كاملة من عمل
وقال العريدي بحسب المصدر االسرائيلي  ان المؤشرات االولى تدلل على ان اسرائيل هي المسؤولة 

 .عن عملية االغتيال 
 8/2/2010، 48عرب

  
  ال حل قريب والسنوات القادمة ال تبشر بالخير: قريع .9

نة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القـدس           قال أحمد قريع عضو اللج     : رام اهللا 
برام اهللا امس بأن السنوات الخمس القادمة ستـشهد اسـتمرارا           " فلسطين الغد "خالل زيارته لمقر فضائية     

  .للصراع بين الفلسطينيين واالحتالل االسرائيلي
ق الفلـسطينيين فـي اقامـة دولـتهم         واضاف قريع بأن االحتالل االسرائيلي لم ينضج بعد ليعترف بح         

  .الفلسطينية المستقلة
  .وطالب قريع بضرورة تحقيق الوحدة الوطنية بأسرع وقت ممكن والتمسك بها وانهاء الخالفات الداخلية

كما دعا الى جهد عربي واسالمي حقيقي ودور فعال للمجتمع الدولي لدعم الحق الفلسطيني الذي أقرتـه                 
  .ت الدولية ذات العالقةاالمم المتحدة والقرارا
وكان في استقباله حسن عصفور رئيس مجلس االدارة والطاقم العامل          " فلسطين الغد "وزار قريع فضائية    

  .في القناة
وحول رؤيته للمفاوضات المستقبلية قال قريع بأن هنالك عقبات تواجـه المفاوضـات بـسبب التعنـت                 

  .ليين لتحقيق سالم دائماالسرائيلي ولعدم وجود رغبة حقيقية لدى اإلسرائي
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واكد على ضرورة توفر مرجعية للمفاوضات تتمثل بالـشرعية الدوليـة، مـشيرا الـى ان اسـتئناف                  
المفاوضات يحتاج لتحديد المرجعية بوضوح وتطبيقها بشكل محدد ومتفق عليه وضـرورة وقـف كـل                

  .أشكال االجتياحات االسرائيلية والعدوان المتواصل على شعبنا
 8/2/2010يدة، الحياة الجد

  
  محافظ رام اهللا ليلى غنام تهدد حماس بالقبضة الحديدية لو حاولت خرق القانون .10

البريطانية عن اول امرأة تتولى منصب محافظ رام اهللا في الـضقة            ' صاندي تايمز 'نقلت صحيفة    -لندن  
 35(وليلـى غنـام     الغربية، قولها ان اي محاولة من حماس الثارة انتفاضة ثالثة ستواجه بيد من حديد،               

وهي ضابط مخابرات فلسطينية سابقة، عينها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اطار خطتـه              ) عاما  
مركز السلطة الفلسطينية واضافت ان اية محاولة من حمـاس           لقمع حركة حماس في رام اهللا، التي تعتبر       

  .لخرق القانون غير قانوني ستتم مواجهتها بيد من حديد
ز ان ليلى غنام، الحاصلة على الدكتوراه في علم النفس، تدرجت في سـلك االمـن حتـى                  وتقول التايم 

  .وصلت الى رتبة نقيب في جهاز المخابرات الفلسطيني
واكدت انها كلفت شخصيا من عباس لضمان عدم وصول حماس الى السلطة وازاحة حركة فـتح التـي                  

  .2007يتزعمها في الضفة الغربية، كما حدث في قطاع غزة عام 
وقالت الضابط السابق المتحجبة ان ارتداء الحجاب ال يعني ان كل فتاة تلبسه هي حمـساوية خاصـة ان        

وكانت غنام تتحدث لمراسل الصحيفة من مكتبها المتواضع فـي الطـابق            . المدينة التي تديرها متحررة   
  .يةوكمحافظ فهي تسيطر على كل االجهزة االمن. الخامس من بناية تطل على رام اهللا

وخالل عملها في االجهزة االمنية تعاملت مع االستخبارات االجنبية بمن فـيهم المخـابرات الخارجيـة                
وقالت ان عملها االمني اضافة لتخصصها في مجال علم النفس يـساعدها علـى              ) 6-ام اي   (البريطانية  

  .القيام بمسؤولياتها
جة من عباس فهو من جهة يريـد اخبـار          ونقل عن خبير اسرائيلي قوله ان تعيينها يرسل رسالة مزدود         

حماس ان الشخص قد يكون متدينا بدون ان يكون حمساويا ومن جهة اخرى فالرسالة الثانية للمرأة فـي                  
  .الضفة الغربية وهي انه بامكانهن تحقيق ما حققته غنام

ل الرئيس  ونقل عن احمد الطيبي عضو الكنيست الفلسطيني قوله ان تعيينها يعكس توجها متحررا من قب              
 .عباس

  8/2/2010القدس العربي، 
  

  بركات الفرا ينفي اعتقال طالب فلسطينيين في مصر .11
نفى السفير الفلسطيني في القاهرة بركات الفرا األنباء التي تحدثت عن قيام السلطات المـصرية               : القاهرة

أن ' الجريـدة ' لـ    طالباً فلسطينياً، على خلفية سياسية، وأضاف الفرا في تصريحات خاصة          150باعتقال  
الطالب الفلسطينيين الموجودين في السجون المصرية هم أربعة فقط، وعلى خلفية جنائية، الفتاً إلـى أن                

وأكد الفرا أن ما تـردد فـي اآلونـة          . النائبة راوية الشوا هي من أبلغته بأسماء هؤالء الطالب األربعة         
صحيحاً فسيعلم به من السلطات المصرية أو من        كالم فارغ ال أساس له، وأنه لو كان         'األخيرة هو مجرد    
  .'ذوي هؤالء الطالب

 . طالبا150ًوكانت أنباء تناقلتها الصحف والمواقع اإلخبارية أفادت باعتقال السلطات المصرية 
  8/2/2010الجريدة، الكويت، 
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  سطينيلم ينتقد الجانب الفل" تقصي الحقائق في غزة"قرير ت :بعثة فلسطين لدى االمم المتحدة .12
قالت بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى االمم المتحدة في نيويورك ان تقرير االمين العام لالمم                -عمان  

ال يمكـن ان    "متابعة تقرير بعثة االمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة          "المتحدة تحت عنوان    
 االنباء ، حيث ان فلسطين لم تقم بعـد         يكون تعرض بالنقد للجانب الفلسطيني كما يذاع في بعض وكاالت         

 كـانون  25بأية تحقيقات وان اللجنة المستقلة لمتابعة تقرير غولدستون المشكلة بمرسوم رئاسي بتـاريخ      
الثاني الماضي لم تقدم سوى تقريرا اوليا حول رؤيتها للقيام بعملها ، بينما قام الجانب االسـرائيلي كمـا                   

  .من عام ، وقدم حسب قوله تقريرا شامال حول هذه التحقيقاتعلى مدى اكثر " بتحقيقات"يزعم 
  8/2/2010الدستور، األردن، 

  
  2009 ماليين دوالر لدعم صمود القدس في عام 10الرئاسة قدمت أكثر من : الحسيني .13

رفيق الحسيني، أن مؤسسة الرئاسة وبتوجيهات . أكد رئيس ديوان الرئاسة د:  محمد غيث-رام اهللا
 لدعم صمود 2009 ماليين دوالر في العام 10يد الرئيس محمود عباس، قدمت أكثر من مباشرة من الس

مدينة القدس وأبنائها، أمام الهجمة االستيطانية االحتاللية اإلسرائيلية، التي تهدف لتغيير الطابع الجغرافي 
 .والديموغرافي العربي الفلسطيني للمدينة المقدسة

، إن القدس ليست للشعب الفلسطيني 'وفا'نباء والمعلومات الفلسطينية وقال في مقابلة خاصة مع وكالة األ
وحده، بل هي لكل الشعوب العربية واإلسالمية، لذلك فان إنقاذها ال يعتبر واجبا وطنيا على الشعب  
الفلسطيني فقط، بل هو واجب مقدس على كل الشعوب العربية واإلسالمية، لما تمثله من قيمة دينية 

 .وحضارية
  6/2/2010كالة وفا، و

  
  "فوضوية إعالم فتح"وتحذر من ".. إسرائيل"حماس تنفي تقديمها اعتذارا لـ .14

تهمت احركة حماس  أن غزة أشرف الهور نقال عن مراسلها من 8/2/2010القدس العربي، ذكرت 
م حركة فتح أمس باالستعانة بخبراء إسرائيليين لتشويه صورتها، وقالت إن محمد دحالن مسؤول إعال

فتح هو من يقف وراء هذه الخطط، وذلك بعد أن نشرت تقارير تحدثت عن تقديم الحركة اعتذارا عن 
  .مقتل مدنيين إسرائيليين

وجاء اتهام حماس بعد أن شن ناطق باسم حركة فتح هجوما على حماس، في أعقاب نشر تقارير تحدثت                  
الرصـاص  'يين في صفوفهم خالل حرب      عن قيام حماس بتقديم اعتذار لإلسرائيليين عن سقوط قتلى مدن         

  .'المصبوب
على ما ارتكبته من جرائم     'وطالب ناطق باسم فتح حماس باالعتذار للشعب الفلسطيني بدالً من إسرائيل،            

  .'بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وقتلها المئات من أبناء حركة فتح
ة منه االتهامات بأنها قدمت االعتذار إلسرائيل       نسخ' القدس العربي 'ونفت حركة حماس في بيان لها تلقت        

  .'تدليسية لخبر صهيوني ملفق'وذكرت أن ما نشر 
، مـشيرة إلـى أن      'ال يوجد قتلى مدنيون في حرب الفرقان من الجانب الـصهيوني          'وأكدت حماس أنه    
  .'مستقاة من العدو وهي بحاجة إلي تدقيق واثبات بالدليل'األخبار عن ذلك 

ـ  وأكدت أن اقتر   حيـث  'لم يعد بحاجة إلى أدلة، وقالت       ' جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية    'اف إسرائيل ل
جرى قتل المئات من األطفال والنساء والشيوخ وحرقهم بالفسفور األبيض واألسلحة المحرمة دوليا وأمام              

  .'كاميرات الفضائيات وقتل طواقم اإلسعاف عن سبق اإلصرار والترصد
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لم يتضمن اعتـذارا وإنمـا      'تقرير الذي قدمته حكومة غزة الخاضعة لسلطتها        وأشارت حماس إلى أن ال    
تضمن تشخيصاً دقيقاً لما حدث من عدوان ومن ردود فعل من المقاومة التي استهدفت قوات االحـتالل                 

  .'الصهيوني وذلك رداً على ادعاءات في تقرير غولدستون مطلوب الرد عليها
تها بتقديم اعتذار للشعب الفلسطيني، بسبب هذه األخبار، وقالت إن          وانتقدت حماس دعوات فتح التي طالب     

  .'آخر من يتحدث عن الفلتان وإعدام الشعب على الهوية واللحية واالنتماء هم حركة فتح'
يسمى بمفوضية إعالم فتح من الخطط "، حذرت في بيان مما "حماس"ن  أ8/2/2010الخليج، وأضافت 

وجه ناطقيها يومياً، والتي يضعها المدعو، عضو اللجنة المركزية والمحددات التي تصدرها بخبث ل
بالتعاون مع " حماس"ومفوض اإلعالم فيها، محمد دحالن، بهدف قلب الحقائق وتشويه حركة " فتح"ل

  ".اإلعالم الصهيوني وخبراء صهاينة وأوروبيين
  

  "رغبات وتمنيات "للمصالحةالحديث عن قرب الوصول : نزال .15
إننا ما  "قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس محمد نزال          : )وكاالت (-  سعد الدين   نادية -عمان  

نزال بعيدين عن إنجاز المصالحة الفلسطينية بسبب الفيتو اإلقليمي والدولي، وأي حـديث عـن قـرب                 
  ".الوصول إليها تعبير عن رغبات وتمنيات

، "مي والدولي الحالي غير موات للمـصالحة      المناخ اإلقلي "من دمشق، إن    " الغد"وأضاف، في تصريح إلى     
  ".موقف حماس لم يتغير، حيث لن توقع على ورقة المصالحة إال بعد األخذ بمالحظاتها عليها"مؤكداً أن 

تعبير عـن   "وأوضح أن ما يتردد حالياً من تصريحات حول قرب التوصل إلى المصالحة الوطنية مجرد               
أن زيارة عضو اللجنـة المركزيـة       "واعتبر نزال   ".  إنجازها رغبات وتمنيات، حيث ما نزال بعيدين عن      

لحركة فتح نبيل شعث مؤخراً إلى قطاع غزة ولقاءه رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنيـة                 
  ".وقادة حماس والقوى والفصائل الوطنية تأتي للعالقات العامة

 التي جاءت في إطار العالقات العامـة، ولـم          لم أفهم ماذا كان يريد شعث تحديداً من تلك الزيارة         "وتابع  
  ".ينتج عنها شيء عملي

المشكلة ليست عند حماس وفتح، وإنما هناك فيتو إقليمي ودولي علـى المـصالحة بـين                "وأشار إلى أن    
عباس ذلك جيداً، ولهذا صرح مؤخراً في القاهرة        ) رئيس السلطة الوطنية محمود   (الحركتين، بينما يعرف    

رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل إال بعد التوقيع على الورقة، ألن الفيتو يحـول               بأنه لن يلتقي    
  ".دون عقد اللقاء

، "عباس يعلم جيداً بأن حماس لن توقع على الورقة إال بعد األخذ بمالحظاتهـا عليهـا               "وأضاف نزال أن    
 ولكن إذا كان عباس ال يريد اللقاء        اللقاء مؤشر على النوايا وعلى الرغبة الحقيقية للمصالحة،       "معتبراً أن   

  ".فعن أية مصالحة يتحدث
عباس ال يضع شروطاً مسبقة عنـد لقائـه مـع           "غير أن األمر الذي يثير االستغراب، بحسب نزال، أن          

المسؤولين اإلسرائيليين، حيث ال يشترط التوصل إلى اتفاق أو ضمانات يحصل عليهـا مـن سـلطات                 
  ".بل عقد اللقاء معهماالحتالل والواليات المتحدة ق

عدم وجود  "، الفتاً إلى    "هذا الموقف يعبر عن المناخ اإلقليمي والدولي غير المواتي للمصالحة         "ورأى أن   
  ".ترتيب حالياً لزيارة قريبة إلى مصر

األوضاع مفتوحة على كل االحتماالت،     "وتحدث نزال عن الوضع الراهن في األراضي المحتلة، قائالً إن           
 أن تستمر األمور بهذه الطريقة، ومن الممكن أن تتطور باالتجاه السلبي بالنـسبة للعـدو                حيث ال يمكن  

  ".اإلسرائيلي، من دون استبعاد اندالع انتفاضة فلسطينية ثالثة
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ولكن االنتفاضة تحتاج، بحسب نزال، إلى توافق وطني، على غرار ما حدث في االنتفاضـتين األولـى                 
أن هناك طرفاً فلسطينياً يحول دون حدوث مظـاهرة         "ما يمنع حدوثها    ، ولكن   )2000(والثانية  ) 1987(

  ".وليس فقط انتفاضة، ما لم يوافق عليها الطرف الممسك بزمام األمور في الضفة الغربية
الحديث عن جمود سياسي في هذه المرحلة أو الفترة الراهنة ليس جديداً ألنه لم يحدث أي تقدم                 "ورأى أن   

  ".القضايا سواء المتعلقة منها بالمفاوضات أو بتحقيق إنجازات على األرضسابق في أي قضية من 
أسباب الجمود واضحة، حيث إن سلطات االحتالل غير مستعدة لتحقيـق أي إنجـاز أو               "وقال نزال إن    

إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة، في وقت ليست فيه اإلدارة األميركية جاهزة للضغط              
  ". اإلسرائيلي في هذا االتجاهعلى الجانب

  8/2/2010الغد، االردن، 
  

  إلى غزة المصالحة طريقها الجلوس إلى الحوار وليس إرسال وفود الضغط : أبو زهري .16
إلى الجلوس إلى طاولة الحوار إلنهاء االنقسام " فتح"حركة " حماس"دعت حركة المقاومة اإلسالمية : غزة

إلرسال وفد من ألف شخصية إلى غزة ليس إال " فتح" مسعى وتحقيق المصالحة الوطنية، وأكدت أن
  .هروباً من استحقاقات المصالحة

إلى أن " قدس يرس"سامي أبو زهري في تصريحات خاصة لـ " حماس"وأشار المتحدث باسم حركة 
الدكتور نبيل شعث يؤكد مصداقية " فتح"طبيعة االستقبال الذي حظي به عضو اللجنة المركزية لحركة 

للدكتور نبيل شعث والترحيب " حماس"طريقة استقبال : "في عزمها على تحقيق المصالحة، وقال" اسحم"
 أن غزة مفتوحة للجميع   التي أعلنت باستمرار" حماس"الحار به يؤكد بما ال يدع مجاال للشك مصداقية 

  ".انها ستبقى كذلك،
أي محاولة الستغالل هذا : "وضى، وقالستقبل بعودة الف" حماس"لكن أبو زهري أكد أن ذلك ال يعني أن 

بهذا الشأن " قدس برس"المناخ إلثارة الفتنة والفوضى هو أمر غير مقبول، وتصريحات زياد أبو عين لـ 
تخطط إلرسال وفد من ألف شخصية للضغط على حركة " فتح"تأتي في هذا السياق، حيث أكد أن 

ا تريده غزة هو شخصيات تجسد المصالحة ال لتوقيع الورقة المصرية للمصالحة، عدا أن م" حماس"
عن إرسال ألف شخصية " فتح"ونحن نعتبر أن حديث . شخصيات معروفة بباعها الطويل في إثارة الفتنة

رغبتها وحرصها على المصالحة، وهو ما " حماس"هو محاولة للتهرب من المسؤولية، بعد أن أثبتت 
سبق ذلك من تصريحات إيجابية بهذا جسدته من خالل ترحيبها بزيارة نبيل شعث وما 

المطلوب ليس إرسال وفد إلى غزة وإنما الجلوس إلى طاولة الحوار إلبرام اتفاق : "وأضاف".الخصوص
  .، على حد تعبيره"حتى اللحظة" فتح"المصالحة، وهو ما تتهرب منه حركة 

  7/2/2010قدس برس، 
  

  قة المصرية خالل الشهر الجاري احتماالت قوية لتوقيع الفصائل على الور: مصدر في فتح .17
مصدر فلسطيني مطلـع     أن   غزة أشرف الهور   نقال عن مراسلها من      8/2/2010القدس العربي،   ذكرت  
لتوقيع الفصائل الفلسطينية بما فيها حمـاس علـى ورقـة          ' احتماالت قوية 'وجود  ' القدس العربي 'أكد لـ   

لعقد لقاءات أخرى بين قادة فتح وحمـاس        المصالحة المصرية خالل الشهر الجاري، وأكد وجود حراك         
' مؤشرات إيجابيـة  'في الضفة وغزة، وقال المصدر وهو من حركة فتح وطلب عدم ذكر اسمه ان هناك                

سادت العالقة بين فتح وحماس في أعقاب اللقاءات التي تمت األسبوع الماضي بين وفد حركة فتح الذي                 
  .لذي قدم من رام اهللا، وحركة حماسرأسه الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية ا

كانت حماس في اللقاءات أكثر صراحة، وكنا في        'حيث قال   ' إيجابية'وأشار إلى أن مجمل اللقاءات كانت       
  .'فتح أكثر وضوحا
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لخلق منـاخ أفـضل لتحقيـق       ' خطوات ايجابية 'وأشار إلى أنه خالل اللقاء أعطت حماس وعودا باتخاذ          
قيود على حركة فتح وعناصرها في غزة، وعبر عن أمله أن تـتم هـذه               المصالحة، من خالل تخفيف ال    
  .الخطوات في القريب العاجل

وأشار المصدر إلى أن العالقات الداخلية بين الحركتين تشهد اآلن تقدما، وأنه بسبب ذلك يتوقع أن يـتم                  
 المـصالحة   عقد اتفاق المصالحة الذي ترعاه مصر قريباً، من خالل إعالن حماس عن قبولهـا بورقـة               

  .أكتوبر الماضي/ المصرية التي أرسلت للفصائل في تشرين االول
  قـال  مصدر موثوق  نقال عن مرسلها حسن جبر أن        8/2/2010األيام، فلسطين،   في سياق قريب ذكرت     

، إن حركة حماس في قطاع غزة ستبدأ يوم غد تنفيذ سلسلة من خطوات بناء ثقـة كانـت قـد                     "األيام"لـ
ولم يفصح المصدر عن طبيعة الخطوات،       .ل لقاءات مسؤولين فيها مع الدكتور شعث      وعدت بتنفيذها خال  

  .مؤكداً أنها ستكون مبادرات إيجابية تشعر بها حركة فتح
  

  حماس لن تحضر قمة طرابلس وعليها تقديم كشف حساب: دحالن .18
 اإلعـالم فـي     ومفـوض ' فتح'شن النائب في المجلس التشريعي عضو اللجنة المركزية لحركة          : القاهرة

أكد فيه أن الحركة لن تُدعى إلى القمة العربية المقبلـة فـي             ' حماس'الحركة محمد دحالن هجوماً على      
ـ        وقـال   .'تقديم كشف حساب عن جنونها السياسي     'العاصمة الليبية طرابلس الشهر المقبل، مطالباً إياها ب

غت حركة فتح أن الدعوة إلـى القمـة         دحالن في تصريحات صحافية أصدرها أمس، إن القيادة الليبية أبل         
العربية ستكون موجهة فقط إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر            

  .الفلسطينية
آن األوان ألن تقدم حركة حماس كشف حساب للشعب الفلسطيني على كـل الجنـون               'ورأى دحالن أنه    

ن ندفع شهداء وأسرى وعذابات كبيرة للشعب الفلـسطيني ودون          السياسي الذي مارسته، وكانت نتيجته أ     
  .'مقابل

مصر حرة في تحديد طبيعة الوسـائل  '، وأن 'حماس ليست في معركة مع إسرائيل 'وشدد دحالن على أن     
 .'هناك طبقة من تجار حماس هي المستفيدة في األنفاق        '، مشيراً الى أن     'التي تريد من خاللها حماية أمنها     

مرحلة دالل حماس انتهت، وبالتأكيد غزة ستعود للشرعية، ومن يعتقـد أن بإمكانـه أن               'ن إن   وقال دحال 
يستمر بخطف قطعة من فلسطين، يكون واهماً، ومن يحاول أن يسيطر بالقوة علـى غـزة هـو غيـر                    
عقالني، وحماس تواجه الواقع اآلن، ونأمل أن تغلب مصالح شعبنا وتسير بجد نحو المـصالحة لننهـي                 

 .'ناة أهلنا في غزة ونتوحد في مواجهة إجراءات وجرائم االحتاللمعا
8/2/2010الجريدة، الكويت،   

  
  فتح وحماس اتفقتا على إجراءات تتضمن اإلفراج عن معتقلين سياسيين : مجدالوي .19

 كفاح زبون كشف جميل المجدالوي، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، - غزة
 كال من حركتي فتح وحماس اتفقتا على جملة من التفاهمات خالل زيارة نبيل شعث عضو النقاب عن أن

وفي تصريحات للصحافيين أوضح المجدالوي أن الحركتين . اللجنة المركزية لحركة فتح لقطاع غزة
اتفقتا على وقف كل الحمالت اإلعالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة باإلضافة إلى اإلفراج عن 

ونوه بأن الطرفين بحثا اقتراحا يقضي بإعادة فتح مؤسسات تعود . لين السياسيين التابعين للحركتينالمعتق
 .لحركة فتح في قطاع غزة، ومؤسسات تعود لحركة حماس في الضفة الغربية

  8/2/2010الشرق األوسط، 
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  اسية مستمرة بنشاطاتها الجهادية والسياإلسالميةفصائل المقاومة : شلّح يلتقي خامنئي .20
الجمهورية االيرانية خالل لقاءه مرشد قال األمين العام لحركة الجهاد االسالمي رمضان عبد اهللا شلّح 

فصائل المقاومة االسالمية، ومن خالل الوحدة الكاملة وصالبة مواقفها، مستمرة «ان    علي خامنئي
فصائل المقاومة والجهاد  «وأضاف ان. »بنشاطاتها الجهادية والسياسية حتى تحقيق االنتصار النهائي

االسالمية الفلسطينية، بشعورها بالقوة وتوخيها اليقظة التامة، تراقب األوضاع وهي على استعداد للدفاع 
 . »والتصدي ألية تحركات وإجراءات طائشة يقوم بها الكيان الصهيوني

8/2/2010السفير،    
  

  حواتمة يتهم فتح وحماس بتعطيل المصالحة .21
عام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة ، في حديث صحافي أمس، كال من اتهم األمين ال

حركتي فتح وحماس بتعطيل المصالحة الفلسطينية، كما حمل أطرافاً إقليمية مسؤولية تغذية حالة االنقسام 
  .الفلسطيني الراهنة

  8/2/2010الخليج، 
 

  اريخيةخطوة جريئة ولها أهمية تزيارة شعث لغزة : الرجوب .22
» الحياة«جبريل الرجوب لـ » فتح«أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة :  جيهان الحسيني–القاهرة 

خطوة جريئة ولها أهمية «نبيل شعث لغزة، ووصفها بأنها » فتح«دعمه الزيارة التي قام بها القيادي في 
 عن أمله في أن يكون شعث ، معرباً»ال تتعارض إطالقاً مع السلوك االستراتيجي لفتح«و » تاريخية

  . »الذي يخدم مشروعنا وقاعدته«غادر غزة برؤية وآليات تنهي االنقسام وتنجز مشروع المصالحة 
يجب أن تكون هناك مراجعة سياسية ونضالية لخلق وحدة مفاهيم وطنية وإجماع من جانب «: وقال

ص القرار الوطني في خصو» وأن يكون لهم خطاب واحد واضح في السر والعلن(...) حماس 
الفلسطيني والعمق العربي للقضية الفلسطينية واإلقرار بالتعددية السياسية، وبأن الطريق إلى الحكم ال 

  . يكون إال عبر صندوق االقتراع
قدرت الخطوة الجريئة التي أقدم عليها شعث، وأن » حماس«وأعرب الرجوب عن أمله في أن تكون 

جاوب معه من خالل تدبير شبكة أمان لهذه الخطوة الجريئة، مشدداً على تدرك مدى أهميتها التاريخية فتت
المسؤولية التاريخية في حال رفضت التجاوب مع فكرة المصالحة والتي تبدأ حقيقة » حماس«تحميل 

أقدر تماماً الخطوة التي قام بها شعث على رغم «: وقال. بالتوقيع غير المشروط على الورقة المصرية
  . »عليها من داخل فتح، وأنا أعتبرها مغامرة آمل في أال تكون قفزة في الهواءكل التحفظات 

إذا رفعت حماس يدها عن األندية الرياضية «: وعن مدى استعداده ألن يقوم بمثل هذه الخطوة، أجاب
استولت على » حماس«، موضحاً أن »وفصلت الرياضة عن التجاذبات السياسية، سأذهب غداً إلى غزة

على الصعيد الشخصي ليست لدي مشكلة مع حماس سواء في «الرياضية وشلت حركتها و األندية 
الماضي والحاضر والمستقبل، لكنني بصفتي مسؤوالً عن الرياضة، ال يمكنني التوجه إلى غزة إال إذا 
شعرت بصدق نيات الطرف اآلخر، وذلك إذا قبلت حماس بمبدأ أن تكون األسرة الرياضية جزيرة 

  . »لوطني والوحدةلإلجماع ا
إنها تطلب من الناس إذناً لمغادرة غزة، وهذا «: في غزة وقال» حماس«وانتقد إجراءات محددة تقوم بها 

قرار وضع شروط للدخول إلى الوطن «، معتبراً أن »يعيد إلى الذاكرة ملفاً مؤلماً كثيراً للشعب الفلسطيني
  .»وإذن للمغادرة حكم تعسفي غير مقبول

  8/2/2010الحياة، 
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   أمام الجنائية الدولية"إسرائيل"حماس تطالب بمحاكمة  .23
ال بد من التبني العاجل من "فوزي برهوم، في تصريح صحافي، " حماس" المتحدث باسم قال: )وكاالت(

المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية لهذه المظلمة الفلسطينية، واتخاذ إجراءات عملية على 
واعتبر ". حاكمة قيادات العدو الصهيوني كمجرمي حرب في محاكم الجنايات الدوليةاألرض للبدء في م

". أي دور معطل ألي طرف لهذه اإلجراءات والمحاكمات يؤكد تورطه المباشر في هذه الجرائم"أن 
" تضليل"بمحاولة التنصل من مسؤولياتها تجاه ارتكابها جرائم حرب في غزة وذلك عبر " إسرائيل"واتهم 
تحقيقات ذات وقائع مزورة ومفبركة شككت فيها كثير من "نظمات الحقوقية والدولية وإجراء الم

   ".المنظمات الدولية والحقوقية
  8/2/2010الخليج، 

   
  نتنياهو يكرر استعداده الستئناف مفاوضات غير مشروطة مع سوريا .24

و أمس، في كلمته التي افتـتح       أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياه     :  برهوم جرايسي  -الناصرة
إسرائيل تطمح التفاقيات سالم مـع كـل        "، وادعى أن    "أن وجهة إسرائيل هي السالم    "بها جلسة الحكومة    

  ".جيرانها، فعلنا ذلك مع مصر واألردن، وباإلمكان فعل ذلك أيضا مع سورية، ومع الفلسطينيين
، فأوال مفاوضات   )مع سورية والفلسطينيين  (هناك شرطان لمفاوضات كهذه     "إال أن نتنياهو أضاف قائال،      

كهذه يجب ان تجري من دون شروط مسبقة، التي تعني تنازالت كبيرة جدا من جانب إسرائيل تقـدمها                  
  ."مسبقا، فهذا أمر غير مقبول علينا، إذ أننا نرفض الدخول إلى مفاوضات نتائجها النهائية معروفة مسبقا

كل اتفاق يتم التوصل إليه، من دون ترتيبات أمنية، فإنـه           "و، فهو أن    أما الشرط الثاني الذي طرحه نتنياه     
إننا نريد اتفاقا يصمد لعشرات السنين وألجيال، إننا نأمل أن نبدأ قريبا بمفاوضات مـع         "، وقال   "لن يصمد 

  ".الفلسطينيين، كما نأمل لمفاوضات كهذه مع السوريين
" مصدر اسرائيلي رفيع جـدا    "ية عمن وصفته بأنه     اإلسرائيل" معاريف"من جهة أخرى فقد نقلت صحيفة       

وعضو في الطاقم الوزاري المقلص للشؤون األمنية والسياسية، قوله إن نية نتنياهو تتجه إلى الـشروع                
  .بمفاوضات مع سورية

وحسب المصدر ذاته، فإن وزير الحرب إيهود باراك اقنع نتنياهو بأنه يمكن التوصل إلى اختـراق فـي                  
سورية وذلك خالفا للمفاوضات مع الفلسطينيين، التي وصلت، على حـد تعبيـر هـذا               المفاوضات مع   

  .المسؤول، إلى طريق مسدود
نتنياهو يفتح الباب على مصراعيه للسوريين، فمؤخرا تم نقـل رسـائل            "وأضاف المصدر للصحيفة، أن     

بشكل جدي وحقيقـي    عبر قنوات اوروبية إلى الرئيس السوري بشار األسد، مفادها أن إسرائيل مستعدة             
  ".للشروع في مفاوضات للسالم

  8/2/2010الغد، االردن، 
  

   عاًما  20تعلن سريان اتفاق توريد الغاز مع مصر لمدة " إسرائيل" .25
 من سبتمبر الماضي حيز     17دخلت صفقة الغاز الطبيعي التي وقعتها مصر وإسرائيل في          : محمد عطية 

 عاما، على ما أفادت وسائل إعـالم        20لغاز إلسرائيل لمدة    التنفيذ، حيث ستلتزم مصر بموجبها بتوريد ا      
إسرائيلية، فيما اعتبرته سيعود بالنفع على تل أبيب أكثر من االتفاق السابق الموقع بين الطرفين في عام                 

2005.  
اإلسرائيلية المشاركة في اتفاقية الغاز الطبيعي بين القاهرة وتل أبيب،          " أمبل"وأضافت التقارير أن شركة     

أعلنت في بيـان    " إي إم جي المصرية للغاز الطبيعي     "والتي يرأسها يوسي ميمان أحد المشاركين بشركة        
أن الصفقة الجديدة دخلت حيز التنفيذ إثر حصول الجانب اإلسرائيلي علـى التأشـيرات واالعتمـادات                
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عديل سعر الغاز الذي     مليار دوالر، ويتم بموجبها ت     6المطلوبة لتفعيل الصفقة، حيث تبلغ قيمتها أكثر من         
   %.40 عاما ورفعه بنسبة 20تحصل عليه شركة كهرباء تل أبيب على مدى 

ووفق التقارير اإلسرائيلية، فإن االتفاق الجديد يتضمن عدة مميزات وفوائد إلسرائيل، على رأسها تقليص              
 توريده إلسرائيل   والذي يعتمد على دفع ثمن الغاز حتى في حال عدم         " تيك أور باي  "طريقة العمل بنظام    

لضمان حق البائع المصري كم سيعمل االتفاق السابق على تقليل الضمانات البنكية التي تعهدت بها تـل                 
أبيب للقاهرة وزيادة تدفق كميات الغاز في مرونة، موضحا أن سعر الغاز سيتم تعديله مرة كـل خمـس          

  .سنوات
  8/2/2010المصريون، 

  
  جيع االستيطان  لتشإسرائيليتأسيس لوبي برلماني  .26

" اللوبي من أجل أرض اسرائيل    "أعلن في الكنيست االسرائيلي، عن تأسيس لوبي برلماني جديد تحت اسم            
وشارك في االجتماع التأسيسي عشرون عضوا كنيست بينهم ثالثـة مـن             . يهدف الى تعزيز االستيطان   

 بغين وموشيه كاحلون ورئـيس      المعارضة، كما شارك في االجتماع الوزيران بني      " كاديما"أعضاء كتلة   
عن معارضته القامة   " الليكود"من جهته أعرب الوزير ميخائيل ايتان من حزب          .الكنيست رؤوفين ريفلين  

  . اللوبي ، وقال ان أهدافه تتناقض وسياسة الحزب
  8/2/2010الدستور، األردن، 

 
  مع لبنانتضع سيناريوهات استعداًد للحرب" إسرائيل: "تقارير استخبارية أوروبية .27

عمليـات  "كشفت تقارير استخبارية اوروبية في لندن امس النقاب عن وجود            : كتب حميد غريافي   -لندن  
نزوح وانتقال سرية لمئات العائالت االسرائيلية من مستوطنات الجليل القريبة من الحدود مع لبنان الـى                

فيما توضع المنـازل التـي      .. ،االداخل، وخصوصا الى القدس الغربية وتل ابيب والمناطق المحيطة بهم         
 ."يجرى اخالؤها بتصرف القيادة العسكرية الشمالية ألسباب غير معروفة بعد

هناك توجها عسكريا اسـرائيليا     "وافاد تقرير ألماني وزع على المعنيين في عواصم االتحاد االوروبي ان            
لومترات، وهو ما كـان يعـرف        الى ستة كي   5إلعادة احتالل الشريط الحدودي السابق داخل لبنان بعمق         

، الذي انشئ على اثـر      "الحزام االمني "¯ قبل االنسحاب االسرائيلي من جنوب لبنان ب       2000حتى العام   
غزو لبنان واحتالل عاصمته، إلقامة منطقة شبه منزوعة السالح على طول القرى المـسيحية وبعـض                

 المستوطنات العبرية المواجهة من عمليـات       القرى الشيعية المنتشرة قرب الحدود، كمحاولة اولية لحماية       
 ."القصف او التسلل

المهندسـين العـسكريين    "ونقل التقرير االستخباري عن مصادر في وزارة الدفاع االسرائيلية قولهـا ان             
الذي سيمتد حتى نهر الليطـاني فـي   " الحزام االمني الجديد"وضعوا تصاميم بناء مطارين حربيين داخل    

التي تغطيه اآلن، احدهما مـع حـدود القطـاعين          " يونيفيل"حرب على انسحاب قوات     المراحل االولى لل  
، والثاني في القطاع الغربي باتجاه بلدة الناقورة الـساحلية،          )باتجاه شبعا وجبل الشيخ   "االوسط والشرقي   

وان المعدات المطلوبة إلنشاء هذين المطارين بسرعة باتت جاهزة خلف الخطـوط االماميـة للجـيش                
سرائيلي المنتشر بكثافة على الحدود، ما يعطي انطباعا بأن هناك عمليات احتالل طويلة االمد لمنطقة               اال

 ."جنوب الليطاني لن تنتهي بانتهاء العمليات الحربية المقبلة
الحرب ستبدأ فعليا في شمال نهر الليطاني       "ونسب التقرير الى تلك المصادر الدفاعية االسرائيلية قولها ان          

فـي  " حزب اهللا " البقاع والمرتفعات الجبلية اللبنانية الشرقية الفاصلة بين سورية ولبنان، ألن وجود             باتجاه
 بعـدما   2006جنوب الليطاني لم يعد يشكل ثقال كالحرب الماضية قبل نزول القوات الدولية فيه العـام ،               

لمـدى، وجعلهـا   حول شمال النهر الى قالع محصنة ومزروعة بعشرات بطاريات الصواريخ متوسطة ا          
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تشبه ثكنة عسكرية واسعة يمنع حتى على الجيش اللبناني ومالكي اراضيها من دخولها، ومن هنـا قـد                  
تكون الخطط االسرائيلية للحرب الجديدة تخطت عمليات انزال جوية كبيرة وواسعة في المناطق الواقعة              

ثم اقتحامهـا بعـد     ) االوسط والشمالي (على حدود شمال الليطاني والبقاع الغربي، لعزلها عن بقية البقاع           
بالسالح " حزب اهللا "ثالثة او اربعة ايام من القصفين الجوي والمدفعي الهائلين، بعدما تكون طرقات امداد              

 ."والذخائر والصواريخ قد قُطعت وكذلك طرقات ومعابر تراجع المقاتلين الى الداخل
اوالهما اسـتخدام   : المقبلة سيقوم على خطتين   عصب الحرب االسرائيلية    "وكشف التقرير النقاب عن ان      

اوسع للقنابل االنشطارية والفوسفورية من الجو لضرب قواعد الصواريخ وتجمعات المقاتلين وهي القنابل             
 واحدثت دمارا هائال في     2006التي استخدمتها المقاتالت الجوية االسرائيلية في االيام االخيرة من حرب           

بقاع وخصوصا في ضاحية بيروت الجنوبية، والخطة الثانية تعتمد القيام          بعض مناطق الجنوب وشمال ال    
وللمرة االولى، بعمليات انزال جوية خلف خطوط العدو بعد انهاك مواقعه في الجنوب والبقاع وبيروت،               
وهما خطتان تهدفان الى احتالل بري بعكس خطط الحرب الماضية االخيرة، تكون شبيهة باجتياح العـام               

 ."دة ارييل شارون الذي احتل بنهايته بيروت والمناطق الجبلية والساحلية المحيطة بها بقيا1982
صادر عن الوحدة الفرنسية في     "وذكر تقرير استخباري اوروبي آخر قالت جهات عسكرية بريطانية انه           

ـ  "، ان قيادة الجيش العبري وضعت "قوات يونيفيل بجنوب لبنان    ن سيناريو آخر للحرب الجديدة اوسـع م
السيناريو المعد لحزب اهللا، يشمل مواجهة قوات سورية وفلسطينية قد تدخل االراضي اللبنانية من الحدود               

 جو متطورة ضد الطائرات االسرائيلية االكثر فاعليـة فـي اي            -الى البقاع ناقلة معها صواريخ ارض       
راضي السورية، ما مـن     حرب، والعمل على ابادة هذه القوات بشكل كامل ومالحقة فلولها الى داخل اال            

كان وزير الخارجية السورية وليد المعلم تحـدث عنهـا االسـبوع            " حرب شاملة "شأن ذلك ظهور خطر     
 ."الماضي في حال وقوع هجوم اسرائيلي على سورية او لبنان

سالح الجو االسرائيلي وضع ستين في المئة من مجموع مقاتالتـه وقاذفاتـه             "واكد التقرير الفرنسي ان     
ات المراقبة في حالة تأهب الستخدامها من اليوم االول في الهجوم الواسع على لبنان في محاولـة                 وطائر

لحسم الحرب في غضون اسابيع قليلة، وهو على استعداد الستخدام ما تبقى من مقاتالت في حال دخول                 
 ."السوريين المعركة

لتي قد تكون االشد عنفا وتدميرا مـن        شعار الحرب االسرائيلية الجديدة على لبنان ا      "واضاف التقرير ان    
الحروب االسرائيلية السابقة في المنطقة بسبب التطورات الدراماتيكية على انواع االسلحة التي يمتلكهـا              

 االخيـرة  1983 و1982على لبنان كما كانت حـرب  " الحرب االخيرة"الجيش العبري، هو انها ستكون  
ومنـاطق سـطوته الـشيعية      " حزب اهللا " ستشمل، ال قواعد     الفلسطينية فيه، لذلك  " منظمة التحرير "على  

فحسب، بل معظم البنى التحتية اللبنانية العسكرية واالمنية واالقتصادية للدولة والجـيش اللـذين يقـول                
 السورية المتمثلة بحزب اهللا، وبالتـالي       -االسرائيليون انهما واقعان تحت رحى اآللة العسكرية االيرانية         

 ."ه الدولة والجيش سيكون عرضة للضرب واالبادة تماما كما ستكون الحال مع حزب اهللافإن كل ما تمتلك
  8/2/2010السياسة، الكويت، 

  
   في قضايا األقصى والجدار والتواصل"إسرائيل"زحالقة يدعو لتقديم الئحة اتهام ضد  .28

ة، إلى تقـديم الئحـة   دعا النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلماني :الناصرة ـ زهير أندراوس 
اتهام ضد إسرائيل، رداً على لوائح االتهام التي قدمت ضد القيادات العربية في قضايا األقصى والجـدار                 

وأكّد النائب زحالقة بأن إسرائيل في هذه القضايا تخرِق القـانون والقـرارات             . والتواصل مع أبناء أمتنا   
إنما قامت بالدفاع عن القانون الدولي، ناهيك عن دفاعها عن          الدولية، وكل القيادات التي وجهت لها التهم        

جاءت أقوال زحالقة تلك في مهرجانٍ حاشد شارك فيه المئات من المتـضامنين،             . العدالة والحق الطبيعي  
الحملـة  'عقد مساء الجمعة في القاعة الرياضية في قرية اللقية في النقب؛ حيث كان هذا أول نـشاطات                  
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، الذي دعت إليه لجنة المتابعة ولجنة الحريات، لمواجهة المالحقة السياسية وهدم            'والبقاءالوطنية للتحدي   
  . البيوت ودفاعاً عن األقصى

أن إسرائيل تواصل خرق قرارات المحكمـة الدوليـة بـشأن جـدار الفـصل               : وأكّد زحالقة في كلمته   
ات المحكمة، وإسرائيل في هذه     العنصري، بل إن الذين خرجوا وتظاهروا ضد الجدار إنما يطبقون قرار          

كذلك األمر بالنسبة لمشروع التواصل، الذي اتّهم حـزب         . الحالة هي المجرمة والجانية ويجب محاكمتها     
التجمع بالضلوع به، فإننا إذ نفخر ونعتز بهذه التهمة؛ فالمواثيق والقرارات الدولية تُلزِم الدول بـضمان                

أما في سياق قـضية القـدس واألقـصى فقـال           . كانت الظروف التواصل بين أبناء الشعب الواحد مهما       
ان هذه المناطق هي مناطق محتلة، يسري عليها القانون الدولي، حتى لو قررت إسرائيل ضمها               : زحالقة

  . من طرف واحد
  8/2/2010القدس العربي، 

  
   تعرب عن ارتياحها من تقرير كي مون بخصوص تطبيق توصيات جولدستون"إسرائيل" .29

أعربت الخارجية اإلسرائيلية أمس عن ارتياحها من التقرير الذي رفعه األمين : بدالقادر فارس ع- غزة
العام لألمم المتحدة، بان كي مون، وقالت في بيان لها إن إسرائيل تعرب عن ارتياحها من حقيقة أن 

ا جاء في تقرير األمين العام لألمم المتحدة بخصوص تطبيق توصيات تقرير جولدستون، عكس صدقية م
 .الرد اإلسرائيلي إلى األمم المتحدة

  8/2/2010عكاظ، 
  

   المزورةاألدوية دوليا في تجارة األوائلضمن العشرة " إسرائيل: "الجريمة والفساد .30
، ان اسرائيل تصنف ضمن الدول العشر اإلسرائيليتينيستدل من معطيات وزارة الصحة والشرطة 

 .شارا لالدوية المزورة والتداول التجاري بهااالولى في العالم في قائمة االكثر انت
وتقدر وزارة الصحة والشرطة اإلسرائيليتين ان حجم تجارة االدوية المزورة داخل السوق االسرائيلية 

 ). شاقل3.7= الدوالر االمريكي .(  مليون شاقل في السنة الواحدة100 الى 80يتراوح ما بين 
 7/2/2010، 48عرب

  
  "األقصى"مقدمة لتقسيم وه إعالن حرب ا والتميمي ير...أبواب القدسغلق أكبر ي االحتالل .31

سلطات االحتالل قررت ، أن  منتصر حمدان،رام اهللانقالً عن مراسلها في  8/2/2010الخليج، نشرت 
 حركة المواطنين األمر الذي يمهد لسيطرتها على تلك المنطقة الحيوية في وسط أمامإغالق باب العامود 

 وأكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، أن هذا القرار الصادر ،تلةالمدينة المح
عن سلطات االحتالل يهدف إلى تهويد المدينة المقدسة بكاملها بعد أن طوقتها، بجدار الفصل العنصري، 

ورأى . صى المباركخاصة أن باب العامود هو أحد األبواب الرئيسة لمدينة القدس والمؤدية للمسجد األق
أن هذا القرار ينطوي على أخطار كبيرة، منها التحكم بدخول المواطنين إلى المدينة وإعاقة المصلين من 

وحذر من مخاطر هذه . الوصول إلى المسجد األقصى المبارك إلعماره، وفرض مزيد من القيود عليها
طقة مهجورة، كما حدث في البلدة القديمة  خنق المدينة اقتصادياً وتحويلها إلى منإلىالسياسة الرامية 

  .بالخليل، والتي أصبحت بعد ذلك مرتعاً للمستوطنين المتطرفين
قاضي قضاة فلسطين ورئيس   تيسير التميمي،، أنرام اهللا من 7/2/2010 قدس برس،وأضافت وكالة 

حتاللية تنوي إغالق  أن بلدية القدس االأشار إلى ،الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات
عن ، نسخة عنه" قدس برس"وأعرب التميمي في تصريح مكتوب وصل  .باب العامود لمدة عامين

المقدمة نحو تقسيم "مخاوفه من أن يكون مشروع الحفريات اإلسرائيلي الجديد في باب العامود هو 
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 الخليل، تمهيدا لتهويده المسجد األقصى المبارك، على غرار ما حدث في الحرم اإلبراهيمي الشريف في
  .، حسب تحذيره"بالكامل وهدمه وإقامة الهيكل المزعوم مكانه

إن القرار إغالق قال  التميمي ، أنردينة فارس، غزةنقالً عن مراسلتها في  8/2/2010عكاظ، وجاء في 
باب العامود هو إعالن حرب ضد القدس، وأضاف أن لدى حكومة االحتالل اإلسرائيلي ومؤسساتها 
المختلفة أكثر من مشروع لتغيير معالم البلدة القديمة في القدس، يشمل أبواب المدينة والسور وإحياءها 

 مليون دوالر لهذا المشروع، إضافة إلى توسيع 200وهي قيد التنفيذ اآلن، وقد تم رصد أكثر من 
 في المدينة ومحيطها  من أن مخططات الهدم والتهجيرالمستوطنات المحيطة في المدينة المقدسة، محذراً

تتم بخطوات متسارعة من أجل تهويدها وتحويلها لمدينة يهودية خالصة وإضفاء صبغة دينية يهودية 
عليها، إضافة إلحداث االنقالب الديموغرافي لصالح أغلبية يهودية على حساب الوجود العربي اإلسالمي 

  .زعم اإلسرائيليوالمسيحي فيها، وتنفيذا لخطة ما يسمى بالقدس الكبرى، حسب 
  

   ينتهك كنيسة عمواس في القدساالحتالل .32
، الحرمة الدينية لكنيسة عمواس في القبيبة اإلسرائيليانتهكت قوات االحتالل  : منتصر حمدان-رام اهللا 

في محافظة القدس، حيث حاصرتها سيارات عسكرية وقام عدة عناصر من جيش االحتالل مدججين 
 األعراف أوحراسها بفتح األبواب، دون مراعاة لحرمة المكان المقدس  وألزموابالسالح باقتحامها 
  .والقوانين الدولية

 االعتداء على كنيسة عمواس يمثل أن المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اإلسالميةاعتبرت الهيئة و
 مواصلة واستنكرت.  على المقدسات المسيحية دون مراعاة لقدسية المكان وحرمته وآثماً صارخاًتعدياً

 والمسيحية في مدينة القدس وضواحيها، وطالبت اإلسالميةخروقات سلطات االحتالل لألماكن المقدسة 
المؤسسات الدولية المهتمة بضمان حرية العبادة وحرمات األماكن المقدسة، والتدخل العاجل لوضع حد 

  .لهذه الجرائم المتواصلة في حق المدينة المقدسة ومقدساتها
  8/2/2010الخليج، 

  
  "مدينة منكوبة"هيئة مقدسية تطالب القمة العربية المقبلة باإلعالن عن القدس  .33

 حذرت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من دخول مدينة القدس في تطور :رام اهللا
  ".العتبارها عاصمة موحدة وأبدية لدولة إسرائيل"خطير بفعل التهويد اإلسرائيلي المستمر 

هناك تصاعداً خطيراً في الهجمة اإلسرائيلية على مدينة القدس، "إن : قال أمين عام الهيئة حسن خاطرو
تعزز أخيراً بتشكيل لوبي صهيوني داخل الكنيست يضم غالبية األحزاب اإلسرائيلية بهدف استمرار دعم 

األول . ن خطيرينالتصعيد الذي يواجه القدس يتمثل في مستويي"وأضاف خاطر أن  ".تهويد المدينة
مستوى التهويد على األرض بكل تفاصيله المعروفة وغير المعروفة ومستوى المواقف الرسمية وغير 
 ".الرسمية في دولة االحتالل والتي باتت تلتقي كلها على تأكيد أن القدس الموحدة عاصمة أبدية إلسرائيل

بشر بخير، لعدة أسباب من بينها ال ي"ورأى أن وضع المدينة المقدسة في مواجهة هذه المخططات 
استمرار حالة االنقسام الفلسطيني الداخلي، وضعف اإلمكانيات الفلسطينية أصالً في إيقاف هذه 

  ".المخططات أو إفشالها، وكذلك غياب أي إستراتيجية عربية أو إسالمية لتعزيز صمود المدينة
باتخاذ " مارس المقبل / ليبيا في أواخر آذار القادة العرب في القمة العربية التي ستعقد فيخاطروطالب 

  ".موقف حازم وصارم بخصوص القدس ال يقل عن إعالن القدس مدينة منكوبة إضافة إلى كونها محتلة
  7/2/2010 قدس برس،
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  االحتالل يعتقل أربعة من أفراد اإلنقاذ البحري على سواحل غزة: "واعد" .34
رائيلية أربعة صيادين أثناء ممارسة عملهم في بحـر بيـت     اعتقلت قوات البحرية اإلس    :كتب خليل الشيخ  
  .الهيا، صباح أمس

لألسرى المحررين أن قوات االحتالل اعتقلت أربعة من أفراد اإلنقاذ البحري فـي             " واعد"قالت جمعية   و
وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن المعتقلين كانوا على مـتن قـاربين              .منطقة السودانية شمال بيت الهيا    

  .بعين لمديرية الدفاع الـمدني أثناء اعتقالهمتا
  8/2/2010األيام، فلسطين، 

  
  ةشجر 80يقتلعون و المزروعة يضاراأل على نعتدويمستوطنون ال: الخليل .35

  وخارصينا شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية،أربعأقدم مستوطنون من كريات : احمد رمضان-رام اهللا 
وقال بدران جابر صاحب . أحد مزارع العنب في منطقة البقعة شجرة عنب في 80على اقتالع نحو 

 شجرة عنب، وقطع 80المزرعة إن المستوطنين اعتدوا على أرضه المزروعة بالعنب باقتالع نحو 
  . دونمات وتدميرها5أسالك المعرشات المقامة على نحو 

  8/2/2010المستقبل، 
  

   بالضفةأجنبيتيناالحتالل يعتقل ناشطتين  .36
 أمس ناشطتين اإلسرائيلياعتقل جيش االحتالل : وكاالتال سمير حمتو، و-حتلة، غزة القدس الم
 منظمة حركة التضامن أعلنت متضامنتين مع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أجنبيتين

 كل من االسبانية  وأوقف االحتالل. بترهيب الناشطين ضد االستيطان"إسرائيل"الدولي التي اتهمت 
  .ارياندا جوف مارتي واالسترالية بريدجيت شابل في الثالثة فجر أمس خالل عملية توغل في رام اهللا

وبما .  ناشطتانألنهمالقد استهدفتا " مؤسسات هذه المنظمة إحدى نيتا غوالن اإلسرائيليةوقالت الناشطة 
  ".ة الدخول قانون فان الحجة للتخلص منهما هي انتهاء صالحية تأشيرأي لم تخرقا أنهما

 وأضاف".  في مدينة رام اهللامرأتين اإلسرائيلية القوات أوقفت "اإلسرائيليوقال متحدث باسم الجيش 
 غير صحيحة، وتأشيرة الثانية إحداهمامستندات . إسرائيل موجودتان بصورة غير قانونية في أنهما"

  ". عنفأعمال متورطتان في أنهماكما . انتهت صالحيتها
  8/2/2010دن، الدستور، األر

  
  "إسرائيل" جثامين تحتجزها ألصحاب  اسما302ً كتاب فلسطيني يضم إصدار .37

قالت لجنة فلسطينية تسعى السترداد جثامين لفلسطينيين وعرب تحتجزها :  علي صوافطة-رام اهللا 
لنا ( كتاب بإصدارها األحد في هذه المعركة يوم  جديداً بدأت فصالًأنها 1967 في مقابر منذ "إسرائيل"

  . جثمانا302 أصحاب أسماءالذي يوثق )  ولنا وطنأسماء
في تقديمه ) اإلنسانمركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق  (إدارةوقال تيسير عاروري رئيس مجلس 

بصدور هذا " انه )سالم فياض ( بحضور رئيس الوزراء الفلسطينيبإصدارهللكتاب الذي احتفل األحد 
 وتنكيله اإلسرائيلي معارك الشعب الفلسطيني مأساوية ضد االحتالل أكثر الكتاب يبدأ فصل جديد من

معركة ضد عقلية وروح االنتقام والحقد العنصري ليس فقط ضد "ضاف أو ."بالمناضلين الفلسطينيين
  ." ضد الشهداء ضد الجثاميناألموات ضد وإنما األحياء

 الشهداء أعدادتتضارب التقديرات حول  "إلىويشير الكتاب الصادر باللغتين العربية واالنجليزية 
 حد كبير وترفض إلى تحيط الموضوع بالسرية إسرائيلالن ) إسرائيلفي (المحتجزين في هذه المقابر 
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 عدد الجثامين المحتجزة أنولكن يمكن الجزم ... الكشف عن هوية الشهداء المحتجزين بشكل كامل
  ." من الشهداء والمفقودين302حول  لدى مركز القدس معلومات موثقة أنبالمئات حيث 

 27باعتبار يوم " الحكومة عبرت عن دعمها للحملة ومطالبها إن الكتاب إطالقوقال فياض في حفل 
  ."ب يوماً وطنياً السترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودينآ /غسطسأ

  7/2/2010وكالة رويترز، 
  

  سبوع الماضي وتواصل اعتداءات المستوطنيناأل  20 استشهاد فلسطيني وإصابة: "أوتشا" .38
على يد القوات   آخرون بجروح،20 أفاد تقرير أممي، أن مواطنا فلسطينيا استشهد، فيما أصيب :رام اهللا

التابع ) أوتشا(وبين تقرير أصدره مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  .اإلسرائيلية خالل األسبوع الماضي
أن المستوطنين سيطروا على منزل بالمدينة القديمة في  ، )7/1(األحد " قدس برس"لألمم المتحدة، وتلقته 

 اعتداءات على الفلسطينيين، كما قام مستوطنون باقتالع شتالت زرعها 6 كما قاموا بـ. القدس
  .مزارعون فلسطينيون حديثاً بالقرب من قرية عراق بورين بنابلس،

  7/2/2010 قدس برس،
  

  طيب من دخول أراضيه نع الشيخ كمال الخيماألردن  .39
 الشيخ كمال 1948 المحتلة األراضي منع األردن أمس نائب رئيس الحركة اإلسالمية في :حمزة حيمور

  .الخطيب من دخول أراضيه، وتمت إعادته إلى المعبر اإلسرائيلي بعد أن كان متوجها إلى عمان
 في إحدى الجامعات، ولكنه فوجئ  من أجل تسجيل نجله للدراسةلألردنجاء "إنه " لسبيل"الخطيب قال لـ

 ". الضباط يستدعيه، ويقول له، يجب عليك العودة في نفس الحافلة التي أتيت بها دون إبداء األسباببأحد
مع ذلك نحن نعتبر أن دورنا في الحفاظ على هويتنا وواجبنا اتجاه المسجد األقصى يجب أن "وأضاف 

 أننا في النهاية سنظل نحب إال وليس معاقبتنا على ذلك، يكون له تقدير وتثمين من السلطات األردنية،
 عن سبب المنع، قائال إن باإلفصاحوطالب الخطيب  ".األردن، وشعب األردن، ونتمنى له كل خير

 المنع، داعيا إلى فتح حوار واضح أسباب لديها معلومات مضللة ترتكز عليها في األردنيةالحكومة "
  ". المواقفوإيضاح، األردنيةي الداخل الفلسطيني والحكومة  فاإلسالميةوصريح بين الحركة 

  8/2/2010السبيل، األردن، 
  

   سنوياً"إسرائيل" إلى هابيتهريتم  ألف قطعة آثار فلسطينية 100 :دائرة اآلثار الفلسطينية .40
 سنوياً، حسب "إسرائيل" ألف قطعة أثرية فلسطينية إلى 100تُهرب نحو :  يوسف الشايب–رام اهللا 

طيات أفصحت عنها دائرة اآلثار الفلسطينية، التي أوضحت أن تهريب اآلثار يجري عبر وسطاء في مع
وقال الوكيل المساعد في وزارة السياحة  .األراضي المحتلة لتهريب آثار فلسطينية ومن البلدان المجاورة

تخرجة بصورة غير  في المائة من هذه القطع والمواد المس85واآلثار الفلسطينية حمدان طه، إن نحو 
 ألف قطعة سنوياً 100قانونية أو التي يجري االتجار بها تسرب إلى جهات إسرائيلية، وأن ما يزيد على 

يتم بيعها وتسريبها من األراضي الفلسطينية إلى إسرائيل، وذلك حسب المعطيات المتوفرة لدائرة اآلثار 
  .ية بتسريبها أو بعضها إلى الخارجالفلسطينية في الوقت الذي تقوم فيه األطراف اإلسرائيل

  8/2/2010الغد، األردن، 
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  تجدد أزمة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة .41
عادت مجدداً أزمة انقطاع الكهرباء عن محافظات غزة لفترات زمنية طويلة تصل في  :كتب حامد جاد

" األيام"في حديث لـ ساعة، وأكد مدير عام شركة توزيع كهرباء محافظات غزة 16اليوم الواحد لنحو 
أن محطة كهرباء غزة اضطرت، أول من أمس، إلى تشغيل مولد واحد إثر عدم توفر الوقود الالزم 
لتشغيل مولدين، موضحاً أنه ما لم يتم إدخال كمية كافية لتشغيل وحدتي توليد ستعمل المحطة على تشغيل 

  .واط حال تشغيل وحدتين ميغا600 ميغاواط بدالً من 25وحدة واحدة ما يعني إنتاج نحو 
  8/2/2010األيام، فلسطين، 

  
  انقطاع الكهرباء في غزة أثر على شبكة االتصاالت الخلوية: شركة االتصاالت .42

عدم توفير التغطية الالزمة في قطاع غزة ) جوال( عزت شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية :غزة
، مشيرة إلى أن توقف محطة الكهرباء الرئيسية بالقطاع لفترات طويلة "ألسباب فنية خارجة عن إرادتها"

وقالت  . في المائة من إجمالي الشبكة50عن العمل أدى لتوقف عمل محطات التقوية بما يزيد عن 
إن انقطاع الكهرباء أدى إلى : "الشركة الوحيدة التي تقدم خدمة اتصال الهاتف النقال في قطاع غزة

  ".حدوث انقطاع في المكالمات وفي أوقات مختلفة في قطاع غزة
  7/2/2010 قدس برس،

  
  قائمة منظمة التحرير تفوز في انتخابات نقابة الصحافيين .43

 الوحدة الوطنية التي مثلت منظمة التحرير الفلسطينية بانتخابات المجلس  فازت قائمة: رويترز–رام اهللا 
  . من عشر سنواتأكثر انتخابات تشهدها النقابة منذ أول لنقابة الصحافيين الفلسطينيين في اإلداري
 312 النتائج النهائية لالنتخابات، وحصلت قائمة منظمة التحرير على أمس في مؤتمر صحافي وأعلنت

 شاركت في العملية االنتخابية التي جرت مساء السبت في رام اهللا في أصوات 509 أصل صوتاً من
 صحافياً من المستقلين الذين لم 32 الجديد للنقابة اإلداريوتنافس على مقاعد المجلس . الضفة الغربية

بة المؤلف  مقعداً سينتخب من بينها الحقاً مجلس النقا63 منهم من الحصول على مقعد من بين أييتمكن 
وأكد رياض الحسن الذي تولى رئاسة المؤتمر العام للصحافيين خالل  . عضواً، بمن فيهم النقيب21من 

وقال في . االنتخابات أن النقيب سينتخب بشكل شفاف، رافضاً تلميحات بأن النقيب سيعين بقرار سياسي
سيعقد اجتماع، . بية على اإلطالقال تعيينات سياسية نقا: "مؤتمر صحافي أعلن خالله نتائج االنتخابات

  ".الحقاً، للمجلس اإلداري للنقابة النتخاب مجلس النقابة والنقيب بشكل حر وديموقراطي
 صحافياً من القطاع في المجلس 16وعلى رغم عدم مشاركة قطاع غزة في االنتخابات، تم انتخاب 

  . ضمن قائمة منظمة التحريرأسماؤهم وضعت أن للنقابة بعد اإلداري
 انتخابات نقابة الصحافيين في غزة، بقرار للمحكمة هناك بعد إجراء قطاع غزة منع فيوبررت الحكومة 

  .شكوى تقدم بها صحافيون طالبوا بتأجيل هذه االنتخابات
  8/2/2010الحياة، 

  
  "المهزلة"صفها بـتمؤسسات صحفية ترفض نتائج انتخابات النقابة في الضفة الغربية و .44

مهزلة انتخابات نقابة الصحفيين في "مؤسسات صحفية رفضها لنتائج ما وصفته  أكدت أطر و:غزة
ضرب القائمين على النقابة "نسخة منه بـ" صفا"ونددت في بيان صحفي وصل وكالة  ".الضفة الغربية

لن نعترف : "وقالت هذه األطر والمؤسسات ".كل المبادرات والمناشدات بتأجيل االنتخابات عرض الحائط
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ازات لما يسمى انتخابات نقابة الصحافيين التي استثنت قطاع غزة والتي لم تتبع اإلجراءات بأي إفر
  ".القانونية وقاطعتها معظم الكتل واألطر الصحافية والصحافيين المستقلين

الوسط الصحفي، مؤكدا أنها لن تتعامل " شرذمة"عززت " غير الشرعية"وشددت على أن هذه االنتخابات 
إلدارة شؤون الصحافيين الفلسطينيين الذين لطالما " أو تم فرزه بالتزكية"م انتخابه مع أي صحفي ت

  .فضحوا وجه االحتالل اإلسرائيلي القبيح
  8/2/2010السبيل، األردن، 

  
  قوات االمن العراقية تداهم مجمع البلديات لالجئين الفلسطينيين وسط بغداد .45

ن قوات االمن العراقية داهمت امس االحد مساكن اكدت مصادر فلسطينية با:  وليد عوض-رام اهللا 
الالجئين الفلسطينيين في مجمع البلديات وسط بغداد واجرت تفتيشا فيها وسط حالة من الذعر في صفوف 

  .الالجئين
واوضحت المصادر بان الجئين من العراق افادوا بان االقتحام سبب الفزع والخوف بين الالجئين 

 حيث شهدت تلك الفترة 2006 عودة األوضاع الى ما كانت عليه عام الفلسطينيين، وسط خشية من
  .مرحلة استهداف الوجود الفلسطيني في العراق بالقتل واالعتقال والترهيب واالضطهاد

واشارت المصادر الفلسطينية الى ان رابطة فلسطينيي العراق طالبت بالوقف الفوري لهذه االنتهاكات 
 مؤكدة أنها تأتي ضمن اطار ترهيب الفلسطينيين لدفعهم على مغادرة بحق أبناء فلسطين في العراق،

  .العراق وترك ممتلكاتهم
وناشدت الرابطة منظمات حقوق اإلنسان للمساهمة في إنقاذ الفلسطينيين داخل العراق من براثن المحتلين 

  .والمأجورين
8/2/2010القدس العربي،   

  
 ائيلي الى أمن الدولةتحويل شكوى ضد رئيس الكنيست اإلسر: األردن .46

حول مدعي عام عمان أمس الشكوى المرفوعة من قبل هيئه المحامين األردنيين لمالحقة ، محمد محيسن
الجرائم ضد رئيس الكنيست اإلسرائيلي روفين ريفلين والنائب ايريه الداد الى مدعي عام محكمة أمن 

" السبيل"هيئة المحامي حكمت الرواشدة لـوأوضح الناطق الرسمي باسم ال .الدوله نظرا لعدم االختصاص
أن التحويل جاء نظرا ألن الجرم المنظور في شأنه من اختصاص محكمة أمن الدولة وأن تحويلها يأتي 

 .في اإلطار الطبيعي لسير القضية
8/2/2010السبيل، األردن،   

 
  "إسرائيل"ـيؤكد ان مصافحته أليالون في ميونيخ ال تعني اعترافاً بالفيصل األمير تركي  .47

ب، أن االمير تركي الفيصل، .ف.رام اهللا والرياض وأ، من 8/2/2010الحياة الجديدة، ذكرت صحيفة 
العضو البارز في االسرة السعودية الحاكمة، أكد ان مصافحته لنائب وزير الخارجية االسرائيلي خالل 

فيما نفى نائب وزير . دولة العبريةمؤتمر في مدينة ميونيخ االلمانية ال يعني اعترافاً من المملكة بال
وذكر االمير تركي الذي كان يشغل منصب رئيس . الخارجية االسرائيلي ان يكون اعتذر لالمير تركي

المخابرات وسفير السعودية السابق للواليات المتحدة، ان مصافحته نائب وزير الخارجية االسرائيلي داني 
وقال االمير تركي . عتذار عن امور احتج عليها االمير السعوديايالون لم تتم اال بعد ما قام االخير باال

اعتراضي القوي وادانتي (..) ال يجب ان يتم اخراج هذه الواقعة من اطارها او اساءة فهمها "في بيان 
من الواضح ان جيران "واضاف االمير ".  لسياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين تبقى على ما هي عليه
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دون السالم، اال انه ال يمكنهم ان يتحملوا تصرفات تندرج في اطار السرقة، كما انه اسرائيل العرب يري
  ".ال يجب الضغط عليهم لمكافأة اسرائيل على اعادة اراض لم تكن لها في األساس

الى ان تلبي اسرائيل نداء الرئيس االميركي باراك اوباما إلزالة كل المستوطنات، فعلى "وتابع 
  ".يتوهموا بأن السعودية ستعطيهم اكثر مما يرغبون به وهو االعتراف االقليمياالسرائيليين اال 

، من أبها عبر مراسلها سليمان العقيلي، أن األمير 8/2/2010الوطن، السعودية، وأضافت صحيفة 
تركي الفيصل شرح في بيان صحفي أمس تفاصيل ما حدث في مؤتمر ميونخ األمني الفتا إلى أن نائب 

إن مبعوث دولة لديها الكثير "جية اإلسرائيلي داني أيالون أشار إليه بصورة غير مباشرة قائال وزير الخار
السعودية لم تعط بنساً واحداً للسلطة "ومضيفا أن " من النفط رفض الجلوس معي في نفس الجلسة

  ".الفلسطينية
جلسة نظراً لسلوكه الفظ لقد اعترضت على الجلوس في نفس ال: "أضاف األمير تركي أنه رد عليه قائالً

": الوطن"، وبشأن مسألة المصافحة قال األمير تركي لـ"مع السفير التركي لدى إسرائيل أحمد شيلخول
  "....أعلم أنهم حريصون على المصافحة وأنا حريص على تفادي ذلك، كما أعلم سعيهم لإلحراج"

 على من صافحتهم في حياتي العملية لو ندمت: "وعما إذا كان نادماً على المصافحة قال األمير تركي
  ."وحملت معي هذا الندم لمت كمداً

وحول نفي أيالون أمس لالعتذار قال األمير تركي إنه دأب على ذلك حيث اعتذر في السابق للسفير 
لقد كان اعتذاره لي صريحاً وقال بإنجليزية واضحة أنا "وأضاف . التركي فاحتج عليه اليمين االسرائيلي

  ".ت عليه وأنا قبلت اعتذارك ليس لي ولبلدي فقط وإنما للسفير التركي أيضاًآسف فردد
  

  معدات بناء مصرية تبدأ العمل في إنشاءات بحرية على الحدود مع غزة .48
إن معدات بناء مصرية بدأت العمل في : "قال شهود عيان بمدينة رفح المصرية:  صالح جمعة-القاهرة 

 ".بين مصر وغزةتنفيذ إنشاءات بحرية على الحدود 
 معدات تقوم بالتقاط أحجار ضخمة من على األرض وقذفها في البحر فيما يشبه بناء 3إن : "وقال الشهود

 ".جدار أسفل مياه البحر يساعد في بناء مرسى بحري
إن هذه اإلنشاءات خاصة بإقامة مرسى للزوارق األمنية الموجودة بالمنطقة، وإن : "وقال مصدر أمني

 ".دف منع أي محاوالت تهريب محتملة قد تتم من جانب الفلسطينيين عبر الحدود البحريةإقامته تسته
هناك .. مصر وضعت مخططا أمنيا كامال يضمن سالمة حدودها البحرية والبرية مع غزة: "وأضاف

 ".إنشاءات تنفذ وتمت الموافقة عليها، وإنشاءات أخرى ما زالت تحت الدراسة
8/2/2010الشرق األوسط،   

  
  دمشق تصف التصريحات اإلسرائيلية بأنها عدوانية وغير مسؤولة .49

اعتبر وزير االعالم السوري محسن بالل، في تصريح صحافي خالل دورة :  وكاالت-القدس المحتلة 
اعالمية لمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين لإلعالن عن اإلضراب العام والمفتوح الذي قام به أهل 

أفيغدور ليبرمان على " إسرائيل"إلسرائيلية، التي أكد فيها وزير خارجية الجوالن، ان التصريحات ا
مواقفه المعروفة إزاء المفاوضات مع سوريا التي تعني إجراء مفاوضات دون شروط مسبقة ودون 
االلتزام باالنسحاب من الجوالن المحتل، غير مسؤولة وعبثية وهمجية وعدوانية تنم عن افالس حكومة 

  ".إسرائيل"
، مشيرا "وال حتى دولياً" إسرائيل"شخص غير المسؤول وغير مرحب به داخل "صف ليبرمان بأنه وو

تصريحاته زادت النقمة على إسرائيل وكشفت ان مسؤولي إسرائيل يمارسون وبشكل منظم "إلى ان 
سالة ر"وقال ان ". التهديد واالستيطان واالحتالل واالغتياالت والتصريحات التي يدلون بها تؤكد ذلك
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قوة احتالل، هذا االحتالل الذي البد ان يزول الن السالم لن يتعايش مع " إسرائيل"دمشق هي ان 
هو سالم قائم على عودة الحقوق الى اصحابها وعودة الجوالن "مضيفا ان السالم المنشود " االحتالل

الجئين الى ديارهم وتحرير كامال الى السيادة السورية وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة ال
  ".1967حتى خط الرابع من حزيران العام " إسرائيل"باقي االراضي العربية المحتلة وانسحاب 

8/2/2010الخليج،   
  

 مشاورات لتوحيد الموقف العربي إزاء السالم: عمرو موسى .50
ت ومشاورات كشف األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن اتصاال:  أحمد ربيع-القاهرة 

عربية تجري من أجل صياغة الخطوات القادمة فيما يتعلق بمسار عملية السالم، وأشار إلى أنه في حالة 
تكلل هذه العملية بالنجاح سيتم دفع األمور للوصول إلى النتيجة المرجوة في أقصر وقت ممكن، أما في 

 في ظرف شهر، وكذلك أمام القمة حالة الفشل فسيوضع األمر بتفاصيله أمام وزراء الخارجية العرب
  .العربية المقبلة في طرابلس نهاية الشهر القادم

وقال األمين العام لجامعة الدول العربية خالل مؤتمر صحفي مشترك مع صائب عريقات رئيس دائرة 
شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية عقب لقائه موسى مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

 -ت، أن المباحثات مع الرئيس  تناولت ثالثة محاور رئيسية، األول يتعلق بالمصالحة الفلسطينية السب
الفلسطينية، والثاني يرتبط بمقترحات جورج ميتشيل المبعوث األمريكي للسالم في الشرق األوسط، أما 

  .المحور الثالث فيتعلق بتقرير جولدستون ومتابعته بجهد فلسطيني عربي مشترك
8/2/2010ق، قطر، الشر  

  
 جراء األمطار الغزيرةأنفاق تنهار في رفح  .51

أكدت مصادر فلسطينية ومصرية حدوث سلسلة من االنهيارات في أنفاق :  عبدالقادر فارس-غزة 
  .تهريب جنوبي رفح، خالل اليومين الماضيين، جراء األمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة

ات تركزت في مناطق جنوب غربي المحافظة، نظرا لكونها منخفضة وأكدت المصادر ذاتها أن االنهيار
 . وتتجمع فيها مياه األمطار

8/2/2010عكاظ،   
 

  متع بتأييد محدود في الدول االسالميةتحماس ت: ميركيأ استطالع .52
/  ايار18اظهر استطالع للرأي اجراه معهد اميركي مستقل في واشنطن، أجري بين : واشنطن، لندن

 دولة مسلمة، ان حزب اهللا وحركة المقاومة 25يونيو من العام الماضي، وشمل  / يران حز16مايو و
لالستطالع، وهو معهد " بيو"وقال معهد . االسالمية حماس يتمتعان بتأييد محدود في الدول االسالمية

اميركي مستقل، ان هناك تحفظات على أداء حماس، خصوصا في قطاع غزة، حيث تحظى الحركة 
.  في المئة من سكان الضفة الغربية47 في المئة، بينما يؤيدها 37ة بنسبة رضا ال تتعدى الـ اإلسالمي

 في المئة بينما 30 في المئة فقط يؤيدون حماس، وفي لبنان تبلغ نسبة التأييد لها 5وفي تركيا، هناك 
 . في المئة في األردن56 في المئة في مصر و52ترتفع إلى 

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

 في المئة قبل 53 في المئة من المستطلعين مقارنة بـ33، وفي األردن حيث يتمتع اليوم بثقة 2007
ة الثقة به لم تنخفض بشكل كبير بين الفلسطينيين، إذ وصلت في االستطالع الحالي إال أن نسب. عامين
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، علما أن الثقة به بين الغزاويين فقط انخفضت 2007 في المئة في العام 56 في المئة مقارنة بـ52إلى 
 . في المئة اليوم51 إلى 2007 في المئة في العام 96من 

وقال إن . نقسامات التي تتوسع في لبنان، بين السنة والشيعةوخصص التقرير أيضا جزءا للحديث عن اال
 في المئة، وبين السنة من 91 إلى 2008 في المئة في عام 64بين الشيعة ارتفع من " حماس"التأييد لـ

وذكر التقرير أيضا أن اآلراء حول .  في المئة1 في المئة انخفض إلى حدود عدم الوجود تقريبا إذ بلغ 9
 في 62تحدة زادت حدة في االنقسام، إذ إن نسبة اآلراء اإليجابية عنها ارتفعت بين السنة من الواليات الم

 في المئة من الشيعة لديهم أفكار إيجابية عنها 2 في المئة اليوم، بينما 90 إلى 2008المئة في عام 
 . في المئة العام الماضي0مقارنة بـ

 في 90لعالم اإلسالمي ما زالت سلبية بشكل كبير، إذ إن وأشار التقرير إلى أن اآلراء حول اليهود في ا
 .المئة من المستطلعين في مصر واألردن ولبنان وفلسطين عبروا عن أفكار سلبية تجاه اليهود
8/2/2010القدس، فلسطين،   

  
  مسلحون يهاجمون أفراد األمن بالمقاولون العرب في رفح احتجاجاً على الجدار الفوالذي   .53

 مسلحون مجهولون هجوما عشوائيا من خالل إطالق أعيرة نارية في الهواء من شن: محمد يوسف
سيارة مالكي على أفراد األمن المتواجدين بشركة المقاولون العرب التي تنفذ مشروع الجدار الفوالذي 
في مدينة رفح على الحدود بين مصر وغزة، مما تسبب في إصابة عامل بالشركة بطلق ناري في ظهره 

  .اجده بسوق تجاري بحي الصفا بمدينة رفحخالل تو
8/2/2010المصريون،   

  
  الرئيس السوري يؤكد وقوف بالده مع لبنان في مواجهة أي اعتداء إسرائيلي .54

بحث الرئيس السوري بشار األسد مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري :  سعاد جروس-دمشق 
ة، والتطرف اإلسرائيلي المرشح للقضاء على فرص التهديدات اإلسرائيلية المتكررة ضد دول المنطق"

وقوف سورية إلى جانب لبنان، حكومة وشعبا، ضد أي اعتداء "، حيث أكد األسد لبري "إحالل السالم
 .، بحسب بيان رسمي سوري"إسرائيلي قد يتعرض له

ضد دول المنطقة التهديدات اإلسرائيلية المتكررة "وقد ذكر البيان أن اللقاء الذي جرى ظهر أمس تناول 
والتطرف اإلسرائيلي المرشح للقضاء على فرص إحالل السالم من خالل إشعال المنطقة بالحروب، 

لألوضاع العربية واإلقليمية، وخصوصاً على الساحة "، كما جرى استعراض "وإدخالها في المجهول
 ".الفلسطينية

8/2/2010الشرق األوسط،   
  

  ل وبعض الدول العربية تحاول مساعدتهاتزو" إسرائيل: "خامنئي يستقبل شلّح .55
أعرب مرشد الجمهورية االيرانية آية اهللا السيد علي خامنئي، خالل استقباله األمين العام لحركة الجهاد 
االسالمي رمضان عبد اهللا شلّح، في طهران امس، عن تفاؤله حيال مستقبل فلسطين، وعن ثقته في أن 

  ". إسرائيل"، منتقداً الدول العربية التي تحاول مساعدة "ستنهي الظلم في المنطقة"إرادة اهللا 
، وإن "عجز الكيان الصهيوني عن السيطرة على غزة، أشبه بالمعجزة"وقال خامنئي خالل اللقاء، ان 

بالتأكيد فإن نهاية هذا الطريق "، مضيفا "المقاومة الفلسطينية في مواجهة جميع الضغوط، مثيرة للدهشة"
  ". ن قبضة الصهاينة وعودتها الى الفلسطينيين وزوال الكيان الصهيونيهي خالص فلسطين م
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محاوالت بعض الدول العربية مساعدة العدو "شبه الرسمية، الى " مهر"وتطرق خامنئي، بحسب وكالة 
من المؤكد ان هذه المحاوالت عديمة الجدوى، ألن الشعوب المسلمة تدعم القضية "وقال ". الصهيوني
  ". الفلسطينية

8/2/2010السفير،   
  

  معارضون إيرانيون يعقدون لقاءات مع الرئيس اإلسرائيلي بيريز  ":يديعوت" .56
في إطار الحرب الدعائية اإلسرائيلية المفتوحة على إيران ، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن 
  .الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز عقد سلسلة لقاءات مع معارضين إيرانيين يقيمون في الخارج

إن اللقاءات عقدت في تل أبيب وواشنطن، بمبادرة من اإليرانيين، وأن المعارضين : "وذكرت الصحيفة
  ".توجهوا لبيريز طالبين أن يساعدهم في حملتهم المناهضة للنظام اإليراني

بفضل مكانة إسرائيل في العالم، يمكن إطالق صرخة أخالقية "إنه : وحسب الصحيفة، يقول المعارضون
، واقترحوا عقد مؤتمر دولي مناهض للحكومة "ع انحاء العالم ضد النظام الحالي في إيرانفي جمي

  . اإليرانية يضم كتابا وفنانين ومفكرين
نحن نعتقد أنه بالذات أنتم اليهود، ونتيجة للفظائع التي تعرضتم لها في : "وقال المعارضون لبيريز

  ".  لديكم تخويل مشروع إلطالق الصرخة-المحرقة 
8/2/2010الدستور، األردن،   

  
   مليون دوالر لتحسين البرامج المقدمة لالجئين50األونروا في حاجة إلى : غراندي .57

وكالة األمـم المتحـدة لغـوث وتـشغيل         "القاهرة، أن المفوض العام لـ       من   8/2/2010 الحياة،   أفادت
لدعم العربي للوكالة، مشيراً إلـى      فيليبو غراندي، أكد على أهمية توفير ا      ) أونروا ("الالجئين الفلسطينيين 

ما زالت مستمرة، وال بد أن يتقدم المانحون األوروبيون والعرب          "أن األزمة المالية التي تمر بها الوكالة        
أونروا في  ": وقال. "لسد هذا العجز، خصوصاً أننا لن نقطع خدماتنا أو نقلصها تجاه الالجئين الفلسطينيين            

  ."سين البرامج المقدمة لالجئين، وليس لخفض عملياتها في أماكن عملها مليون دوالر لتح50حاجة إلى 
: وقال غراندي في تصريحات عقب لقائه األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في القـاهرة أمـس                

األمين العام للجامعة العربية وعد بمزيد من الدعم واالتصاالت لتحسين المساهمة في موازنـة الوكالـة                "
، وأكد أيضاً أهمية رفع الحصار عن غزة باعتباره أمراً خطيراً للغاية، والجميع يعمـل مـن                 ومشاريعها
  ."أجل رفعه

من هنا أوجه نداء ومناشدة للجانب اإلسرائيلي لتقديم مساعدات لرفع الحـواجز والعوائـق عـن                ": وقال
 الـدول المانحـة   في ما يخص عملية البنـاء، نجـد أن  ": ، مضيفاً "إدخال مواد خصوصاً إلى قطاع غزة     

 باليين دوالر، وهناك عقبات أمام إدخال المواد الخاصة بالبناء، ونحن           5األجنبية والعربية رصدت نحو     
لدينا اجتماعات أسبوعية مع إسرائيل، وهناك اجتماعات ناجحة وأخرى غير ناجحة، وباستمرار نـضغط              

تى يعيش الفلـسطينيون فـي وضـع        لرفع الحصار خصوصاً في القضايا الحياتية وإدخال مواد البناء ح         
  ."معقول

 من بيت لحم نقالً عن مراسلها زكي ابو الحالوة، أن غرانـدي،             6/2/2010 القدس، فلسطين،    وأضافت
ال يشكل إضعافا لموقف األمم المتحدة،      " إسرائيل" ماليين دوالر من     10أكد ان قبول تعويض مالي بقيمة       

االقتصاد غير  "أثير االغالق المفروض اسرائيليا اال ان هذا        وقال أن سياسة األنفاق وان كانت تخفف من ت        
 .وهو مدمر لالستقرار في المنطقة واألمن" القانوني

ال توجد حاجة لبناء جدران اضافية النه فـي         : وفيما يتعلق ببناء الجدار الفوالذي المصري، قال غراندي       
ستطيع االيفاء بالتزاماتها الن الجميع سيعيش      القيام بعملها االنساني ولن ت    " اونروا"حال تم ذلك لن تستطيع      
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هذا الجدار المصري جاء استجابة لالنفاق المستشرية والتي تبنى بشكل غير قانوني مـع              . داخل جدران 
الجانب المصري ولو كان هناك تنفيذ التفاقية المعابر السابقة لما كان هناك حاجة لإلنسان الغـزي فـي                  

  .حفر األنفاق
 

  لم تقم بإجراء تحقيق معمق ومحايد في حرب غزة" إسرائيل": "هيومان رايتس" .58
لـم تقـم    " إسرائيل" الحقوقية الدولية أمس أن      "هيومن رايتس ووتش  "أكدت منظمة   :  أشرف الهور  -غزة  

 1400 التي أدت إلـى مقتـل        "الرصاص المصبوب "بعمل تحقيق محايد في حربها التي شنتها على غزة          
 للبـدء   "إجراءات عملية "س إلى الطلب من المجتمع الدولي إلى اتخاذ         فلسطيني، وهو أمر دعا حركة حما     

  ."مجرمي حرب"كـ" إسرائيل"في محاكمة قيادات 
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها صدر أمس رداً بعد أيام فقط من تقديم إسرائيل تقريراً لألمم المتحدة                  

لم تبد نيـة فـي      " في غزة ان إسرائيل      "حربجرائم  " الذي يتهمها بارتكاب     "غولدستون"كرد على تقرير    
الرصـاص  (إجراء تحقيق معمق ومحايد حول مزاعم تفيد بان قواتها انتهكت قوانين الحرب خالل عملية    

  ."التي شنتها على قطاع غزة) المصبوب
فبراير الجاري خبـراء قـانون فـي الجـيش          / وأوضحت المنظمة أنها بعد التقائها يوم الرابع من شباط        

لم تتولد لديها قناعة بان التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش اإلسرائيلي محايـدة ومعمقـة   "ئيلي  اإلسرا
وتشمل القيادات السياسية والعسكرية التي تسببت قراراتها بسقوط قتلى مـدنيين بمـا يخـالف قـوانين                 

  ."الحرب
ة فهم سـبب مقتـل العـدد        بغي "تحقيق مستقل "وطالب جو ستورك المسؤول في المنظمة الحقوقية إجراء         

وبحـسب سـتورك فـإن    . "وللتمكن من مالحقة المسؤولين عن هجمات غير قانونية"الكبير من المدنيين    
جنودا عصوا األوامر المتعلقـة بقواعـد       "التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش تناولت بصورة خاصة         

هيـومن  "وأكدت  . "نتهك قوانين الحرب  تحرك الجيش بدون أن تكترث لمعرفة ما إذا كانت هذه األوامر ت           
يظهر فيها أن الجيش اإلسرائيلي انتهـك       " حادثا   19 مدنيا فلسطينياً قتلوا في      53 أن هناك    "رايتس ووتش 
  ."قوانين الحرب

8/2/2010القدس العربي،   
  

  مساع أمريكية حثيثة باتجاه الرضوخ للضغوط اإلسرائيلية المطالبة بدفن تقرير جولدستون .59
تبذل اإلدارة األمريكية مساع حثيثة باتجاه الرضوخ للضغوط اإلسرائيلية التي : د القادر فارس عب– غزة 

تطالب واشنطن بالتعهد بدفن تقرير جولدستون الشاهد على محرقة غزة في الجمعية العامة ومنع وصوله 
  .إلى مجلس األمن الدولي

سرائيلية تعهدت في الرد الذي قدمته لألمين األنباء الواردة من مقر األمم المتحدة أكدت أن الحكومة اإل
 في حربها على غزة "الرصاص المصبوب"العام بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وذات مصداقية حول حملة 

  .قبل عام
غير أن مصادر العاصمة األمريكية واشنطن كشفت بداية هذا األسبوع عن سلسلة مشاورات أجريت بين 

كيفية مواجهة التقرير، مشيرة إلى أن الواليات المتحدة طلبت من إسرائيل والواليات المتحدة حول 
حكومة االحتالل بتشكيل لجنة تحقيق وهمية حول الحرب، وتخفيف الحصار عن القطاع ليتسنى لها 
مساعدتها في طمس معالم العدوان، وأشارت المصادر إلى أن الواليات المتحدة لن تتوانى عن استخدام 

  . ال فشلت جهودها في دفن تقرير جولدستون في الجمعية العامةحق النقض الفيتو في ح
8/2/2010عكاظ،   
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  حملة دولية لإلفراج عن نواب فلسطينيين تبحث مع البرلمان البريطاني تفعيل القضية دولياً .60
، أرسـلت   "الحملة الدولية لإلفراج عن النـواب المختطفـين       "ذكر خبر صحفي مكتوب صادر عن       : لندن

أن رئيس الحملـة األوروبيـة لإلفـراج عـن النـواب            ) 7/2(اليوم األحد   " دس برس ق"نسخة منه لـ    
التقت مع رئيس البرلمان البريطـاني وناقـشت        " جيني تونج "النائب   الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل،   

 في المحافل الدولية، وتجـريم سياسـة اختطـاف       قضية اختطاف النواب وسبل تفعيل هذه القضية        معه
لإلفـراج  " إسرائيل" الممثلين عن شعبهم وفق القوانين واألعراف الدولية، وممارسة الضغط على            النواب

 ودعته إلى توجيه دعوة رسمية إلى       .الفوري عن بقية النواب المختطفين الذين يبلغ عددهم ستة عشر نائبا          
الع على األوضاع   أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بهدف تنظيم زيارات متبادلة معهم تسهم في االط           

المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، ومناقشة القضايا الفلسطينية العالقة ال              
  .سيما قضية النواب المختطفين

7/2/2010قدس برس،   
  

  بكين حليف استراتيجي جديد لتل أبيب في ظّل التغّيرات المقبلة على الساحة الدولية .61
 حافال من التحالفات يؤكد نظرية الوالء لألقوى التي بـدأت منـذ عهـد بريطانيـا                 تمتلك اسرائيل سجال  

 الـذي اثمـر العـدوان       1956، الذي انتج وعد بلفور، مرورا باستقطاب فرنسا عام          1917العظمى عام   
 االميركي الذي جنت اسرائيل ثماره االولى في حـرب          -الثالثي، وصوال الى توثق التحالف االسرائيلي       

1967.  
كذا، كان من الطبيعي الستراتيجية الوالء لألقوى االسرائيلية ان تتجه آسيويا بحثا عن تنين صـيني او                 ه

فيل هندي او حتى نمر ياباني او كوري يكون قادرا على ضمان المصالح االسرائيلية فـي حـال رسـا                    
  .النظام الدولي على التعددية القطبية

  العالقات الديبلوماسية
دول منطقة الشرق االوسط، التي اعترفت بالصين الشعبية، مع ذلك اتسمت العالقات            كانت اسرائيل اولى    

الديبلوماسية بين البلدين لفترة طويلة بالبطء الشديد والتوتر، الصعود والهبوط بسبب موقف بكـين مـن                
  . االسرائيلي-الصراع العربي 

، حيث وطدت   ) فصاعدا 1955من   (تبنى الصينيون منذ مؤتمر باندونغ توجها اكثر عدائية نحو اسرائيل         
الصين عالقاتها مع الدول العربية ووقفت الى جوار القضية الفلسطينية وتزايد نقدها السرائيل، حتى تبنى               

  . حينما أقاموا عالقات مع منظمة التحرير الفلسطينية1964الصينيون الموقف العربي تماما في عام 
تحاد السوفياتي في نهاية الخمسينيات اذ وجـدت الـصين          يعود ذلك الى احتدام الصراع بين الصين واال       

نفسها في مواجهة ضد القطبين العالميين األكبر، ودفعت بجهودها لدول العالم الثالث كذخيرة السـتقطاب               
حلفاء ضد الدول الغربية، وأيدت ثورات التحرير القومية، انطالقاً من أن ذلك سيقود على المدى األبعـد                 

  .ة للصينالى صعود نظم موالي
في تلك االثناء لم يكن للصين عالقات خارجية في المنطقة اال مع مصر، ووجدت ان عدوها االساسـي                  

  .هو االتحاد السوفياتي وسعت الى التقارب مع الواليات المتحدة
  . انضمت الصين لالمم المتحدة، وبدأت في بناء شبكة عالقات مع الدول الغربية1971وفي عام 

 الصينية في السبعينيات، فكالهما له مصلحة في التقارب مع          -تقي المصالح االسرائيلية    وللمرة االولى تل  
الواليات المتحدة وكبح جماح االتحاد السوفياتي، الذي رأت الصين انه يشكل خطراً على العـالم، فيمـا                 

  .ارادت اسرائيل التخلص منه النه يؤيد ويساعد الدول العربية
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د من الخطوات لتعزيز عالقاتها مع الصين، صوتت لصالح قبـول الـصين   من هنا اتخذت اسرائيل العدي    
باألمم المتحدة، فتحت قنصلية اقتصادية في هونغ كونغ، وتوجهت لزعماء اجانب فـي الـصين لطـرح                 

  .مسألة العالقات الديبلوماسية بين اسرائيل والصين
ح تعيين مراقـب لمنظمـة      ، وصوتت لصال  1973دة للعرب بعد حرب     ياستمرت الصين في مواقفها المؤ    

 لقرار الجمعية العامة بمساواة الحركـة  1975التحرير الفلسطينية باالمم المتحدة، وكذلك صوتت في عام     
  .الصهيونية بالعنصرية، مما جعل باسرائيل تغلق القنصلية في هونغ كونغ
شروطا إلقامة  ، ووضعت   1976لم تغير الصين مواقفها حيال اسرائيل بعد رحيل ماوتسي تونغ في عام             

ضرورة االنسحاب االسرائيلي من المناطق المحتلة وإعادة       : (عالقات ديبلوماسية مع اسرائيل، كان أهمها     
  ).حقوق الفلسطينيين، التراجع عن السياسة العدوانية التوسعية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة

الخارجية الصينية ايـضا، فبـدأ      مع مطلع الثمانينيات كانت التغيرات تعصف بالمنطقة وبشكل العالقات          
 االسرائيلي، في وقت كان اإلصـالح االقتـصادي فـي           -الحديث عن التسوية السلمية للصراع العربي       

الصين يزيد من ثقة قادتها على تطبيق سياسة خارجية اكثر انفتاحا، كما بدأ يتالشى الخطر السوفياتي مع                 
ريغان خطوات متعددة لمواجهة االتحـاد الـسوفياتي        غرقه في المستنقع االفغاني واتخاذ حكومة رونالد        

  .أدت الى إضعافه كثيرا) أطلق عليه ريغان مملكة الشرور(
رأى الصينيون انهم ان ارادوا المشاركة في العملية السلمية، فعليهم اقامة عالقات مع اسرائيل، ولذا قبلوا                

، 1958وتم افتتاحها فعليا فـي عـام     ،  1983بطلب تل أبيب اعادة فتح القنصلية في هونغ كونغ في عام            
  .كخطوة نحو فتح الطريق امام توطيد العالقات الديبلوماسية

بناء على ذلك، تسارعت وتيرة التقدم في العالقات بين الدولتين، وبات مسموحا لحاملي جـواز الـسفر                 
صين والمكالمات  االسرائيلي الدخول الى الصين، الى جانب حضور العلماء االسرائيليين المؤتمرات في ال           

الرسمية على مستوى القادة والزعماء، وفتحت الصين قسما للغة العبرية بجامعة بكين، وبدأت اللقـاءات               
  .بين ممثلي االمم المتحدة االسرائيليين ونظرائهم الصينيين

بهذا بدأت العالقات الديبلوماسية غير الرسمية، ونسيت الصين الشروط الـسابقة إلقامـة عالقـات مـع          
  .ائيل، ورفضت مشروعا عربيا الستبعاد اسرائيل من االمم المتحدةاسر

، وأقيمـت   »شـينخوا « تم التوقيع على اتفاق تبادل معلومات مع وكالة االنباء الـصينية             1987وفي عام   
  .جمعية اقتصادية لتنمية التجارة بين اسرائيل والصين

يل والصين، وواقت الـصين علـى    عقد لقاء آخر غير رسمي بين وزيري خارجية اسرائ1988في عام   
  .فتح مكتب في بكين للدراسات االكاديمية وتبادل المعلومات

وبدورها، وافقت اسرائيل على ان تقوم الصين بفتح مكتب سياحي صيني في تل أبيب لمساعدة الـسياح                 
  .االسرائيليين الذين يأتون الى الصين، وكالهما عمل كمكتب اتصال غير رسمي بين الدولتين

ن اسرائيل تعمدت تسريب معلومات حول تلك العالقات، فقد ثار غضب الصينيين الـذين مـا كـان                  وأل
بوسعهم اال تقليل حجم المعامالت خشية انقالب الحليف العربي، حتى نشبت مظاهرات الطالب في ميدان               

ـ           1989في حزيران   » تيان إن مين  « ك ، وقام الجيش الصيني بقمع المظاهرات بوحشية، وفي أعقـاب ذل
فُرضت على الصين عقوبات مشددة، بما في ذلك العقوبات العسكرية، فانتهزت اسرائيل الفرصـة ولـم                

  .تنضم لفرقة االدانة، واعتبرتها فرصة سانحة لالتجار في السالح مع الصين
 حيث شهد تطورات كبيرة في العالقات بين الصين واسـرائيل، وبـدأ             199كان التحول األكبر في عام      

ة الصيني في العمل بتل ابيب، كما اعلن الرئيس الصيني خالل زيارته للمنطقة ان الـصين                مكتب السياح 
  .تعترف بحق اسرائيل في الوجود، واعترف بوجود عالقات غير رسمية مع اسرائيل

وفي العام ذاته، أقامت السعودية عالقات ديبلوماسية مع الصين، لتصبح اسرائيل هي الدولة الوحيدة التي               
  . عالقات ديبلوماسية رسمية مع الصينليس لديها
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 قام رؤوفين ميرحاف رئيس القنصلية االسرائيلية في هونغ كونغ بزيارة الى بكين، وتمت              1991في عام   
استضافته بوزارة الخارجية الصينية، وبعد شهور من ذلك قام وزير الخارجية في ذاك الوقـت بنيـامين                 

  .قات الديبلوماسية مع الصيننتنياهو بزيارة الصين، واعلن عن بدء العال
، أقامت الدولتان عالقـات ديبلوماسـية كاملـة،         1992بعد انعقاد مؤتمر مدريد للسالم، وتحديدا في عام         

وجرت الزيارات الديبلوماسية على المستويات الرفيعة، وبلغت اقصاها بزيارة الرئيس الصيني السرائيل            
  .اقيات الشراكة، كما وقعت الدولتان العديد من اتف2000في عام 

كان من أسباب إقامة الصين لعالقات طبيعية مع اسرائيل التطورات في الشرق االوسط وتغيـر موقـف                 
  .منظمة التحرير الفلسطينية من اسرائيل

كما أنه بعد مؤتمر مدريد، وانتهاء الحرب الباردة، بدأت الكثير من دول العالم الثالث اقامة عالقات مـع                  
  .اسرائيل

انه رغم االنجاز الديبلوماسي الذي حققته اسرائيل في العالقات مع الصين، فان وتيرة التقدم              يمكن القول   
نحو األهداف االسرائيلية ما زالت محدودة وغير مرضية بالنسبة لالسرائيليين، حيث لم تتوقف الـصين               

دير الصواريخ  عن بيع السالح للدول العربية وايران، ورغم وعود بكين لتل أبيب، فانها استمرت في تص              
وتكنولوجيا الصواريخ لدول الشرق االوسط، بل كان لها دور في تقدم برنـامج ايـران النـووي فـي                   
التسعينيات، عالوة على ذلك، فالصين وان خففت من حدة تصريحاتها ضد اسـرائيل فـي مـا يتعلـق                   

مالحظة ان بكـين لـم       االسرائيلي، لكنها لم تغير تماما مواقفها المؤيدة للعرب، مع           -بالصراع العربي   
  .تستطع بعد التدخل في مسيرة التسوية السلمية

  العالقات العسكرية
  . الصينية هو الصادرات العسكرية االسرائيلية للصين-المستوى الثاني في شبكة العالقات االسرائيلية 

 مع القيـادة    بدأت تلك العالقات بشبكة االتصاالت التي أقامها رجل األعمال االسرائيلي شاؤول أيزنبيرغ           
الصينية في عقد السبعينيات من القرن الماضي ونجاحه في اقناع الصينيين باستيراد تكنولوجيا متقدمة في               

  .المجالين المدني والعسكري من اسرائيل
 استطاع أيزنبيرغ عقد لقاء سري بين قادة شـركة الـصناعات العـسكرية االسـرائيلية                1979في عام   

لك الطريق امام عدة صفقات سالح كبرى، االمر الذي كان له الفضل فـي             ونظرائهم في الصين، فمهد بذ    
  .تكوين عالقات جيدة بين الدولتين حتى اليوم

شهد عقد التسعينيات تغيرا في انماط التجارة العسكرية بين اسرائيل والصين، ففي اعقاب انهيار الكتلـة                
فرضت الواليـات   ) 1989(» تيان آن مين  «السوفياتية، والمذبحة التي ارتكبها الجيش الصيني في ميدان         

  .المتحدة مقاطعة عسكرية على الصين
في المقابل جددت الصين وروسيا عالقاتهما، واصبحت روسيا المورد الرئيسي للسالح للـصين، حتـى               

كانـت  ) 1996 -1995(اندلع التصعيد العسكري بين الصين والواليات المتحدة بسبب مشكلة تـايوان            
ب الصينيين للمنتجات االسرائيلية وتصعيد معارضـة الواليـات المتحـدة للتـصدير             النتيجة تراجع طل  

  .العسكري من اسرائيل للصين
 كشفت الصحافة االسرائيلية النقاب عن معلومات تتعلق بصفقة الفالكون، وبحـسب الـصفقة              1999عام  

  .كانت اسرائيل ستزود الصين باربع طائرات فالكون
ال بالتوازن العسكري على حدود تايوان وسيضر باداء الجيش االميركـي           رأى االميركيون في ذلك اخال    

  .في المنطقة، االمر الذي دفع الواليات المتحدة لمعارضة الصفقة بشدة
اعتقدت اسرائيل انها ستستطيع الصمود امام ضغوط الواليات المتحدة ووعدت الصين باتمـام الـصفقة،               

  .2000لكنها اعلنت في النهاية الغاءها عام 



  

  

 
 

  

            31 ص                                     1694:         العدد       8/2/2010اإلثنين  :التاريخ

 قررت اسرائيل تعليق عقود تصدير السالح للصين والتعهد للواليات المتحد بانهالن تبيـع              2003في عام   
سالحا يشكل خطرا على الواليات المتحدة لكن االتفاق لم يشمل حظر بيع الطائرات الصغيرة بدون طيار                

   .2004 ، االمر الذي تسبب في ازمة طاحنة مع الواليات المتحدة في نهايةRPمن طراز 
 طائرة صغيرة بدون طيار     100 - بعلم الواليات المتحدة     1999كانت اسرائيل قد باعت للصين في عام        

من طراز هيربي، والتزمت اسرائيل بتوفير قطع غيار لها وصيانة لمدة عشر سنوات، مما اثار غـضب                 
حدة ان الهدف من ذلك     االميركيين، خاصة ان الصينيين طلبوا قطع غيار للطائرات، ورأت الواليات المت          

  .هو تطوير الطائرات وليس مجرد الصيانة فقط
في اعقاب الغاء الصفقة، برزت التوقعات االسرائيلية بتردي العالقات مـع الـصين، ورجـح الخبـراء          
االسرائيليون ان الصين ستوقف انشطة الشركات االسرائيلية على اراضيها، وستجمد فـرص التجـارة              

 اسرائيل، وستواصل نشر السالح في الشرق االوسط لكن الواقع كـان مغـايرا،              العسكرية المستقبلية مع  
  .حيث واصلت الصين التعاون مع اسرائيل في المجاالت التي وجدت انها مفيدة بالنسبة لها

، والتـي   »هيربـي «وعلى سبيل المثال، طلبت الصين من اسرائيل اصال الطائرة الصغيرة بدون طيار             
  .قبل سنواتكانت قد اشترتها منها 

من جانبها، فرضت الواليات المتحدة سلسلة من العقوبات على اسرائيل، والتي وافقت عليها المـستويات               
، الذي صدق على عقوبات ضمنية ضد تل ابيب         )االبن(العليا في االدارة الجمهورية للرئيس جورج بوش        

يات المتحدة فيمـا يتعلـق      شملت احباط صفقات عسكرية ومشروعات مشتركة وتبادل معلومات مع الوال         
بانظمة االسلحة الجديدة، كما قاطعت الواليات المتحدة مدير عام وزارة الدفاع االسـرائيلية، وفرضـت               

 واوقفت التعـاون فـي انتـاج        JSFمقاطعة على سالح الطيران االسرائيلي فيما يتعلق بتطوير الطائرة          
  .منظومة المحاكاة الجديدة للجيش االسرائيلي

 صـفقة   60تزويدها بالمعلومات الكاملة حـول      : لغت واشنطن تل ابيب بالئحة مطالب اهمها      الى ذلك اب  
اجرتها مع الصين حتى تستطيع تقدير االضرار التي لحقت بها كشرط لرفع العقوبات، فرض رقابة على                

  .بيع االسلحة االسرائيلية حول العالم
لمتحدة لتسلح الصين، وكادت تفقد تعاطف اكبـر  لم تستطع اسرائيل تقدير الخطورة التي توليها الواليات ا   

 اضطرت  2005الداعمين لها، مما اضطرها في النهاية للرضوخ واالذعان للمطالب االميركية، ففي عام             
  .اسرائيل لفرض رقابة مشددة على الصادرات العسكرية وحظر التجارة العسكرية مع الصين

تين، حيث صرحت وزارة الخارجية الصينية ان العالقات        رغم ذلك، لم تتأثر العالقات التجارية بين الدول       
  .لن تتأثر بسبب طرف ثالث بل ستزداد قوة

سبب هذا الرد الصيني ان الصفقة كانت صغيرة فضال عن قيام الصين بتطوير الطائرات بـدون طيـار                  
  .بنفسها، كما انها ادركت ان اسرائيل ليس لديها خيار آخر

  العالقات االقتصادية
 سعت اسرائيل القامة عالقات اقتصادية مع الصين جاء ذلك في اعقاب سياسة االنفتـاح               1989 منذ العام 

الصيني على العالم، حيث بادرت الحكومة االسرائيلية بعرض المساعدة في مجاالت تنمية القرى والري              
اء في تلك الفترة، اشترى الصينيون معدات زراعية من اسرائيل وارسلت اسـرائيل عـدداً مـن الخبـر         

الزراعيين للصين، نظرا الن االخيرة كانت في حاجة ماسة للتنمية الزراعية لتغطية احتياجـات الزيـادة           
  .السكانية

بيد ان العالقات في مجال الصناعة كانت محدودة في تلك الفترة، ولم تعمل في السوق الصينية اال بضع                  
  .في هذا المجال مقارنة بالصينشركات اسرائيلية فقط، هذا نظرا لضعف االمكانات االسرائيلية 

، وقع الطرفان مجموعة من االتفاقيات      1992ومع اقامة عالقات رسمية دبلوماسية بين الدولتين في عام          
تشرين (اتفاق التجارة   ) 1992تشرين االول   (اتفاق الدولة االولى بالرعاية     : التجارية الثنائية، من ابرزها   
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اتفـاق منـع    ) 1994آذار  (اتفاق المالحة الجويـة     ) 1994اذار  (اتفاقية المالحة البحرية    ) 1992االول  
، اتفاقيـة التعـاون     )1995نيسان  (، اتفاقية تشجيع وتأمين االستثمارات      )1995نيسان  (ازدواج الضريبة   

، )2000(، اتفاقية التعاون في مجال البحث والتنمية الـصناعية          )1995اذار  (المالي البروتوكول المالي    
، اتفاقيـة   )2007تـشرين االول     (ADS، اتفاقية الـسياحة     )2004تشرين الثاني   (لمالي  اتفاق التعاون ا  

  ).2008ايلول (التعاون في مجال البحث والتنمية الصناعية مع مقاطعة جيانغسو 
  .ادت هذه االتفاقيات المشتركة الى تطور العالقات التجارية بين اسرائيل والصين بشكل كبير

  آفاق المستقبل
ض هذا المسار من العالقات المختلفة بين الصين واسرائيل، يمكـن القـول ان الطريـق الن      بعد استعرا 
  .تكون الصين

  .كما يرغب االسرائيليون حليفا استراتيجيا اول السرائيل ال يزال في بدايته
تجدر االشارة هنا الى التوصيات التي خلص اليها الباحثون االسرائيليون ورجاالت الفكر االسـتراتيجي              

 حول السبل اآليلة للدفع بالعالقـات مـع الـصين           2009ي مؤتمر هرتسيليا التاسع الذي عقد في شباط         ف
  :وتجهيزها كحليف استراتيجي جديد، حيث اكدوا على التالي

اقامة زيارات رسمية رفيعة المستوى بشكل اكثر كثافة، والتأكيد على مدى اهمية اسرائيل في استقرار               * 
  .وامن المنطقة

على مستوى الـسفراء    ( تعيين شخصيات سياسية مرموقة في السفارة االسرائيلية في الصين           ضرورة* 
  .، وليس مجرد شخصيات دبلوماسية، نظرا الهمية الصين في المرحلة القادمة)بالواليات المتحدة

استغالل االشخاص الذي كانت تربطهم عالقات بالصين بسبب خبرتهم في التعامل مع تلك المنطقة من               * 
  .لعالم، فضال عن الصينيين الذين يولون اهمية كبيرة للعالقات الشخصيةا

تعزيز التعاون التكنولوجي مع الصين وجذب االستثمارات من خـالل تـدخل عناصـر دبلوماسـية                * 
وسياسية اسرائيلية، االمر الذي من شأنه ان يسفر عن عقد صفقات ويتيح استغالل المجـال االقتـصادي          

، اهم المجاالت في هذا الصدد هي تكنولوجيا االتصاالت، استغالل مصادر الطاقـة،             لتحقيق اهداف ياسية  
تحلية مياه البحر، مكافحة التصحر والزراعة، كما يؤكد الخبراء ضرورة المشاركة في مشروعات البنى              

  .التحتية والمناقصات العامة في الصين
صين، مع دفع الصين لزيادة مشاركتها فـي        ايجاد سبل لتعزيز التعاون االستخباراتي بين اسرائيل وال       * 

  .الجهد الدولي لمكافحة االرهاب االسالمي
الحذر في التعاون االمني مع دول اخرى في شرق آسيا للحيلولة دون االضرار بمصالح الصين، حيث                * 

 يجب عدم اقامة عالقات عسكرية مع تايوان، ودراسة وضع العالقات بين الصين والهند قبل عقد اتفاقات               
امنية كبيرة مع الهند، حتى تستغل اسرائيل ذلك كورقة مساومة في اتصاالتها مع الصين حـول انتـشار                  

  .السالح الصيني في دول الشرق االوسط
اقامة عالقات مستمرة بين الجامعات والهيئات السياسية ومراكز االبحاث االسرائيلية ونظيرتهـا فـي              * 

  .الصين
  7/2/2010الديار، لبنان، 

  
  ما الحكمة من إسقاط خيار المقاومة المسلحة؟: ع أبي مازننقاش م .62

 معن بشور
يروي مقربون من الرئيس الشهيد ياسر عرفات في معرض الحديث عن الطريقة التي كان يدير فيها أبو 
عمار الصراع مع العدو الصهيوني بعد اتفاقية أوسلو إنه كان يواجه ضغوطاً إسرائيلية وأميركية العتقال 
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في الضفة الغربية، وأن الرئيس األميركي السابق جورج بوش كان يتصل ) حماس(ز مجاهدي أحد أبر
 . به يومياً، وبل أكثر من مرة في اليوم الواحد، إللقاء القبض على المجاهد المذكور

وحوله عدد من معاونيه، دخل » المقاطعة«وفي إحدى الليالي، وحين كان أبو عمار يجلس في مكتبه في 
أبدى أبو . ، وأنه جهز دورية العتقاله»المطلوب« ضباط األمن يبلغه أنه قد حدد مكان المجاهد إليه أحد

، ارتياحه الظاهري لما أبلغه إياه »المتعاونين«عمار، كما يقول الراوي، أمام معاونيه وبينهم بعض 
حاول : صوت خافتضابط األمن، ثم خرج لبرهة من المكتب داعياً أحد الرجال الذين يثق بهم ليبلغه ب

، وأسرع إليه قبل وصول الدورية إليه لدعوته »الحمساوي«أن تعرف من الضابط مكان وجود المجاهد 
 .. وهكذا كان. إلى تغيير مخبئه

تذكّرت هذه القصة ال لكي أذكّر بالتوازن الذي كانت تقوم عليه سياسة القائد الفلسطيني التاريخي بين 
هيوني، ومقاومة يرعاها أو يحميها ضد قواته، وهي سياسة، كلفته على مفاوضات يجريها مع المحتل الص

حين نجح العدو في تسميمه بعد ) وهو الذي حمل روحه على راحتيه طيلة أيام كفاحه(ما يبدو حياته 
وفرضية تسميم عرفات . محاصرته في المقاطعة ألكثر من عامين ونصف انتهت باإلجهاز على حياته

األخير عن تشكيلها ) فتح(ت عكسها وخصوصاً بأننا أمام لجنة تحقيق أعلن مؤتمر تبقى األقوى حتى يثب
 .. منذ أشهر وما زلنا ننتظر نتائجها

أتذكر هذه القصة في كل مرة أسمع بها السيد محمود عباس، خليفة أبو عمار في رئاسة السلطة 
اسة معروفة ألبي مازن بدأها منذ في سياق سي» بالمقاومة المسلحة«الفلسطينية، يعلن فيها عدم إيمانه 

، بل في إطار مناخ عام تعبر عنه سياسة النظام »بعسكرة االنتفاضة«رفضه قبل سنوات ما أسماه 
الرسمي العربي منذ سنوات، القائمة على التنكر لخيار المقاومة، والتحريض على المقاومين، والسعي 

 . مواجهة التعنت واالحتالل والعدوان الصهيونيلمحاصرتهم دون أن يقدم هذا النظام بديالً مقنعاً ل
ولعل في تصريح عباس األخير، الذي تزامن مع إعالن عدد من كوادر فتح في نابلس عن استقاالت 

في دبي، ومع اإلعالن عن عملية ) أبو العبد المبحوح(جماعية، ومع اغتيال الموساد ألحد قيادي حماس 
الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (لي مصطفى عسكرية نفذتها مجموعة من كتائب أبو ع

ضد مجموعة صهيونية شرق قطاع غزة، ما يحتاج ) الشريك الفاعل في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
إلى نقاش عميق وصريح وجريء تشهده الساحة الفلسطينية عموماً، والحوارات الجارية داخل حركة 

 . خصوصاً) فتح(
 عاماً 55التي أعلنت قبل ) فتح(نقاشي اليوم مع منطق أبي مازن منطلقاً من منطلقات حركة ولن يكون 

رصاصاتها األولى، وتبنت فيها منطق الكفاح المسلح لتتميز عن غيرها من فصائل العمل الوطني 
مور في منظمة الفلسطيني آنذاك، ولتتقدم بسببها الساحة الفلسطينية والعربية والعالمية، ولتتسلّم زمام األ

 . التحرير الفلسطينية نفسها
كما لن يكون نقاشي مع هذا المنطق معتمداً على ما أقره مؤتمر فتح األخير ذاته الذي دعا إلى اعتماد 

المربع «خيار المقاومة بكل أشكالها، بما فيها المقاومة المسلحة بالذات، تأكيداً على فكرة العودة إلى 
ى لسان عدد من مسؤولي فتح كمصطلح استراتيجي يشير إلى الكفاح وقد تردد مؤخراً عل» األول
 ... المسلح

حسب تصريحات كبار (إذا كان طريق المفاوضات بات مسدوداً : النقاش هنا سينطلق من سؤال بسيط
، فلماذا ال )المفاوضين الفلسطينيين، بمن فيهم عباس نفسه الذي يهدد باالستقالة بسبب التعنت الصهيوني

لسلطة الفلسطينية ورئيسها الباب مفتوحاً على جميع الخيارات؟ ولماذا تسقط السلطة كل تترك ا
 الوحيدة التي يخشى العدو استخدامها؟ » الورقة«التي بيديها، ال سيما » األوراق«

الذي راج في بعض األوساط الفلسطينية والعربية منذ (ثم هل دفع منطق التخلي عن المقاومة المسلحة 
، العدو إلى تقديم تنازالت، مهما كانت محددة، أم أنه أدى بالعدو إلى المزيد من التعنت )ل عقودسنوات، ب
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وإدارة الظهر لكل الحقوق والضغوط، بل إلى المزيد من الحصار والعدوان والتهديد من غزة إلى القدس 
 مروراً بكل األرض الفلسطينية؟ 

 بديالً للمقاومة المسلحة، علماً بأنهما متكامالن وغير وإذا كان السيد عباس دعا إلى المقاومة السلمية
متعارضين، فأين هي هذه المقاومة السلمية التي يفترض أن تمتلئ بها يومياً كل المدن والبلدات 
والمخيمات الفلسطينية ال سيما في الضفة الغربية التي فاخر الجنرال األميركي دايتون في شهادته أمام 

منع انتفاضة شعبية في الضفة الغربية انتصاراً «بل أشهر أن خطته نجحت في الكونغرس األميركي ق
إن الحاكم العسكري اإلسرائيلي للضفة الغربية خالل الحرب «، بل قال »لغزة أبان العدوان عليها قبل عام

على غزة، لم يجد ما يحول دون غيابه عن مقر قيادته في الضفة لمدة أسابيع الطمئنانه إلى هدوء 
 . »وضاع فيهااأل

فهل ما يجري في القدس من تهويد وتهجير وهدم منازل وأحياء وحفريات وتدنيس مقدسات إسالمية 
ومسيحية تمهيداً إلزالتها هو أمر يخص المقدسيين وحدهم دون استراتيجية فلسطينية ـ عربية وعالمية 

بناء جدار الضم والقضم العنصري تضعها القيادة الفلسطينية وتسعى لتنفيذها، وهل استمرار الصهاينة في 
شأن يعني األهالي الشجعان في بلدات بلعين ونعلين ومعصرة بيت لحم ومعهم بعض المتضامنين 
األجانب الشرفاء دون غيرهم، بل ودون تحرك فلسطيني ـ عربي شامل لتفعيل قرار محكمة العدل 

جون االحتالل هي قضية هؤالء الدولية بإزالة الجدار، وهل قضية آالف األسرى والمعتقلين في س
المعتقلين وذويهم الذين يعتصمون ويتحركون دون وجود آلية استنهاض فلسطيني وعربي ودولي تحول 

 قضيتهم إلى قضية ضمير عالمي يتم من خالله محاصرة العنصرية الصهيونية؟ 
 إلى وقف المقاومة فأين هو برنامج المقاومة السلمية إذن، إذا سلمنا جدالً بالمنطق الخطير الداعي

 المسلحة؟ 
ثم هل يمكن ألبي مازن أن يقدم لشعبه وألمته مثالً واحداً عن حركة تحرير وطني نجحت في إنجاز 

هل فعل الفيتناميون ذلك، وقد كانت أعنف . التحرير واالستقالل عبر إسقاط خيار المقاومة المسلحة
في باريس، وهل رضي الجزائريون جوالت قتالهم على أرضهم متزامنة مع جوالت المفاوضات 

بالعرض الفرنسي بوقف القتال قبل المفاوضات، وهل ألقى اإليرلنديون السالح قبل الوصول إلى اتفاق 
يحترم حقوقهم، وهل تخلى المصريون عن فدائييهم قبل إنجاز اتفاقية الجالء، وهل رأينا في إفريقيا وآسيا 

ه المسلحة قبل نيل االستقالل؟ وهل حرر الصينيون بالدهم بغير وأميركا الالتينية بلداً تنازل عن مقاومت
المقاومة المسلحة، وكذلك الفرنسيون الذين يفاخرون بمقاومتهم المسلحة، واألميركيون الذين يحتفلون 
حتى اليوم بحرب االستقالل قبل قرنين وربع القرن، ناهيك عن المقاومة الروسية واليونانية 

 زية؟ واليوغوسالفية ضد النا
لماذا ال يتطلع أبو مازن حوله إلى تجربة المقاومة اللبنانية وما أنجزته، وإلى المقاومة الفلسطينية التي 
دحرت المحتل في غزة بعد أن تمنى لو تسقط في البحر، وإلى المقاومة العراقية التي فرضت على 

 الجيش األكبر في العالم جدولة انسحابه؟ 
بتجربة المهاتما غاندي في الهند ويرون فيها نموذجاً يمكن اعتماده )  السلميةالمقاومة(قد يستشهد دعاة 

رغم الفارق الكبير بين ظروف قارة كبرى كالهند، تضم كماً كبيراً من األثنيات واألديان والقوميات، 
وبين بلد صغير كفلسطين، بل بين انتداب بريطاني آنذاك مرتبك واستعمار صهيوني عنصري تزداد 

 . ه مع األيامشراست
في لقاء أخير لي مع أبي مازن في بيروت، هدفت من خالله إلى دفع مساعي المصالحة الفلسطينية 

أال تعتقد أن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، وإلى الفشل : أساساً، سألت رئيس السلطة الفلسطينية
تم عليكم مراجعة المسار يح) الذي كان حاضراً(الذريع، كما يقول كبير المفاوضين صائب عريقات 
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التفاوضي برمته، وأن هذه المراجعة تفرض أمرين أساسيين، المصالحة الوطنية وتذليل ما يعترضها من 
 برمتها؟ ) فتح(عقبات، والمقاومة بكل أشكالها والتي كانت مبرر وجود 

ح وكوادرها، `تقد ال يكون أبو مازن في وضع يسمح بمثل هذه المراجعة، لكن أليس من مسؤولية قادة ف
وفصائل منظمة التحرير جميعاً، وكل فصائل العمل الوطني الفلسطيني السير على طريق المراجعة التي 

المصالحة والمقاومة، بل مصالحة ركيزتها المقاومة، ومقاومة تعزز روح : هي عربة يقودها جوادان
  المصالحة؟  

 8/2/2010السفير، 
  

  المقاومة والقانون الدولي .63
  صرنقوال نا

االنتفاضة منذ كان رئيسا للوزراء، لم يكن هناك أي         " عسكرة"انسجاما مع معارضته التقليدية المعروفة ل     
الفلسطيني محمود عباس األخيرة في لندن وبـرلين الرافـضة لبـدء أي             " الرئيس"جديد في تصريحات    

 المسلح حتى األسنان    ضد االحتالل اإلسرائيلي  " كفاح مسلح "وأي  " مسلحة"وأي مقاومة   " مسلحة"انتفاضة  
، ربطا أوحى بأن هذه القوانين ال تقـر هـذا الـشكل مـن               "القوانين الدولية "سوى ربطه لرفضه هذا ب    

بعـد اجتماعـه مـع      " المقاومة السلمية التي تقرها القوانين الدولية     "المقاومة، عندما أعلن تأييده فقط، لل     
  .لجاريالمستشارة األلمانية أنجيال ميركل في األول من الشهر ا

وفي ذلك إجحاف بالحق في مقاومة االحتالل التي يمنحها ميثاق األمم المتحدة والقانون الـدولي للـشعب          
المقاومة من الفصائل الوطنيـة     " كتائب"و" الثورة"الفلسطيني، وإدانة غير مباشرة لمرحلة الكفاح المسلح و       

 إلـى الخريطـة الـسياسية اإلقليميـة         كافة في تاريخ هذا الشعب التي يعود لها الفضل األول في إعادته           
والدولية وفي انتزاع االعتراف الدولي بوجوده وبوجود ممثل شرعي له، وإستهانة بتضحيات عـشرات              
اآلالف من الشهداء والجرحى واألسرى الذين سقطوا في خضم هذا الكفاح باإليحاء أنها تضحيات قدمت               

الدولي ال يمكن أن يكون ساذجا عندما يـصدر عـن           ، وخلط في تفسير القانون      "القوانين الدولية "خارج  
كمرجعيـة لنـضال شـعبها      " الشرعية الدولية "شخصية مخضرمة مثل عباس طالما كررت اإلشارة إلى         

  . الوطني
التي سنها المحتلون   " مكافحة اإلرهاب "التي يعنيها عباس هي قوانين      " القوانين الدولية "اللهم إال إذا كانت     

ويغ احتاللهم للعراق وأفغانستان وأي بلد آخر يدافع عن سيادته وحريته واستقالله            األميركيون من أجل تس   
" مكافحة اإلرهـاب  "ضد هيمنتهم والتي يستخدمونها اآلن إلطالة أمد االحتالل اإلسرائيلي بتطبيق قوانين            

  . على أي مقاومة عربية له، وبخاصة المقاومة الفلسطينية
فسير للقانون الدولي وضوحا جليا، على سبيل المثال، عند تطبيقه          ويتضح مدى اإلجحاف في مثل هذا الت      

ممارسة هذا الشكل تحديدا من     " بتهمة"على اآلالف من األسرى الفلسطينيين القابعين في سجون االحتالل          
، "سـجناء جنـائيين أو أمنيـين      "أشكال المقاومة، وهو تفسير يسوغ بال شك وصف االحتالل لهم بأنهم            

مثال، قرار الجمعية العامة    " (أسرى حرب "لى هذا األساس، بينما يعتبرهم القانون الدولي        ويتعامل معهم ع  
التي " القوانين الدولية "، وهذا القانون يختلف عن      ) في دورتها الثامنة والعشرين    3103لألمم المتحدة رقم    

ة وال سـلطة الحكـم      أشار إليها عباس، وربما لهذا السبب لم تقم حتى اآلن ال منظمة التحرير الفلسطيني             
الذاتي اللتين يقودهما عباس إلى أي مبادرة ال في المفاوضات وال لدى المجتمع الدولي للضغط على دولة                 
االحتالل اإلسرائيلي من أجل معاملتهم كأسرى حرب، كان يجب اإلفراج عنهم فـور توقيـع اتفاقيـات                 

العرف الدولي بعـد توقـف الـصراعات        المعروفة باسم اتفاقيات أوسلو سيئة الصيت، كما هو         " السالم"
  . المسلحة
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 المشار إليه أعاله، كعينة للشرعية والقانون الدوليين، تضع         3103إن مراجعة سريعة للقرار األممي رقم       
في خانة الخروج على الشرعية والقانون الدوليين، فهو في مادته األولـى            " للقوانين الدولية "تفسير عباس   

وكـل  (الواقعة تحت السيطرة االستعمارية واألجنبية واألنظمة العنصرية        إن نضال الشعوب    "ينص على   
في سبيل تحقيق حقها في تقرير المصير واالستقالل،        ) هذه صفات تنطبق على دولة االحتالل اإلسرائيلي      

  ".هو نضال شرعي، ويتفق تماماً مع مبادئ القانون الدولي
لكفاح ضد السيطرة االستعمارية واألجنبية واألنظمـة       أي محاولة لقمع ا   "وينص في مادته الثانية على أن       

وفقاً لميثاق األمم المتحدة،    ... العنصرية هي مخالفة لميثاق األمم المتحدة، وإلعالن مبادئ القانون الدولي           
  ". ولإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وإلعالن منح البالد والشعوب المستعمرة استقاللها

إن النزاعات المسلحة التي تنطوي على نضال الـشعوب ضـد الـسيطرة             "ى  وينص في مادته الثالثة عل    
االستعمارية واألجنبية واألنظمة العنصرية، يجب النظر إليها باعتبارها نزاعات دولية مسلحة بـالمعنى             

 والوضع القانوني المعد لتطبيقه على المحاربين في اتفاقيـة جنيـف       1949الوارد في اتفاقية جنيف لسنة      
في المستندات الدولية األخرى التي تنطبق على األشخاص الملتزمين في نضال مـسلح ضـد               و) 1949(

  ".السيطرة االستعمارية واألجنبية واألنظمة العنصرية
إن المحاربين المناضلين ضـد الـسيطرة االسـتعمارية واألجنبيـة           " وينص في مادته الرابعة على أن       

جب أن يمنحوا وضع أسرى الحرب، وأن يعـاملوا وفـق           واألنظمة العنصرية، الذين وقعوا في األسر، ي      
  ".أحكام اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب

ومع ذلك يجد الشعب الفلسطيني من قيادته من يشكك اليوم في شرعية مقاومته لالحتالل بتفسير للقـانون                 
  !الدولي مجحف بهذا الحق 

ما إلى النهج السياسي الراهن الذي يتفق، أراد أم لـم       وهذا التفسير المجحف للقانون الدولي كان سيقود حت       
يرد، مع تفسير دولة االحتالل للقانون الدولي، فيسعى إلى تفكيك المقاومة لالحتالل المسلح حتى األسنان               

بـين  " التنسيق األمنـي "قبل انتهاء االحتالل، وإلى تحويلها إلى حركات سياسية ال أسنان لها، ولذلك كان        
ل حاصل، وفي هذا السياق كان عباس صادقا عندما قال في لنـدن وبـرلين إن الـسلطة                  الجانبين تحصي 

، "األفراد الذين يستفزون الوضع األمني حتى لو كانوا من حركة فتح          "الفلسطينية التي يقودها تسجن فقط      
اومـة  ، كون المق  "األعضاء السياسيين في حركة حماس    "لكنه لم يكن دقيقا عندما قال أيضا إنها ال تسجن           

تحريـضا  "الرئيسية لهؤالء وأمثالهم في فصائل مقاومة أخرى وهي مهمة تعتبـر            " السياسية"هي المهمة   
  ".قوانين الدولية"والعنف والكراهية حسب االتفاقيات الموقعة وحسب تفسير موقعيها لل" على اإلرهاب

النضال الوطني الفلسطيني من    إن تبني أي قيادة فلسطينية لهذا التفسير المجحف للقانون الدولي ال يجرد             
سالح المقاومة الذي منحه له القانون الدولي والشرعية الدولية فحسب، بل إنه تفسير يعطي مـن حيـث                  

  . لقمع االحتالل اإلسرائيلي للمقاومة الفلسطينية بكل أشكالها" فلسطينية"يدري أو ال يدري شرعية 
، لكن الشعب الفلـسطيني الـرازح       "مر أراضينا وبلدنا  العودة إلى الكفاح المسلح سيد    "لقد احتج عباس بان     

تحت نير االحتالل يدرك تماما بأن األراضي الفلسطينية ليست مدمرة فقط، وبخاصة في قطاع غزة، بل                
إنها قد ضاقت مساحة وتفتت وحدتها اإلقليمية بالتهويد االستعماري االستيطاني المتواصل حتى بدأ عباس              

، "حل دولة واحدة ال إلى حل إقامة دولتـين        "ا يقود الوضع الراهن فيها إلى       نفسه يحذر من أن استمراره    
كما قال في لندن وبرلين، ويدرك تماما بأن االحتالل، ال المقاومة، هو المسؤول األول واألخير عن هذا                 

لحل الدولتين، ويدرك أكثـر بـأن غيـاب المقاومـة، ال            " المشروع الوطني "الدمار لألرض واإلنسان و   
  .ا، هو الذي يشجع االحتالل على اإليغال في هذا التدمير الشاملوجوده

أي انتفاضة فلـسطينية    " عسكرة"قد يكون ألصحاب هذا التفسير للقانون الدولي مسوغات وجيهة لرفض           
جديدة ضد االحتالل، تتمثل في غياب أي قوة دولية أو عربية مؤثرة على استعداد لدعم أي توجه كهـذا،                   

، وفي إجماع دولي مماثل على الخيـار        "استراتيجي"بي على السالم بالتفاوض كخيار      وفي اإلجماع العر  



  

  

 
 

  

            37 ص                                     1694:         العدد       8/2/2010اإلثنين  :التاريخ

نفسه، وفي هيمنة أميركية لم يسبق لها مثيل على المنطقة، وفي تفوق نوعي استراتيجي لدولة االحـتالل                 
  . اإلسرائيلي تحرص اإلدارات األميركية المتعاقبة على ضمانه

غ ألصحاب هذا التفسير تحريف القانون الدولي من أجـل تـسويغ            لكن كل هذه العوامل وغيرها ال تسو      
، كما قال كبير مفاوضيهم مؤلف   "صفر"نهجهم التفاوضي الذي وصل باعترافهم إلى طريق مسدود نتيجته          

صائب عريقات، بينما كان هذا النهج نفسه هو السبب الرئيسي الذي أوصل            . ، د "الحياة مفاوضات "كتاب  
يحلو له تكرار   " مقاومة سلمية "لراهن الحرج، وبينما فشل هذا النهج في إطالق أي          المقاومة إلى وضعها ا   

الدعوة إليها، بالرغم من مبادرة بعض أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثـوري لحركـة فـتح إلـى                  
االنضمام لالحتجاجات في قرى بلعين ونعلين وغيرهما بالضفة الغربية في األول من الـشهر الجـاري،                

إليها في سـياراتهم    " يسافروا"ه المبادرة ستكون موسمية وإعالمية على األرجح طالما اختاروا أن           ألن هذ 
في شوارع كل المدن والقرى     " دون سفر "الرسمية بينما يمكنهم، إن قرروا فعال، مواجهة قوات االحتالل          

 ونهارا تحت سـمع     المفترض أنها تحت سلطتهم والتي تجتاحها هذه القوات في حمالت دهم واعتقال ليال            
  .وبصر اآلالف من قوى أمن السلطة المرهقة بتطبيق ذاك التفسير المجحف للقانون الدولي

  6/2/2010المستقبل العربي، 
  

  !!اإلسرائيليون إذ يكشفون حكاية الجدار الفوالذي وأهدافه .64
  ياسر الزعاترة

قال . ى حدودها مع قطاع غزة    سال حبر كثير في الحديث عن قضية الجدار الفوالذي الذي تبنيه مصر عل            
علماء وسياسيون مصريون معارضون الكثير ، ورد عليهم مؤيدو النظام وسياسـيوه ، وكـان العنـوان            

  ".السيادة واألمن القومي"األبرز لردودهم هو ذلك المتمثل بـ
يما أنهم  اإلسرائيليون الذين يعمل الجدار لمصلحتهم أكثر من أي طرف آخر ، قالوا الكثير بدورهم ، ال س                

ال ) صـحافتهم تحديـدا   (يتميزون بالكثير من الصراحة في الحديث عن حلفائهم وأعدائهم في آن ، وهم              
، إذ  ) رغم حضورها في السياق   (تتورع عن كشف أية قضية ، األمر الذي ال يفسر تماما بحكاية الحرية              
  .يرد جزء منه إلى االستخفاف بالدول والجهات التي تتعاون مع دولتهم

ما نحن بصدده اليوم ليس تجميعا لما قاله اإلسرائيليون طوال أسابيع فيما يتصل بملف الجدار ، بل هـو                   
 48خالصة تقرير واحد ال أكثر ، كتبه مراسل صحيفة القدس العربي اللندنية في األراضي المحتلة عام                 

حافيون إسـرائيليون  ، ونشر في الثالث من الشهر الجاري ، وفيه يكشف سياسيون وص   ) زهير أندراوس (
حكاية الجدار بكل تفاصيلها ، وهي تفاصيل ال تختلف البتة عما سبق وذكرناه مرارا ، كما ذكره كثيرون                  

  . سوانا ، من بينهم مصريون من دوائر مختلفة ، وخلفيات أيديولوجية متباينة
وائر صنع القرار ،    ، وهو خبير في الشؤون األمنية ومقرب من د        ) إليكس فيشمان (الصحافي اإلسرائيلي   

مـع نظيرتهـا    ) ليفني(كشف بداية انطالقة المشروع عندما توصلت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة           
على تسيير دوريات بحرية أمريكية أوروبية إسرائيلية في البحر المتوسط والممـرات            ) رايس(األمريكية  

كما تم االتفاق على منع التهريب عبر البـر ،          المائية المؤدية إليه لمنع تهريب السالح إلى قطاع غزة ،           
، لكنه سرعان ما أبلـغ األمـريكيين        ) بسبب عدم التشاور معه   (األمر الذي احتج عليه النظام المصري       

  ).السالح إذن هو القضية األهم(باستعداده للمشاركة والتعاون 
لعسكري والسياسي في الدولة    قولها إن صناع القرار ا    " يديعوت أحرونوت "ينقل التقرير أيضا عن صحيفة      

سد "العبرية يحصلون على صور جوية وتقارير عن سير العمل في الجدار ، وكلها تؤكد جدية مصر في                  
وتنقل الصحيفة عن ضابط كبير إعجابه الشديد بالجهـد المـصري ، مـضيفا أن               ". منافذ تهريب السالح  

ائق المترابطة والمتشابكة التـي جـاءت       الحديث ال يدور عن مجرد جدار ، بل منظومة متكاملة من العو           
  .بدورها خالصة مخطط أمريكي أعدته وزارة الدفاع األمريكية ، ودربت الطواقم المصرية على تنفيذه
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فيما يتصل بالدوافع المصرية الكامنة خلف إقامة الجدار ، ينقل التقرير كالما لـدوري غولـد ورد فـي                   
إلسرائيلي ، وغولد هو ممثل إسرائيل السابق في األمم المتحدة          حديث له مع القناة العاشرة في التلفزيون ا       

والمستشار السياسي السابق لنتنياهو ، ومما قاله إن العوامل الداخلية الخاصة بالنظام المـصري كانـت                
حاسمة في دفع القاهرة للتعاون مع واشنطن وتل أبيب في إقامة الجدار ، مشيرا إلى القضية األهـم فـي                   

  ".ضمان انتقال الحكم من الرئيس لنجله جمال بسالسة ودون مشاكل"ثلة في هذا السياق مم
لكن آخرين ، بحسب التقرير يشيرون إلى سبب آخر إلقامة الجدار ، يتمثل في كونه وسيلة أخرى مـن                   

معلـق  " تسفي بارئيل "الوسائل المستخدمة إلسقاط حكم حماس في قطاع غزة ، وهو ما نقله التقرير عن               
  ".هآرتس"بية في صحيفة الشؤون العر

" عـاموس جلبـوع   "تبقى المفارقة المرة في التقرير ، ممثلة فيما نقله عن كاتبين إسرائيليين ، األول هو                
عندما تقوم الدولة العربية األكبر بخنق الفلسطينيين على هـذا النحـو ،             : "يقول" معاريف"الذي كتب في    

ل جدير بنا أن نكون ملوكا أكثرمن الملـك ، العـرب            ه. لماذا يتوقع منا أي أحد أن نتعامل معهم برفق        
" هـآرتس "الذي كتب في    " يسرائيل هارئيل "أما الثاني فهو    ". يخنقون العرب ، لماذا ال نتعلم هذا الدرس؟       

واضح لكل من له عينان في رأسه أن الذي يقوم بمحاصرة الفلسطينيين وتجويعهم ومحاولة قتلهم               : "يقول
ذا ما يتوجب أن نقوله للعالم بدون خجل ومواربة ، لماذا ندفع نحن ثمن ما               هي مصر وليس إسرائيل ، ه     

  ".يقوم به مبارك؟
بعد ذلك كله ، يأتي من يحدثك عن السيادة والحقوق الوطنية ، وسوى ذلك من الكالم الذي يدين أصحابه                   

على الحدود مع الكيان    أكثر مما يدافع عنهم ، ال سيما أن كل العقالء سيسألون لماذا ال يبنى جدار مماثل                 
  .الصهيوني؟،

  8/2/2010الدستور، األردن، 
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   العربيرأي القدس

التي تمت في مؤتمر امني انعقد في مدينة ميونيخ االلمانية بين االمير تركي             ' المصافحة التاريخية 'اثارت  
يكا ودانـي ايـالون نائـب وزيـر الخارجيـة           الفيصل رئيس االستخبارات وسفير بالده السابق في امر       

االسرائيلي حالة من الجدل غير المسبوق، خاصة بعد ان حاول االمير السعودي تبرير موقفه بالقول انها                
  .اسرائيلية' مغالطات'مصافحة ال تعني تطبيعا او اعترافا، وجاءت بهدف تصحيح 

 للقاء المسؤول االسرائيلي، وان هـذه       شرح االمير تركي الفيصل لظروف المصافحة اكد انه كان يخطط         
المصافحة لم تكن صدفة، وانما خطوة مدروسة لكسر الجليد بين حكومـة المملكـة العربيـة الـسعودية        

  .واسرائيل
القصة بدأت عندما قررت االدارة المنظمة للندوة اقامة ندوتين، واحدة يشارك فيهـا كـل مـن وزيـر                   

مير الفيصل والسيد حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجيـة  الخارجية التركي احمد داوود اوغلو واال 
المصرية، على ان يشارك في الثانية ايالون نائب وزير الخارجيـة االسـرائيلي، وجوزيـف ليبرمـان                 

  .السناتور االمريكي المتعصب في دعمه السرائيل الى جانب مشارك روسي آخر
مير السعودي، النه ال يريد ان يجلس معـه علـى           ايالون اعتقد مخطئا ان ذلك الفصل جاء بطلب من اال         

المنصة نفسها انطالقا من سياسة بالده المعارضة للتطبيع ومن ثم السالم، ليفاجأ ايالون باالمير الفيـصل                
يصحح له معلوماته مؤكدا ان وزير الخارجية التركي هـو الـذي رفـض ان يجلـس مـع المـسؤول                     

ة ال تعارض السالم، وانمـا تعـارض سياسـات االسـتيطان            االسرائيلي، وان المملكة العربية السعودي    
االسرائيلية، وعبر عن صدق اقواله بالتوجه الى المنصة ومصافحة نائب وزير الخارجيـة االسـرائيلي               

  .الذي تقدم نحوه
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وما يؤكد نوايا االمير السعودي في المصافحة وتبادل الحديث مع المسؤول االسرائيلي تواجده في القاعة               
ندوة الثانية، بينما فضل الوزير التركي عدم التواجد فيها احتجاجا على وجود نائب وزير الخارجية               اثناء ال 

االسرائيلي الذي تعمد اهانة السفير التركي في تل ابيب عندما استدعاه احتجاجا على تصريحات للـسيد                
  .رجب طيب اردوغان حول المجازر االسرائيلية في قطاع غزة

ال ان ايالون اعتذر له عن اساءته للمملكة، عندما قال انها لم تقدم بنـسا واحـدا                 االمير تركي الفيصل ق   
للسلطة الوطنية الفلسطينية في رام اهللا، ولكن االخير اصدر بيانا نفى تقديم مثـل هـذا االعتـذار علـى          

  .االطالق اثناء المصافحة
، وقبل ذلك كيف يقدم علـى       ال نعرف لماذا يعرض االمير الفيصل نفسه وحكومته لمثل هذه االحراجات          

مصافحة مسؤول اسرائيلي ال يمثل دولة عدوة تحتل المسجد االقصى وترتكب جرائم حرب ضد عـرب                
ومسلمين فقط، وانما ايضا يمثل حكومة يمينية متطرفة تحتقر العرب والمسلمين، واقدمت قبـل يـومين                

  .ان افيغدور ليبرمان وزيرخارجيتهاعلى تهديد سورية بتغيير نظامها وتدمير مدنها، مثلما جاء على لس
هناك تفسير اكثر ترجيحا من غيره، وهو ان االمير السعودي يمثل سياسة رسمية تتبناها بـالده بـشكل                  

فـاالمير الفيـصل بـات      . تدريجي، تقضي بترطيب العالقات مع اسرائيل، وفتح قنوات دبلوماسية معها         
 دولية، انعقدت في القاهرة ولندن وميونيخ ومـدن         متخصصا في لقاء المسؤولين االسرائيليين في ندوات      

  .وعواصم اوروبية اخرى
وربما يجادل البعض بان االمير الفيصل ال يتولى اي مهمة رسمية، وهذا صحيح، ولكنه عضو بارز في                 
االسرة السعودية الحاكمة، ويعتبر من اقرب المستشارين الى العاهـل الـسعودي الملـك عبـداهللا بـن                  

  .م تكليفه بين الحين واآلخر بمهام خاصةعبدالعزيز، ويت
ان مثل هذه اللقاءات المتواترة منذ بدء حوار االديان وحضور شخصيات اسرائيلية بارزة فيهـا، مثـل                 
الرئيس االسرائيلي شمعون بيريس، وتسيبي ليفني وزيرة الخارجية الى جانب حشد من الحاخامات، مثلما              

ح شيخ االزهر الرئيس االسرائيلي في حينها، هذه اللقاءات         حدث في آخر حلقاته في نيويورك حيث صاف       
ربما تضفي مصداقية الى بعض النظريات التي تتحدث عن نمو تحالف عربي ـ اسـرائيلي اسـتعدادا    
لمواجهة مع ايران، سواء بفرض حصار اقتصادي خانق عليها او شن حـرب لتـدمير بناهـا التحتيـة                   

  .وبرامجها النووية الطموحة
  8/2/2010ربي، القدس الع
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