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  42  :كاريكاتير
***  

  
  أمريكا بمحاولة نسف المصالحةمشعل يزور موسكو على رأس وفد من حماس ويتهم  .1

فـي  رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أشـاد           أن   8/2/2010روسيا اليوم،   ذكر موقع   
شباط / فبراير 8 صحفي عقده عقب محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف االثنين             مؤتمر

، واعتبره دليال على حرص موسكو على التعامـل مـع كـل             لحركة حماس في موسكو بالدعم الروسي     
  . األطراف في المنطقة وخاصة الالعبين األساسيين فيها

 عالقتها مع حركة حماس، قائال التقيت مع الفروف          تخفيض من جانب روسيا في     بأينفى مشعل علمه    و
 تكون لزيارته عالقة بزيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود         أنوسلطانوف وهذا هو اللقاء الثالث، نافيا       

  . روسياإلى موسكو وزيارة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو المرتقبة إلىعباس 
 إسرائيل أن"  قال مشعل  األمريكي في التصنيف    هابيةاإلروحول وجود حركة حماس في قائمة المنظمات        

 يقـرا تقريـر     أن يعرف حقيقة ذلك فعليـه       أن أراد تلك القائمة ومن     رأس يكون على    أنهي من يجب    
 دور موسكو في نزع اسمنا من هـذه القائمـة فـنحن    أما صفحة، 600غولدستون اليهودي المتكون من  

 حماس حركة تحرر وطني وليست      أنحماس لتقول للعالم     موسكو تستقبل    أن جهد، لكن يكفي     بأينرحب  
  ".إرهابيةمنظمة 

 لم ندخل في تفاصـيل      أننا تحدثنا حول هذا الموضوع، غير       أننا"وحول مؤتمر موسكو للسالم قال مشعل       
  ". التي ال ترغب في حضورهاألطراف احد وإسرائيل لم يتحدد متى سينعقد ألنهالحضور 

 سالم حقيقي في المنطقة وان حماس جزء مـن الحـل            إحاللعقبة في    حماس لن تكون     أنقال مشعل   و
 هي التي تهدد امن عدة دول في المنطقة وهـي التـي             إسرائيل أن إلىوليست جزء من المشكلة، مشيرا      

  .   هي سياسة عدوان واستيطاناإلسرائيلية السياسة أنتعلن وتشن الحروب، مضيفا 
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 بقيـادة   اإلسرائيلي العقبة الحقيقية تتمثل في الموقف       أنشعل   م أوضح اإلسرائيليينوحول المفاوضات مع    
نتنياهو وليبيرمان وباراك، حيث مازال نتنياهو يرفض الحقوق الفلسطينية ويعمل على تـصفية القـضية               

 خاصـة   اإلسرائيلي التعنت   أمام األمريكي تراجع الموقف    إلى باإلضافة الواقع،   األمرالفلسطينية بسياسة   
  . االستيطانفي مسالة تجميد

 التعديالت التـي    إدخال حماس جاهزة لتوقيع الورقة المصرية بعد        أن مشعل   أكدوفيما يخص المصالحة    
كما .  تقوم بتحقيق المصالحة بين الفلسطينيين     أن مصر لوحدها    بإمكان أنتطالب بها حركته، مشددا على      

  . عالميأو دور روسي بأيرحب 
 نسف مساعي المصالحة الفلسطينية وذلك عبر ممارسـة ضـغط           واتهم مشعل الواليات المتحدة بمحاولة    

على الرئيس الفلسطيني محمود عباس للحيلولة دون ذلك، والتهديد بقطع المساعدات المالية عن الـسلطة               
  .  وجود تفهم عربي لموقف حماس من المصالحةإلى مشعل  وأشار.  المصالحةإجراءالفلسطينية في حال 

 عربية ودولية   آليات بأي، مرحبا   اإلسرائيلية اعمار قطاع غزة بعد الحرب       إعادةطالب مشعل بضرورة    و
 العربية والدولية متوفرة ومرصودة لذلك، دون اشتراط ان تمـر           األموال أن إلىعمار، مشيرا   لتسهيل اإل 

  . عبر قنواتهااألموالهذه 
ة الذي يزيد الحـصار     وندد مشعل ببناء الجدار الفوالذي الذي تقوم به مصر على حدودها مع قطاع غز             

  .والخناق على الفلسطينيين، على حد تعبيره
 التفاوض في حالـة جمـود وتعثـر         أن مشعل   أكد جلعاد شاليط، فقد     اإلسرائيليموضوع الجندي   وحول  

 بنيامين نتانياهو، حيـث افـشل مهمـة الوسـيط     اإلسرائيليبسبب التالعب الذي مارسه رئيس الوزراء      
 عرضا ثم   األلماني حمل المسؤولية لنتانياهو، مضيفا ان نتانياهو قدم للوسيط          نياأللما واإلعالم،  األلماني

 تـستجيب   أن بعـد    إال حماس لن تفرج عن شـاليط        أنتراجع عنه من اجل ابتزاز حماس، مشددا على         
 . لمطالبها المحددةإسرائيل

نوفوستي أن  في مؤتمر صحفي بوكالة      من موسكو أن مشعل قال       8/2/2010وكالة نوفوستي،   وأضافت  
غير أنه ال يحـذف     " أمرا صعبا "اللقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ال يعد بالنسبة للحركة            

وأضاف أن الهدف هو التوصل إلى مـصالحة بـين           .مسألة التسوية بين الفلسطينيين عن جدول األعمال      
  .الفلسطينيين بغض النظر عن قيام اللقاء

 هذا جزء من المرونـة التـي        1967 قيام دولة فلسطينية على حدود عام        نحن وافقنا على  : "وقال مشعل 
 1967فالدولة الفلسطينية عندما تنشأ علـى حـدود         . لكن نقول إننا ال نعترف بإسرائيل     . قدمتها الحركة 

وأضـاف أن   ". وبحريتها وبقرارها المستقل وباستفتاء شعبها في الداخل والخارج تقرر هذا الموضـوع           
نظر عن قناعاتها، تحترم قرار األغلبية في الشعب الفلسطيني ولو خـالف بـالرأي              حماس، وبصرف ال  

  .موقفها
وأشار مشعل إلى أن العرب والفلسطينيين قدموا أعلى سقف من التنازالت، وعلى سبيل المثـال القبـول                 

ـ        . من أراضي فلسطين  ) خمس% (21بدولة فلسطينية على    " د وأكد أن هذا تنازل كبير ولكن إسرائيل تري
تريد فرض الهزيمة على الفلسطينيين وفرض شروط الهزيمة وال تريد صنع           "المزيد ألنها، حسب قوله،     

ال يجوز ألحد أن يطالـب الفلـسطينيين        : "وقال ".سالم عادل ومنصف يعيد الحقوق الفلسطينية والعربية      
ـ                 ي الـسيادة علـى   والعرب بتقديم تنازالت إضافية سواء في غزة أو الضفة الغربية أو في القـدس أو ف

  ".األرض
أال تكون جزءا من    "وأشار مشعل إلى أن حماس تعي تماما وجود خالفات إقليمية غير أنها حريصة على               

األطـراف العربيـة واإلسـالمية فـي       "بل هي حريصة على إيجاد تقارب بين مختلـف          " هذه الخالفات 
  .، على حد تعبيره"إستراتيجية واحدة ضد إسرائيل
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نا في اللقاءات مع السيد الفروف ومع طاقمه في الخارجية تركيزا على أمور فـي               وجد: " مشعل وأضاف
كما عبـروا   . مقدمتها المصالحة الفلسطينية وأهميتها لتمكين الشعب الفلسطيني من إنجاز حقوقه الوطنية          

عن موقف روسيا الحريص على وجود عملية سالم حقيقية وهم يدركون العقبات التي تقف أمـام هـذه                  
  ".رة وأولها االستيطانالمسي

وشدد على أن حركة حماس ترحب بالدور الروسي وبالجهود الروسية وبأية جهود دولية وإقليمية تساعد               
على حل الصراع العربي اإلسرائيلي على أسس عادلة تنهي االحتالل وتمكن الشعب الفلسطيني من نيـل         

 ترى أفقا في أي مـسار مـن مـسارات           الحركة ال  كما أشار إلى أن      ".حق تقرير المصير  "حقوقه ومنها   
  .إن القيادة اإلسرائيلية ال تقف موقف الساعي الى تحقيق السالم في المنطقة و.التسوية في الشرق األوسط

 أكد مشعل أن الحركة ستنتقم الغتيال أحد قياديها، محمود المبحوح، مشددا علـى أنهـا                من جهة أخرى  
بحـق  " الجريمة التـي نفـذها الموسـاد      "شعل إن الرد على     وقال م  .ستنفذ عملية عسكرية ردا على ذلك     

وأضاف أن حماس وأجهزتها المعنيـة سـتحدد        . المبحوح ليس حق حماس فحسب بل يعتبر واجبا عليها        
  .مكان وتوقيت العملية العسكرية التي ستنفذ ردا على اغتيال المبحوح

  
  ننتظر تفسيرا من واشنطن حول خطة ميتشل: عباس .2

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه ينتظـر        : د ب أ    بارعة ياغي،  ف أرناؤوط   وعبد الرؤ : طوكيو
جوابا أمريكيا على استفسارين قدمهما بشأن االقتراح األمريكي بالمحادثات غير المباشرة للمبعوث جورج             

ـ  في طوكيو على أنه في حال الحصول على األجوبة فإنـه سيـصار   " الوطن"ميتشل، مشددا في حديث ل
  . عقد اجتماع للجنة المتابعة العربية لمبادرة السالم من أجل اتخاذ موقف عربيإلى
ـ     و أنه ينتظر اآلن ردودا أمريكية على استفسارين قدمهما        " الوطن"أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ل

لواشنطن بشأن االقتراح االمريكي على أن يقوم مبعوث عملية السالم في الشرق األوسط جورج ميتـشل                
بالتنقل بين الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي ، مشددا على أنه حال الحصول على اإلجابتين فإنه سيصار               

 .إلى عقد اجتماع للجنة المتابعة العربية لمبادرة السالم من أجل اتخاذ موقف عربي بشأنها
التنقـل بـين    الفكرة أساسا تمثل نفس األسلوب الذي استخدمه األمريكيون حتى اآلن وهـو             " وقال عباس 
ولكن ما داموا سيتحدثون مع الطرفين فال بد مـن أن تكـون هنـاك     (shuttle diplomacy) الطرفين

وثانيا ما المدة التي سـتعلن بعـدها        . أرضية، وهو ما يعني أنه على أي أساس سيذهب ميتشل ويتفاوض          
 ."أمريكا أنه ال بد أن نعلن موقفا وأن نقول رأيا ونقول شيئا محددا

ذه التساؤالت دفعتنا ألن نطلب من األمريكيين أن يعودوا إلينا بإجابات بشأنها، أما األمر اآلخر               ه"وأضاف
فإن هذا الموضوع يحتاج لمشاورات وموافقة عربية وهذا ما أبلغناه لألمين العام للجامعة عمرو موسـى                

دول العربيـة لتقـول   وأبلغنا به بعض الدول ونحن بانتظار األجوبة وعند ذلك سنطرح هذا الرأي على ال    
رأيها ألن موقفنا ما زال كما هو وإذا ما أردنا أن نتوجه للتفاوض فإن هناك أمرين مهمين وهما وقـف                    

 ."االستيطان بشكل كامل ومرجعية واضحة للعملية السلمية
وأشار عباس إلى أنه ليس هناك مؤشرات على نية حماس التوقيع على ورقة المصالحة المقترحة مصريا                

موقفنـا مـن    " وقال. - في ليبيا المزمع عقدها في طرابلس في أواخر مارس المقبل          -لقمة العربية   قبل ا 
المصالحة واضح وهو أن توقع حماس على الورقة المصرية في القاهرة ومن ثم يبدأ الحوار، والحـوار                 

 ."يتم حول تطبيق الوثيقة وبالذات حول موضوع االنتخابات الرئاسية والتشريعية
اس ورئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما في طوكيو أمس، على سلسلة من الخطوات الهادفة              واتفق عب 

  .لتقديم مساعدة يابانية في بناء مؤسسات وقدرات الدولة الفلسطينية
  9/2/2010الوطن، السعودية، 
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  الحصار وإقامة الجدر حول غزة سياسة فاشلة لن تركع الشعب الفلسطيني: هنية .3

إن إقامة الجدر الفوالذية وااللكترونية "يس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية قال رئ: غزة
يهدف إلى وضع الفلسطينيين في قفص صغير وليس سجن كبير "واإلسمنتية والبحرية حول قطاع غزة 

ثنين واتهم هنية خالل تكريمه لجهاز الدفاع المدني والخدمات الطبية العسكرية في غزة اليوم اال ".فحسب
إن الشعب "، مضيفا "النقية"أطرافا لم يسمها بالسعي إلفشال مشروع حركة حماس وخياراتها ) 8/2(

الفلسطيني أصيل وأكبر من جالديه ومتأمريه وقادر على مواجهة المستجدات والتحديات بإبداعات 
شلة لن تنجح في وشدد هنية على أن الحصار وإقامة الجدر حول قطاع غزة سياسة فا ".وابتكارات جديدة

تركيع الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن تصاعد الحصار ومحاصرة قطاع غزة يهدف إلى إسقاط الحكومة 
  .وتركيع الفلسطينيين في غزة

غزة اآلن محاصرة بالجدر من ثالثة جهات الشمالية والشرقية والجنوبية والبحر من الجهة "وقال هنية 
مهما فعلوا وأقاموا من جدر فلن نستسلم وسنواصل "، مضيفا "اءالغربية إلجبارها على رفع الراية البيض

الطريق وحمل األمانة رغم كل التحديات ونؤكد على مضي مساعي الحكومة في تخفيف األعباء والهموم 
  ".عن أبناء شعبنا

  8/2/2010قدس برس 
  

  لم نوافق بعد على مفاوضات غير مباشرة: عريقات .4
نفى رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلـسطينية          :  أحمد رمضان ووكاالت   -رام اهللا   

صائب عريقات أمس، األنباء التي ترددت حول موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس علـى مقتـرح                
أميركي بعقد محادثات غير مباشرة مع إسرائيل عبر المبعوث األميركي للشرق األوسط جورج ميتـشل،               

  ".بالونات اختبار ال أساس لها من الصحة"واصفاً تلك االخبار بأنها 
األميركي أمس، أن الرئيس أبو مازن ال يزال فـي          " سوا"وأضاف عريقات في تصريحات خاصة لراديو       

وأوضح أن القيادة الفلسطينية فـي      . إطار المشاورات مع األشقاء العرب واألصدقاء في المجتمع الدولي        
لرئيس الفلـسطيني فـي مـا يتعلـق بالمرجعيـات واألسـس             انتظار رد اإلدارة األميركية على أسئلة ا      

  .والجدول الزمني لتلك المفاوضات" مفاوضات التقريب"لـ
عندما نستعد العالن مواقفنا فسوف نعلنها نحن، ولن ننتظر إعالنها من قبـل الـصحف               : "وقال عريقات 

 إنجاح جهود الرئيس األميركـي      ، الفتا إلى أن القيادة الفلسطينية تريد      "اإلسرائيلية أو غيرها من الوسائل    
  .باراك أوباما ومبعوثه ميتشل

  9/2/2010المستقبل، 
  

  السلطة تقبل مفاوضات غير مباشرة في حال توافر ضمانات أميركية: عبد ربه .5
قال مسؤولون فلسطينيون امس ان القيادة الفلسطينية ستقبل المفاوضات غير :  محمد يونس-رام اهللا 

ر وسيط اميركي في حال تلقيها ردوداً مقنعة على اسئلة وجهتها اخيراً الى المباشرة مع اسرائيل عب
  .اإلدارة األميركية

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أمس في مؤتمر منظمة تحالف 
المفاوضات غير  (هذا الشكل المقترح: "السالم الفلسطيني في رام اهللا عن مستقبل العملية السلمية

سنقتحمه، ولن نخافه او نبرره، لكن نريد ان نضمن لهذه المفاوضات الحد األدنى من الجدية ) المباشرة
  ". والفاعلية
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وأضاف ان الفلسطينيين يريدون جواباً من اإلدارة األميركية في شأن الخطوة التالية في حال فشل هذه 
مفاوضات بعد ثالثة او اربعة اشهر؟ هل ستأتي اإلدارة ماذا لو فشلت هذه ال: "المفاوضات، متسائالً

  ".األميركية مع اللجنة الرباعية وتقول هذه الحدود الفاصلة بين الفلسطينيين وإسرائيل
ورأى ان الجوالت السابقة للمبعوث األميركي لعملية السالم كانت عملياً مفاوضات غير مباشرة بين 

ميتشل يتنقل بيننا وبين اإلسرائيليين من اجل اخبار الطقس، وإنما كان بالتأكيد لم يكن : "الجانبين، مضيفاً
وقال إن الجانب األميركي اقترح اخيراً تكثيفاً ". ينقل افكاراً من جانبنا اليهم، وينقل افكاراً من جانبهم الينا

 للجهود، اي ان تتحول جهودهم من زيارات متقطعة الى جولة مكوكية متواصلة، اي مفاوضات غير
  ". مباشرة بين الجانبين، وإن الجانب الفلسطيني يرحب بذلك في حال توافر اساس جدي لهذه المفاوضات

  9/2/2010الحياة، 
  

  ال صحة لموافقة الرئيس الفلسطيني على البدء في مفاوضات غير مباشرة: منظمة التحرير .6
جراء مفاوضات غير مباشرة مع نفت السلطة الفلسطينية موافقتها على البدء في إ: كفاح زبون: رام اهللا

وقال عضو اللجنة التنفيذية . اإلسرائيلية" هآرتس"إسرائيل وفق اقتراح أميركي، حسب ما نشرته صحيفة 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدالني، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام األحمد، إنه ال 

  .فاوضات غير مباشرةصحة لموافقة الرئيس الفلسطيني على البدء في م
إن " الشرق األوسط"لكن هذا النفي ال يعني أن السلطة رفضت االقتراح األميركي، وقالت مصادر لـ

السلطة تنتظر بعض التوضيحات من الواليات المتحدة، وعلى األغلب فإنها ستوافق على هذا المقترح، 
متيازات أخرى، مثل اإلفراج عن الذي سيتيح للسلطة توسيع مناطق نفوذها في الضفة وحصولها على ا

 .أسرى، وفتح مؤسسات في القدس
) كانون األول(وقال مجدالني إن الموقف الفلسطيني في ما يتعلق بالمفاوضات، المتوقفة منذ ديسمبر 

، موضحا أن القيادة الفلسطينية تواصل دراسة أفكار أميركية تتعلق ببدء "لم يطرأ عليه أي جديد"، 2008
 .قاءات مكوكية بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيليجهد أميركي بل

وحسب مجدالني، فإن الرد الفلسطيني على هذه المقترحات سيتم خالل أيام عند انتهاء دراسته، 
واستيضاح بعض األمور بشأنه من اإلدارة األميركية، إلى جانب إجراء المشاورات الالزمة حوله مع 

 .الدول العربية والصديقة
 9/2/2010سط، الشرق األو

  
   القذافي يسعى الى إقناع عباس بإنجاز المصالحة قبل قمة طرابلس:مصادر فلسطينية .7

ـ    :  أحمد رمضان  -رام اهللا    ان الزعيم الليبي معمر القـذافي      " المستقبل"كشفت مصادر فلسطينية رفيعة ل
المقبل اجـرى خـالل     ) مارس(الذي ستترأس بالده القمة العربية المقبلة المقرر عقدها اواخر شهر اذار            

االيام القليلة الماضية عدة اتصاالت بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، بهدف اقناعه االجتمـاع بـرئيس               
  .خالد مشعل وتوقيع اتفاق المصالحة قبل بلوغ موعد القمة العربية" حماس"المكتب السياسي لحركة 

الجتماع بمشعل فور توقيعه في القاهرة      واضافت هذه المصادر ان عباس ابلغ القذافي بأنه على استعداد ل          
التوقيع عليهـا فـي شـهر تـشرين اول     " حماس"تحديداً على الورقة المصرية للمصالحة، التي رفضت      

الماضي، وطالبت باعادة فتحها وتضمينها قضايا قالت انها توافقت مع مـصر عليهـا ولكنهـا                ) اكتوبر(
  .تعليق مصر لجهودهااسقطت من متن ورقة المصالحة، ما ادى فعلياً الى 

الى ذلك ذكرت مصادر اعالمية فلسطينية، ان القاهرة ستعمل على تبني القمة العربيـة المقبلـة لورقـة                  
  .المصالحة المصرية كما هي دون تغيير وان الموقف المصري يلقى تأييد معظم الدول العربية
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عربية وقـرب اسـتكمال مـصر       على الورقة مع اقتراب القمة ال     " حماس"وقالت المصادر ان عدم توقيع      
فيما تتزايد الضغوط   " حماس"لجدارها حول قطاع غزة يعني فرص حصار سياسي وجغرافي كامل على            

  .االسرائيلية بتوجيه ضربات مجددا الى قطاع غزة
  9/2/2010المستقبل، 

  
   تعارضوالحكومة في غزة ... السلطة تقرر إجراء انتخابات للمجالس المحلية  .8

 الحكومة الفلسطينية أمس إجراء انتخابات لجميع الهيئات المحلية في الضفة الغربية قررت: رام اهللا
  .في قطاع غزة" حماس"المقبل، األمر الذي عارضته حركة ) يوليو(وقطاع غزة في تموز 

وقالت الحكومة في بيان أصدرته أمس عقب جلستها األسبوعية في رام اهللا انها كلفت لجنة االنتخابات 
 تموز المقبل، 17الشروع في إجراء الترتيبات الالزمة إلجراء االنتخابات السبت الموافق المركزية 

إتمام هذه العملية الديموقراطية يعتبر من اللبنات األساسية الداعمة لبرنامج عمل السلطة "مضيفة ان 
واإلدارة الوطنية وخطة عمل الحكومة الستكمال بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ قواعد الحكم الصالح 

  ".الرشيدة
. قالت انها لن تسمح بإجراء االنتخابات في قطاع غزة، ولن تشارك في اجرائها في الضفة" حماس"لكن 

وقال وزير الحكم المحلي في الحكومة المقالة زياد الظاظا ان اي قرار يصدر عن حكومة رام اهللا يعتبر 
ابات محلية في الضفة في ظل االجتياحات حماس ال يمكنها ان تشارك في انتخ"غير شرعي، مضيفاً ان 

  ".واالعتقاالت، وفي ظل تنحية أعضاء المجالس المنتخبين
  9/2/2010الحياة، 

  
  لم تدفع رواتب عدد كبير من موظفيها بسبب أزمة سيولةالحكومة في غزة  .9

ة إن حكومة حماس تعاني من أزم": الشرق األوسط"قالت مصادر مطلعة لـ:  كفاح زبون - رام اهللا
 .سيولة فعال، وليس من أزمة في المال ومصادره

وأوضحت المصادر أن الحركة بدأت بدفع رواتب الموظفين على عدة دفعات، وسددت فعال لمن تقل 
 دوالر، وأجلت الدفع للباقين، وأوضحت المصادر أن الحكومة المقالة تواجه حاليا 300رواتبهم عن 

 .أزمة في نفقاتها التشغيلية
هي السبب، مؤكدا أنه تم تقسيم الموظفين إلى شرائح " إجراءات فنية"في وزارة المالية إن وقال مسؤول 

 .بحسب قيمة رواتبهم، معربا عن أمله في أن تتمكن الوزارة من الدفع للباقين مع نهاية األسبوع
 وبناء الجدار ومع تشديد الرقابة على األموال المنقولة باليد عبر الحدود، التي يتم تحويلها عبر البنوك،
وتحتاج حكومة . الفوالذي، ورفض كثير من البنوك التعامل مع الحركة، بات امتالك السيولة مسألة معقدة

 ألف موظف 34 مليون دوالر مع بداية كل شهر، وتدفع الحركة هذه الرواتب لنحو 16حماس لنحو 
 540الي موازنة مالية بقيمة وكانت الحكومة المقالة في غزة قد أقرت مطلع العام الح. مدني وعسكري

وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية، إنها تتسلم  . مليون دوالر لدعم القدس30مليون دوالر، بينها 
 .عادة رواتب الموظفين الشهرية قبل أيام قليلة من مطلع الشهر وال تخزن أي أموال لديها

 9/2/2010الشرق األوسط، 
  

  لبرلماني العربي إلى غزةالزعنون يبحث زيارة وفد االتحاد ا .10
 بحث رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون مع األمين العام لإلتحاد البرلماني العربي              : عمان

نور الدين بوشكوج أمس في عمان زيارة وفد االتحاد المزمعة إلى قطاع غزة لمساندة الشعب الفلسطيني                
  .في وجه الحصار واالحتالل
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رات الجارية لعقد المؤتمر السادس عشر لالتحاد البرلماني العربي الذي يستـضيفه           وتناول اللقاء، التحضي  
 آذار  4 و 2المجلس الوطني الفلسطيني بمقر مجلس الشعب المصري في القاهرة خالل الفترة مـا بـين                

  .المقبل) مارس(
 مـساندة الـشعب     كما تناول اللقاء زيارة وفد االتحاد البرلماني العربي المزمعة إلى قطاع غزة في إطار             

الفلسطيني الصامد في وجه الحصار واالحتالل، حيث سيلتقي الوفد البرلماني المشكل من ممثلـين عـن                
  .البرلمانات ومجالس الشورى العربية مختلف فصائل العمل الوطني الفلسطيني

فـة البنـود    كما بحث اللقاء جدول أعمال المؤتمر المقبل، حيث أكد الزعنون على أهمية اإلعداد جيدا لكا              
المطروحة على جدول األعمال، كما أبدى استعداد المجلس لوضع كافة إمكاناته تحت تـصرف الوفـود                

 .العربية المشاركة في هذا المؤتمر
  9/2/2010الغد، االردن، 

  
  فياض الرئيس المقبل لفلسطين: مصادر إسرائيلية .11

عن مصادر إسرائيلية، أمس، أن أوساطا المستقلة لألنباء " وكالة قدس نت"نقلت : عبدالقادر فارس - غزة
سياسة عليا في إسرائيل ترى في شخص رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض رئيس الدولة الفلسطينية 

وقالت المصادر . المقبل، وذلك عقب كلمته التي ألقاها في مؤتمر هرتسليا اإلسرائيلي األسبوع المنصرم
 كلمة فياض كانت بمثابة كلمة رئيس دولة وليس رئيس إن" قدس نت"اإلسرائيلية في تصريحات لـ 

حكومة فلسطينية، وفقا للمصادر ذاتها، فإن فياض يسعى من خالل سياسة حكومته لفرض وقائع جديدة 
على األرض وإفشال مساعي إسرائيل في السيطرة على أجزاء أخرى من األراضي الفلسطينية لصالح 

ن من يرى في فياض شخصا عاديا يكون واهما، حيث أن هذا وأضافت المصادر أ. البناء االستيطاني
الشخص أثبت خالل أقل من عامين على توليه مقاليد الحكم في السلطة الفلسطينية على أنه قادر على 
مواجهة إسرائيل وبدون أسلحة، مضيفة أن هناك مخططات يرسمها فياض وبدعم أمريكي وأوروبي 

واحدة ولن تستطيع إسرائيل عرقلة مساعيه خشية من انتقاد أمريكي كامل من أجل بناء مؤسسات الدولة ال
 .لذلك

  9/2/2010عكاظ، 
 

  إطالق النار على مكتب أحد نواب حماس في قلقيلية دون إصابات .12
أطلق مسلحون فجر أمس االثنين النار على مكتب أحد نواب حركة حماس في مدينة قلقيلية، شمال : غزة

نائب عماد نوفل إن المسلحين أطلقوا النار على واجهة المكتب والنوافذ غربي الضفة الغربية، وقال ال
 .األمامية، دون أن تسفر الحادثة عن وقوع إصابات

واعتبر نوفل في بيان صادر عنه أن إطالق النار على مكتبه يهدف إلى تخريب أي جهود للمصالحة بعد 
من قام بهذا العمل وفي : "وأضاف. غزةزيارة نبيل شعت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إلى قطاع 

هذا الوقت الذي تتجه فيه أنظار الشعب الفلسطيني إلى المصالحة وإنهاء حالة االنقسام، ال يهدف إال إلى 
  ". تعطيل تلك المساعي

تجاوزا لكل "من ناحيتها، اعتبرت كتلة حماس في المجلس التشريعي إطالق النار على مكتب نوفل 
وشددت ". تمرارا لمسلسل االنتهاكات الخطيرة في حق النواب من قبل سلطة فتحالخطوط الحمر، واس

حالة الفلتان األمني الرسمي "الكتلة في بيان صادر عنها على أن استهداف مكتب نوفل يمثل دليال على 
  . ، حسب تعبير البيان"الذي تعيشه الضفة الغربية التي تقع تحت سيطرة حكومة فياض وأجهزة دايتون
 9/2/2010شرق األوسط، ال
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  مع نهاية العام الجاري نكون قد أقمنا عالقات دبلوماسية مع جميع دول العالم: المالكي .13
قال وزير الشؤون الخارجية الدكتور رياض المالكي، اليوم، إنه مع نهاية العام :  محمود خلوف- القاهرة

العالم، وأن الوزارة وضعت هذا الجاري، تكون فلسطين قد أقامت عالقات دبلوماسية مع جميع دول 
 .الموضوع في مقدمة نشاطها الحالي

في القاهرة، إلى أن الرئيس محمود عباس تقبل يوم ' وفا'وأشار وزير الشؤون الخارجية في حديث لوكالة 
السبت الماضي خالل زيارته لمصر، أوراق اعتماد ثالثة سفراء بالقاهرة، كسفراء معتمدين غير مقيمين 

، وهم سفير فيتنام في القاهرة، وكذلك سفير كويا، وسفير مالي، وأنه كان مقررا بأن يتم في فلسطين
 .اعتماد ثالثة آخرين ولكن زيارة الرئيس تصادفت مع وجودهم خارج مصر

 سفارة وقنصلية 96وبين أن لفلسطين عالقات دبلوماسية واسعة في العالم أجمع، باالضافة الى وجود 
لنا عالقات على مستوى سفير غير مقيم فيما ال يقل عن 'ختلف قارات العالم، وأن فلسطينية منتشرة في م

 .'أربعين دولة، واتخذنا قرارا بأن نقيم عالقات مع كل دول العالم بدون استثناء
  8/2/2010وآالة وفا، 

 
  مخيم شعفاط وتستنكر حملة االعتقاالتباقتحام االحتالل السلطة تندد  .14

ومة الفلسطينية في بيان لها امس اقتحام مخيم شعفاط ومنطقة رأس خميس استنكرت الحك: رام اهللا
كما استنكرت إغالق باب العامود والمحال . وضاحية السالم المجاورتين واعتقال العشرات من المواطنين
هذه الحجج الواهية "وقالت في بيانها ان . التجارية لمدة عامين بدعوى تطوير البنية التحتية في المنطقة

هدف إلى التغطية على المشروع اإلسرائيلي الخطير في مدينة القدس الشرقية، بهدف نزع الهوية ت
  ".العربية وتغيير المعالم التاريخية في مدينة القدس بما يتناقض مع المواثيق والقوانين الدولية

 9/2/2010الحياة، 
  

    من المصالحةنا قفنأمل أن تكون هناك قراءة صحيحة لموو.. رئيساعباس لم يعد : حمدان .15
أحد أعضاء الوفد  أن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان 8/2/2010قدس برس، ذكرت وكالة  

قدس "لرئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل إلى موسكو أكد في تصريحات خاصة لـالمرافق 
الفلسطيني في أن زيارة وفد حماس إلى موسكو تأتي في سياق بحث سبل فك الحصار عن الشعب " برس

لقد كان هناك تركيز في محادثاتنا مع المسؤولين الروسيين االثنين : "غزة ودعم المصالحة الوطنية، وقال
على موضوع المصالحة الوطنية وسبل دفعها إلى األمام والتعامل معها بإيجابية، كما جرى التطرق إلى 

يث حول العدوان اإلسرائيلي الذي وفي إطار حواراتنا دار حد. فرص إعمار غزة وفك الحصار عنها
حصل على غزة وحاجة الشعب الفلسطيني إلى دعم دولي لمعالجة تبعات تلك الحرب وكبح جماح أي 

  ".رغبة إسرائيلية لالعتداء مجددا على الشعب الفلسطيني
تضافت إن روسيا كانت أول قوة دولية بادرت إلى اإلقرار بنتائج االنتخابات والتعامل معها، واس: "وقال

" حماس"يقوده رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، وتعاملت مع " حماس"وفدا قياديا من 
وتلعب روسيا اليوم دورا مهما في إطار الرباعية الدولية، ونحن نعتقد أنها يمكن . باعتبارها قوة منتخبة

مريكية، ولذلك نحن نتمنى أن تكون داعية وداعمة للمصالحة الوطنية الفلسطينية على خالف اإلدارة األ
ومن الواضح أن روسيا . أن يكون لروسيا دورا دافعا باتجاه المصالحة وكبح جماح التدخالت الدولية

تدعم عملية السالم، لكن الموقف الرسمي المطالب بوقف االستيطان بل وإنهائه يعتبر موقفا متقدما 
  ".بالمقارنة مع الموقف الدولي

لمصالحة واضح تماما، ولطالما عبرنا عنه، لكن الضغوط الخارجية والسيما من ا" حماس"موقف : "وقال
األمريكية كانت تؤثر على هذه المصالحة، وهي ضغوط تجد تجاوبا من طرف فلسطيني، نحن الزلنا 
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نؤكد حرصنا على المصالحة بأجندة وطنية، ألنها بهذه األجندة تصبح مصالحة وطنية أما إذا خرجت عن 
  ".ية فهي ليست مصالحةاألجندة الوطن

الممدودة للمصالحة إما أنه " حماس"ال شك أن تعامل األطراف المعنية بملف المصالحة مع يد : "وقال
يأتي قراءة خاطئة تنتج سلوكا خاطئا وإما أنه نتيجة لضغوط أجنبية، نحن نأمل أن تكون هناك قراءة 

كثر جدية وأكثر إدراكا وفهما لطبيعة أ" فتح"من المصالحة، وأن تكون حركة " حماس"صحيحة لموقف 
وال شك أن مصر لعبت . من منطلق اإليمان بالثوابت الفلسطينية" حماس"هذا الموقف الذي تعبر عنه 

  .، على حد تعبيره"دورا مهما كوسيط ويجب أن تبقى على ذات المسافة من ذات األطراف لنجاح مهمتها
إن قال حمدان لها من موسكو سامي عمارة أن  نقال عن مراس9/2/2010الشرق األوسط، وأضافت 

حركة حماس تعتزم مواصلة االتصاالت مع روسيا للبحث عن سبل جديدة لتحقيق التسوية في الشرق 
وأشار حمدان ردا على سؤال بشأن موقف حماس إزاء رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، إلى . األوسط

إن االنتخابات الفلسطينية ستجري ": وأضاف. "قا للدستورمحمود عباس لم يعد يتولى زمام السلطة وف"إن 
 ."بعد تحقيق المصالحة وسنرى من سيتولى الرئاسة

  
   حال تم التوقيع عليهاالمصالحةبتطبيق بنود  حماس طلبت من عباس ضمانات": القدس العربي" .16

فـد حركـة     و أن من مصدر موثوق     "القدس العربي "تفيد معلومات حصلت عليها     : اشرف الهور  - غزة
 تؤكد تطبيق كافة البنـود  "ضمانات"حماس الذي التقى بالدكتور نبيل شعث المسؤول الرفيع في فتح طلب     

التي وردت في الورقة المصرية للمصالحة في حال تم توقيعها، وان فتح اآلن تدرس هذا الطلب بهـدف                  
س محمود عبـاس زعـيم       يتعهد الرئي  أنوبحسب ما علم فان وفد حماس طلب من شعث           . االنقسام إنهاء

   .، لكن طبيعة هذه الضمانات وشكلها لم يكشف عنها"الضمانات"حركة فتح بتقديم 
، " وثوقا بالمصالحة  أكثرجعل حماس   " حركة فتح اآلن تستعد التخاذ سلسلة خطوات لـ          أنقال المصدر   و

ي ستجتمع عقـب     اللجنة المركزية للحركة الت    إنلكن المصدر لم يكشف عن طبيعة هذه الخطوات، وقال          
، بعد سماعها للتقرير المفصل الذي يحتـوي        األمرعودة الرئيس عباس من جولته الخارجية ستقرر هذا         

وعند سؤال اشرف جمعة النائب عن فتح واحد المـشاركين فـي             . لغزة األخيرةعلى نتائج زيارة شعث     
ال انه تـم بحـث الطـرق    ، لكنه ق اإلجابة، امتنع عن    "الضمانات'اللقاء الذي تم مع حماس عن موضوع        

  . المصالحة الداخليةبإتمامالكفيلة 
9/2/2010القدس العربي،   

  
  قطر تقوم بوساطة بين حماس وشرطة دبي في ملف المبحوح": الحياة"قيادي في حماس لـ .17

 أن دولة قطر تقوم بوساطة بين "الحياة"كشف قيادي في حركة حماس لـ:  جيهان الحسيني-القاهرة 
مارات العربية المتحدة في ما يتعلق بالتحقيقات التي تجرى على خلفية اغتيال القيادي الحركة ودولة اإل

 التحقيقات بدأت من دمشق، أنوأضاف .  محمود المبحوح في مدينة دبي الشهر الماضي"حماس"في 
قطر ": وقال القيادي . تقويم إجراءات تأمين قادتهاإعادة الحركة تعكف على أن إلى، الفتاً األولىالمحطة 

تقوم بنقل المعلومات بين شرطة دبي وحماس في ما يتعلق بالتحقيقات ألنه حتى اآلن ال توجد اتصاالت 
إرسال وفد أمني إلى دبي لمتابعة سير التحقيقات ومعرفة "، الفتاً إلى أن "مباشرة بيننا وبين شرطة دبي

  . "بهذه الجريمة من مالبساتتفاصيلها يظل مطلباً لنا للتعاون معهم في الكشف عن كل ما يتعلق 
 كان يترقب وصول المبحوح إلى دبي وكان ينتظره طبقاً لمعلومات "موساد"وأوضح أن فريقاً كامالً من 

اإلسرائيليون ال يملكون الجرأة على التحرك وإنجاز مثل هذه العملية إال بقرار ": مسبقة ومؤكدة، وقال
  . منذ فترة ال تقل عن أسبوعين قبيل إنجاز المهمة، مرجحاً أن يكون اتخاذ هذا القرار تم"سياسي
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 التي استهدفت المبحوح ألنه غادر دمشق "موساد"ورأى أن دمشق هي المحطة األولى النطالق عملية 
 معنية تماماً بالبحث وإجراء تحريات في "حماس"ولفت إلى أن . متوجهاً إلى دبي، محطته األخيرة

واعتبر أن إقامته في الفندق ذاته في دبي نحو . ستهداف المبحوحلبدء عملية ا) دمشق(المحطة األولى 
سننشر كالماً عاماً من دون ": واستبعد إعالن نتائج التحقيق، وقال. خمسة مرات يعتبر تقصيراً أمنياً
   ."الخوض في التفاصيل أو التفسيرات

مبحوح في دبي، وقال في غضون ذلك، حذر مسؤول في حماس إسرائيل بأنها ستتحمل تبعات اغتيالها ال
 قيادات حماس في الخارج له مؤشرات خطيرة، معتبراً أن ذلك هو إسرائيل إن استهداف "الحياة"لـ

استدراج إسرائيلي للحركة كي ترد في الخارج بهدف توريطها وإدخالها في معارك جانبية تشغلها عن 
الحركة حتى هذه اللحظة هو استمرار قرار ": وقال. اإلسرائيليمعركتها األساسية الموجهة ضد االحتالل 

بجريمتها واغتيالها المبحوح فتحت "وخاطب إسرائيل محذراً إياها من أنها . "المعركة مع العدو في الداخل
إسرائيل (....) على إسرائيل أن تتحمل مسؤولية ذلك ": ، وقال"أفق الصراع معها ونقلته إلى الخارج
  ." وله تبعاتهستدفع الثمن ألن الرد في الخارج مؤلم

  9/2/2010الحياة، 
  

  تزوير االحتالل للوقائع وتضليل المؤسسات الدولية يثبت تورطه في جرائم الحرب: برهوم .18
انتقد المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي مكتوب أرسل نسخة منه لـ : غزة

تضليل الرأي العام الدولي طريقة التعاطي اإلسرائيلية مع تقرير غولدستون ومحاولة " قدس برس"
  ".مفبركة"بتحقيقات وصفها بأنها 

محاوالت الكيان الصهيوني التنصل من مسؤولياته تجاه ارتكابه جرائم حرب في غزة بمحاوالته : "وقال
المتكررة تضليل المنظمات الحقوقية والدولية وبإجرائه تحقيقات ذات وقائع مزورة ومفبركة، والتي 

وكذلك تقرير غولدستون " هيومن رايتس وتش"لمنظمات الدولية والحقوقية ومنظمة شككت فيها كثير من ا
الذي دان العدو الصهيوني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية بحق أهلنا في غزة، تؤكد تورطه 

  ".وقياداته بارتكاب هذه الجرائم واستخدام األسلحة المحرمة دولياً في قتل وحرق المدنيين الفلسطينيين
 8/2/2010قدس برس، 

  
  المفاوضات غير المباشرة مع االحتالل تغطية على نهب األراضي": الشعبية" .19

المناورات الدبلوماسية األمريكية "حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مما أسمته : رام اهللا
سمى باستئناف توظيف القضية الفلسطينية وطمسها عبر ما ي"، التي قالت أنها تهدف إلى "اإلسرائيلية

 في المنطقة، واستخدام العرب في خدمة األمريكيةالمفاوضات غير المباشرة والهادفة لتسويق السياسية 
  ". الهيمنة على المنطقة وثرواتها وشعوبهاإلطباق إستراتيجيتها

المفاوضات غير ) 8/2(نسخة منه االثنين " قدس برس"كما اعتبر الجبهة في تصريح مكتوب وصل 
تغطية على نهب األرض الفلسطينية وتهويد مدينة القدس وفرض سياسة االحتالل على  "المباشرة

 ما يسمى بالسالم االقتصادي في ظل السالم وإمالءاألرض، القائمة على نفي حقوق الشعب الفلسطيني 
توفر  امن االحتالل، التي لم تعد وأجهزة وتحويل ما يسمى بمناطق السلطة مرتعاً لدوريات الجيش األمني

  .، كما قالت" وشتى دول العالمأوروبا من األجانبحتى المتضامنين 
  8/2/2010قدس برس، 
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  ربطوا مستقبلهم السياسي برضا االحتاللرموز السلطة : "حزب التحرير" .20
 تواصل  إنهاوجه حزب التحرير انتقادات الذعة لقيادات للسلطة الفلسطينية، وقال           :اشرف الهور  - غزة

تحقيق امن االحتالل، الذي يستصغر شأنهم في كل مناسبة، وذلك في رد الحـزب علـى                االستمرار في   
 افيغدور ليبرمان للرئيس محمود عباس وسالم فياض بخسران الحكـم           اإلسرائيليتهديد وزير الخارجية    

   .في الضفة مثلما خسراه في غزة
 أمامادات السلطة الفلسطينية     نسخة منه صمت قي    "القدس العربي '"وانتقد حزب التحرير في تصريح تلقت       

قبـول  'وهاجم الحزب ما قال انـه        . الذي وجهه ليبرمان، لقيادة السلطة الفلسطينية      "التحذير شديد اللهجة  "
رموز السلطة الفلسطينية االستمرار بتحقيق امن االحتالل بينما هو يريق مياه وجوههم في كـل مناسـبة              

   ."ويستصغر شأنهم
 األمنـي  انسحابهم من تنفيذ هذا المـشروع        ألعلنواوز السلطة بقية من حياء      لو كان في وجوه رم    "وقال  

ولتمردوا على خطاب االستصغار الذي يجدونه عند ليبرمان وغيره من قادة الحرب، ولكنهم اسـتمرؤوا               
 الـسلطة   إنـشاء  أنواعتبر حزب التحريـر     . 'الذل والهوان وربطوا مستقبلهم السياسي برضا االحتالل      

 ال تقـوم لهـم      أنهم قادة الحرب في دولة يهود يؤكدون لرموز السلطة          أن": ، وقال "االحتاللمربوط بيد   "
  ." عن عرشهم الوهميأسقطهم شاء إذا برضا االحتالل، وان االحتالل إال األرضقائمة على 

  9/2/2010القدس العربي، 
  

  حدث مع إخوانيأفاوض اإلسرائيليين وهم أعدائي فكيف ال أت: شعث يدافع عن زيارته إلى غزة .21
التـي التقـى    نبيل شعث عن زيارته إلى قطاع غزة        . دافع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د      : القاهرة
وقال، فـي   . في غزة، وأكد أن الزيارة ليست استجداء وأن المصالحة حتمية           قيادات حركة حماس   خاللها

حركـة  "عمرو موسى أمـس، إن      تصريحات للصحافيين عقب اجتماعه مع األمين العام للجامعة العربية          
فكيف ال أتحدث مـع     .. حماس هم إخوان لنا والتناقض بيننا ثانوي، فأنا أفاوض اإلسرائيليين وهم أعدائي           

  ."إخوتي
ورداً على سؤال عما إذا كانت زيارته إلى منزل إسماعيل هنية قد أزعجت قيادات فتح والرئيس محمود                 

شرحت له التفاصيل تفهم الموقف تماماً، حيث إنني زرت         بعد أن   ) عباس(الرئيس  "عباس، قال شعث إن     
   ."هنية في بيته كأحد قيادات حركة حماس بشروطي، ورفضت زيارته في مكتبه كرئيس للوزراء

وأضاف أن حركتي فتح وحماس ستقومان خالل األيام القليلة المقبلة بإجراءات لتعزيـز الثقـة، حيـث                 
في غـزة، فيمـا قامـت        إعادة فتح بعض مقار مؤسسات فتح     باإلفراج عن المعتقلين، و   ” حماس“وعدت  

وأشار إلى أنه أطلع األمين العـام للجامعـة العربيـة           . السلطة بدفع تكلفة وقود محطة الكهرباء في غزة       
وأوضح أن حماس على استعداد لتوقيـع الورقـة المـصرية           . والمصريين على نتائج لقاءاته مع هنية       

بعض الضمانات من مصر التي وعدت بأخذ كل تحفظات الفصائل فـي            بصورتها الحالية، ولكنها طلبت     
  .االعتبار عقب التوقيع 

  9/2/2010الخليج، 
  

  شخصية ولم تكن ذات صفة رسميةشعث إلى غزة زيارة : أبو العينين .22
التقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء سلطان أبو العينين في مجـدليون النائـب بهيـة                 : صيدا

ث وضعها في أجواء األراضي الفلسطينية التي عاد منها أخيراً، وبحـث معهـا أوضـاع                الحريري حي 
ورداً على سؤال رأى أبو العينين أن زيارة نبيـل           .المخيمات ال سيما على الصعيد االجتماعي واإلنساني      

 غزة هي زيارة شخصية محدودة ليست لها أي صفة أو أبعاد سياسية، ولم تكـن زيـارة ذات                   إلىشعث  
  . رسميةصفة
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لبنان يجب أن يستمد من روح الشهيد الرئيس رفيق الحريري العزيمـة            : "من جهة أخرى قال أبو العينين     
  .أيضاالتي كان يتمتع بها هذا الرجل العظيم الذي أعطى لبنان وتميز بعطائه للبنان وللقضية الفلسطينية 

  9/2/2010المستقبل، 
    

  "اإلخوان المسلمين"فعليها أوال االنفكاك من لمصالحة اإن كانت حماس جادة في : الرجوب .23
اللواء جبريـل الرجـوب،     " فتح" أكد عضو اللجنة المركزية في حركة        ):وفا( – ملكي سليمان    -رام اهللا   

: المفاوضـات والوضـع الـراهن     "تحت عنوان   " تحالف السالم الفلسطيني  "خالل المؤتمر الذي دعا إليه      
ضرورة إنهاء االنقسام الداخلي، بعد اآلثار السلبية الكثيرة التي تـسبب      ، بمدينة رام اهللا،   "الفرص والبدائل 
هناك شكالن للمصالحة، أولها المصالحة في إطارها اإلقليمي وهي جاهزة وممثلة           "وقال   .بها هذا االنقسام  

 في الورقة المصرية التي ال تحتاج إال لتوقيع حماس عليها، ومصالحة وطنية تتم بين كافة ألوان الطيـف                
، مشيرا إلى أن واحدة من أهم األخطاء التي كانت في اتفاق مكة أنها لم تشمل كافة اإلطراف                  "الفلسطيني
  .الداخلية

إن كانت حماس جادة في مساعيها للمصالحة فعليها أوال االنفكاك من حركة اإلخوان المسلمين،              "وأضاف  
ريق إلى المصالحة ضمن وحدة المفهـوم       يجب أن تمر الط   "، قائال   "وعدم الدخول في التجاذبات اإلقليمية    

  ".السياسي والنضالي، ومن خالل مفهوم العمل السياسي
إن واحدا من األخطاء    "وأشار إلى أن كل ذلك يعني وحدة السالح، وسيادة الجهة التي تنفذ القانون، قائال               

 ".م على التعدديـة   التي حصلت في الماضي هو عدم بناء منظومة ردع حقيقة لحماية النظام السياسي القائ             
إن حركة فتح ال تسعى إلى االستحواذ على الكعكة كما يقال، بل ونحن جاهزون لمنح أي ضمانات                 "وقال  

بذلك، ولكن بعد التوقيع على الورقة المصرية، ومصر هي صاحبة الدور األكبر في إنهاء هذا الواقـع،                 
  ".وليس هدفنا إضعاف حركة حماس

 عدة، فإما عسكري وهو ما ال يمكن حدوثه، أو االستعانة بطرف إقليمي          إن للحل مع حماس أشكاال    "وتابع  
، قـائال   "وهو ما ال يمكن أن نفعله، أو القبول بالحوار واالتفاق باستحقاقات منظمة التحرير الفلـسطينية              

  ".نحن نسعى إلى مشروع سيادة وليس إلى مشروع انتحار"
 فـي  أزمـة :  هـي أزماتت ترك فراغا وثالث  ان غياب الرئيس الراحل ياسر عرفا     : وأضاف الرجوب 

 انه لم يتم تشخيص     إلى لها عالقة بالهوية واالنتماء مشيرا       أخيرة وأزمة في الهوية الفتحاوية     وأزمةالقيادة  
 الـشراكة  أهميـة مشددا علـى  " بوس اللحى"  تم التعامل معها من خالل وإنماالمشكلة مع حركة حماس   

 السياسية ومعرفتها والتركيز علـى      أهدافنالورقة المصرية وكذلك تحديد     السياسية والقبول بالتوقيع على ا    
  .قاعدة الحل السياسي

 الحل المسلح مع حماس حتى لو كانت لدينا القـدرة علـى ذلـك        إلىوقال الرجوب انه تم رفض اللجوء       
جاز وحدة   ضد حماس ويبقى الخيار الثالث هو خيار االتفاق الن         إقليمية بأطرافوكذلك رفضنا االستعانة    

 أنمعتبـرا   . إضعافها انشقاق في حركة حماس وال       إحداث إلى حركة فتح ال تهدف      أن إلىشعبنا مشيرا   
  . سلبية على الواقع الفلسطينيأثارااالنقسام الداخلي خلق 

 9/2/2010الحياة الجديدة، 
  

   تؤكد أن حماس ال تريد المصالحة محمد نزالتصريحات: فتح .24
 ال نزال   أننا" تصريحات نزال التي قال فيها       أنفايز أبو عيطة    . د" فتح"سم حركة    الناطق با  أعلن: رام اهللا 

 هـو مجـرد رغبـات       إليهـا بعيدين عن انجاز المصالحة الفلسطينية وان أي حديث عن قرب الوصول            
، تعبر عن الموقف الحقيقي لحماس من المصالحة، وان كل ما ورد من تصريحات سابقة لقـادة               "وتمنيات

 هنيـة   وإسماعيلبقرب المصالحة، وأنها قاب قوسين أو أدنى، كما صرح بذلك خالد مشعل             حماس تبشر   
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 نفاق ورياء هدفه خداع الرأي العام الفلسطيني والعربي وهـي تعبـر عـن               إالوغيرهم مؤخراً، ما هي     
بياً  الذي تعاني منه هذه الحركة نتيجة رفضها التوقيع على ورقة المصالحة التي باتت مطلباً شـع                اإلرباك

أن تصريحات نزال تكشف تؤكد أن حماس ال تريد المصالحة وال تزال تراهن             وأضاف   .ضرورياً وملحاً 
  . تخدم مصالحها الحزبية الضيقة، مواصلة اختطافها لقطاعنا الحبيبإقليميةعلى متغيرات 

 9/2/2010الحياة الجديدة، 
  

 "ةالديمقراطي"في ذكرى انطالقة " البداوي"احتفال في : لبنان .25
 الفلسطينية في مخيم البداوي مهرجانا تكريميا ألسر الديمقراطيةأقامت المنظمة النسائية : البداوي

وعائالت الشهداء والجرحى، وذلك بمناسبة الذكرى الحادية واألربعين النطالقة الجبهة الديموقراطية 
ت األهلية واالجتماعية وشارك في المهرجان ممثلو الفصائل واللجان الشعبية والمؤسسا. لتحرير فلسطين

 .وعدد من عوائل الشهداء
 9/2/2010السفير، 

  
  هل ينهي اغتيال المبحوح هدنة حماس؟  ": فورين بوليسي" .26

تساءلت مجلة فورين بوليسي عما إذا كان اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح فـي دبـي                  
مهما كانـت   : وقالت المجلة  .ك العملية سيقوض وقف النار بين إسرائيل والحركة، أم ال، وعن جدوى تل          

الحقيقة، فإن هذه العملية تهدد بتعطيل وقف النار القائم بين حماس وإسرائيل منذ العام الماضي، وتزيـد                 
  .قتامة) فتح(احتماالت المصالحة بين حماس وحركة التحرير الوطني 

ـ             زة، ومحاولـة اسـتئناف     كما رجحت أن تقوض عملية االغتيال أيضا محاوالت تخفيف المعاناة عن غ
  .مفاوضات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

وقالت إن وقف النار القائم حاليا بين حماس وإسرائيل لم يعد سرا، فاإلسرائيليون يشيرون لجهود حماس                
في منع هجمات العام الماضي باعتبارها دليال على نجاعة عملية الرصاص المسكوب اإلسرائيلية ضـد               

 من الصعوبة بمكان اإلشارة بأصابع االتهام إلى إسرائيل في ظل غياب            : وأضافت .حقيق الردع غزة في ت  
  .األدلة الدامغة، ولكن إعالن حماس استعدادها لالنتقام من شأنه أن يفجر دوامة خطيرة في كل األحوال

ى شرعية  ماذا لو ثبت صحة اتهامات حماس؟ لتجيب بأنه ال بد من طرح تساؤالت حول مد              : ثم تساءلت 
وأخالقية اغتيال المرء لعدوه، ولكنها استبعدت ذلك هذه األيام، ال سيما أن الواليات المتحدة تفتخر علنـا                 
بعمليات االغتياالت عبر الطائرات بدون طيار، وتناقشها ضمن إطار مـدى جـدواها ولـيس ضـمن                 

 حماس فـشلت فـي الـرد    هل يكون مجديا لو أن  : وتتساءل فورين بوليسي   .مشروعيتها وقبولها أخالقيا  
وأظهرت عجزها؟ وهل يكون مجديا إذا ردت حماس وقتلت إسرائيليين بما يذكي جولة أخرى من العنف                

  وهل يكون مجديا إذا كان انتقام حماس سيقدم حجة لتعزيز الحصار على غزة؟ بين الطرفين؟
  7/2/2010نت، .الجزيرة

  
  ران من الحصول على سالح نوويلمنع إي نتنياهو إلى روسيا وليبرمان إلى أذربيجان .27

 اإلسرائيلية أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين اإلعالمذكرت وسائل : القدس المحتلة ـ حسن مواسي 
نتنياهو سيقوم بزيارة دولة إلى روسيا تستغرق ثالثة أيام، في حين يتوجه وزيـر خارجيتـه افيغـدور                  

  .اعم لمنع حصول إيران على سالح نوويليبرمان الى اذربيجان، في مسعى لحشد موقف دولي د
أن تنحصر مداوالت نتنياهو مع المـسؤولين       " جيروزاليم بوست "و" يديعوت احرونوت "ورجحت صحيفتا   

الروس، وتحديدا الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ونظيره الروسي فالديمير بوتين حول الملف النووي             
 لبيع أسلحة تضمن صـواريخ ارض ـ جـو ذكيـة     اإليراني، وسيدعوهما إلى االمتناع عن عقد صفقة
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ونقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية     .، وأسلحة روسية متطورة أخرى    "300أس  "لسوريا وإيران من طراز     
عن نتنياهو قوله أن هذه الزيارة األكثر أهمية على الحلبة الدوليـة والتـي تـأتي ضـمن المحـاوالت                    

   .الذريةاإلسرائيلية لمنع حصول إيران على القنبلة 
وكان وزير الخارجية اإلسرائيلي بدأ أمس زيارة رسمية إلى أذربيجان، بهدف كبح التأثير اإليراني على               

 .الدولة المسلمة المعتدلة، وتوثيق العالقات معها، بحسب مسؤولين اسرائيليين
  9/2/2010المستقبل، 

  
  أيالون ينفي اعتذاره لألمير السعودي تركي الفيصل قبل مصافحته .28

، عن نائب وزير الخارجية )8/2 (االثنين ]أمس [نقلت اإلذاعة العبرية، صباح اليوم: ناصرةال
اإلسرائيلي، داني أيالون قوله إنه لم يعتذر لألمير تركي الفيصل رئيس جهاز االستخبارات السعودي 

  .السابق، في المؤتمر الدولي األمني السنوي في مدينة ميونيخ األلمانية السبت الماضي
، مشيراً إلى إمكانية التأكد من ذلك لدى "لم يكن هناك أي اعتذار"كر بيان صادر عن مكتب أيالون إنه وذ

  .مشاهدة شريط الفيديو الذي تم تسجيله لوقائع المؤتمر
  8/2/2010قدس برس، 

  
 بالحرب" إسرائيل"ا بتهديد شعب هليفني تنتقد أداء حكومة نتنياهو وتتهم .29

زعيمة المعارضة تسيبي ليفني، يوم أمس، على أن حكومة نتنياهو تنهي هذه األيام عاما أول من قالت 
 . في الحكم" انعدام المسؤولية"

ى أسبوع أنه من دون تسوية سياسية واستذكرت ليفني كالم وزير الدفاع إيهود باراك الذي أعلن قبل حوال
هذه حكومة يهدد فيها "وقالت إن ". قد نصل معها إلى مواجهة عنيفة ستبلغ حد الحرب الشاملة"مع سوريا 

وهذه ... وزير الدفاع شعب إسرائيل بالحرب إذا لم تتقدم الحكومة التي هو عضو فيها نحو السالم
 ".  وزير الدفاع محقا، فويل للسوريينحكومة يعتبر فيها وزير الخارجية أنه إذا كان

الجمهور ينظر إلى رئيس الحكومة وال يفهم إلى أين يقوده، وفي كل يوم يمر، "وشددت ليفني على أن 
 ". بما في ذلك اليوم، تحاول الحكومة أن تشرح من دون فائدة ما تحاول هي أن تفعله من دون نجاح

سوريا "ا إلدار عن الوهم الذي يراود وزير الدفاع بشأن عكيف" هآرتس"وكتب المعلق السياسي في صحيفة 
نتنياهو يعد ببقاء القدس موحدة، وأن تكون مستوطنة أرييل جزءا من إسرائيل، وأن "وأشار إلى أن ". أوال

وكذلك هي الحال . يبقى الجيش على طول نهر األردن، لكنه مع ذلك يتحدث عن رغبته في تحقيق السالم
 . "بشأن هضبة الجوالن

وكتب ألدار أن ثالثة رؤساء حكومات في إسرائيل حاولوا االلتفاف على الموضوع الفلسطيني بالذهاب 
بل ان نتنياهو جرب حظه هو . اسحق رابين، شمعون بيريز، وإيهود باراك نفسه: إلى المسار السوري

 . والنتيجة كانت الشيء حتى اآلن. اآلخر
عن تبادل التهديدات بين باراك، ووزير " هآرتس"شيه أرينز في وكتب وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق مو

وأشار إلى كالم باراك عن الحرب مع سوريا إذا لم يتم . الخارجية السوري ليد المعلم، وأفيغدور ليبرمان
هل هذا يعني، برأيه، أن قدرة الردع االسرائيلية ـ القائمة منذ حرب : "التوصل إلى اتفاق سالم وتساءل

، والتي تعززت في اعقاب الضربات التي تلقاها الجيش السوري في )1973حرب العام (ران يوم الغف
ـ قد تآكلت على مر السنين ولم تعد قائمة عمليا؟ وفضال عن ذلك، ) على لبنان(فترة حملة سالمة الجليل 

   كانت عليه هل يعتقد باراك أنه بعد الحرب التي ستبادر إليها سوريا سيبقى وضعها مشابها للوضع الذي
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قبل أن تهاجم إسرائيل، وأنها ستبقى تشكل تهديدا كبيرا جدا لدرجة أن إسرائيل ستضطر الى التنازل عن 
 ". هضبة الجوالن؟

 9/2/2010السفير،     
 

  إيران سواحل أمام تصل للخليج للمشاركة في مناورات إسرائيليةسفن حربية ": يديعوت" .30
 االثنين أمسلسفن الحربية اإلسرائيلية إلى منطقة الخليج العربي وصلت طالئع ا :لندن ـ احمد المصري 

ون أبورسعيد  " عبرت قناة السويس الخميس الماضي قادمة من ميناء حيفا اإلسرائيلي، ونقل موقع              أنبعد  
 قوافل مـن أجـل عبـور قطعتـين حـربيتين            3 قناة السويس عدلت نظام عبور       أنعن مصادر    "الين

البحر المتوسط إلى البحر األحمر دون انتظار، حيث تم إيقـاف قافلـة الجنـوب     إسرائيليتين مباشرة من    
  .بتفريعات القناة

 INS( طن، وحاملة الـصواريخ حانيـت   700 حمولة Hrvah((واضافت المصادر إن المدمرة حرفاه 
HANIT (  بحارا  74 متر وطاقمها قرابة     11.8 متر وعرضها    85.6 طنا التي يبلغ طولها      1075حمولة 

مـضاد  " بـاراك " صـاروخ    64مضادة للـسفن و   " جابرييل"و" هاربون" صاروخ   16بطا، وتحمل   وضا
للطائرات، ومدفعا ووحدة طوربيد سطحي وطائرة مروحية وسفينة معاونة عبرت من القنـاة الخمـيس               

  .الماضي، مضيفة أن حاملة الصواريخ حانيت تعبر للمرة الرابعة قناة السويس
ت أمنية مشددة خالل عبور السفن اإلسرائيلية، منها منع حركـة المعـديات             واتخذت ادارة القناة إجراءا   

  .ومنع الصيد، كما صاحبتها قطع حربية مصرية للتأمين ولنشات مساعدة
أن الـسفينتين فـي     "نقلت عن مصادر في البحرية المصرية تأكيدها        " يديعوت أحرونوت "وكانت صحيفة   

  ".ى هناك خالل أربعة أيامطريقهما إلى الخليج ومن المقرر أن تصال إل
وأشارت الصحيفة إلى أن الواليات المتحدة األمريكية أجرت مناورات في اآلونة األخيرة بـالقرب مـن                
السواحل اإليرانية بعد نشرها صواريخ مضادة للصواريخ، وأن هناك حركة بحرية إسرائيلية بالتعاون مع              

  .بحريناألسطول األمريكي الخامس، الذي يتمركز في مملكة ال
ومن المتوقع أن تعبر غواصات إسرائيلية في طريقها للبحر األحمر في إطار مناورات إسرائيلية أمريكية               
مشتركة ووسط تهديدات إليران، وسبق أن عبرت غواصة من طراز دولفين تحمل صواريخ نووية مـن                

  .يةالقناة إلى منطقة الخليج، باإلضافة إلى المدمرة إيالت وزوارق حربية إسرائيل
  9/2/2010القدس العربي، 

  
  وإيرانتل أبيب استيقظت متأخرةً للرد على صواريخ حماس وحزب اهللا : إسرائيليمحلل  .31

عـاموس هارئيـل أن   " هآرتس"رأى المحلل للشؤون العسكرية في صحيفة  :الناصرة ـ زهير أندراوس 
الجبهة االسرائيلية الداخلية، فقد    هناك أموراً ايجابية بدأت تطفو على السطح في كل ما يتعلق بالدفاع عن              

، وهي نظام تثبيط الصواريخ     )القبة الحديدية (نشر جهاز األمن تقديرات متفائلة في شأن ايقاع تقدم تطوير           
  .وقذائف الرجم

وبحسب هارئيل فقد مر وقت كثير الى أن بدأت اسرائيل تصوغ ردا على القذائف الـصاروخية أيـضا،                  
ويوجد في هذا منطق، االعتماد بقدر كبير على الدمج بين الهجمات الجويـة             وسيتابع الجيش االسرائيلي،    

لكن عندما يكون الحديث عن هجـوم ممكـن بـآالف           . والعمل البري، الذي يشتغل على احتالل أراض      
الصواريخ وعشرات آالف القذائف الصاروخية فان ذلك غير كاف، اذ أن الدولة العبرية ستضطر الـى                

وخطـة عمليـات    ) التقدير واالحباط (االستخبارات  : ة عناصر للرد بعضها مع بعض     االعتماد على أربع  
الذي ما يزال قيد التطـوير      ) الصولجان السحري (و) حيتس(نظم تثبيط الصواريخ    (هجومية، ودفاع فعال    
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، وأكـد علـى أن تـصور        )صفارات االنذار، والمالجئ وأقنعة الغاز    (، والدفاع السلبي    )القبة الحديدية (و
  .يش االسرائيلي القتالي لهذه المعركة ما يزال في مراحل تطوير فقط، على حد تعبيرهالج

ولفت المحلل االسرائيلي الى أنّه حتى مع سيناريو متفائل يقول ان اسرائيل تطور جميـع نظـم التثبـيط       
زاء المطلوبة وتخصص ما يكفي من الميزانية للتزود بها ونشرها، نشأ فرق حاسم في مـسألة الوقـت، ا                 

وكاتيوشـا  " قسام"تصور قتالي ايراني يقوم على المس باسرائيل من بعيد ومن قريب، بواسطة صواريخ              
والنتيجة هـي أن العـرب      . من ايران في أقصى الحاالت    ) شهاب(من غزة ولبنان، وبواسطة صواريخ      

وبالتالي، أضاف،  وااليرانيين موجودون في هذه الحالة، وقد سبقوا اسرائيل في المعركة بمرحلة واحدة،             
اذا لم يوجد عند الجيش االسرائيلي رد معلوم في كمه، فان كل مواجهة في المستقبل سيصطحبها ضرب                 
شديد متصل للجبهة الداخلية، في حرب سيكون من الصعب حسمها أو احراز ما أسماه بوهم نصر مقنع                  

 الجمهور االسرائيلي زمنا طويال     فيها، وبحسبه، يقتضي هذا تخطيطاً دقيقاً في مسائل تتصل بقدرة صمود          
  .وتقسيم منطقي للموارد ال يأتي فيه الهجوم دائما على حساب الدفاع

  9/2/2010القدس العربي، 
  

 اعتقالهأيالون يزور بريطانيا بعد تلقيه تعهدات بعدم  .32
ارة أن نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي، داني أيالون، يقوم بزي" يديعوت أحرونوت"ذكر موقع صحيفة 

 .اعتقالهلبريطانيا بعد أن تلقى تعهداً رسمياً من وزارة الخارجية البريطانية بعدم 
ويقوم أيالون بزيارة إلى بريطانيا تلبية لدعوة وزارة الخارجية البريطانية والمعهد الدولي للدراسات 

إيران في محاضرة وبعد إطمئنانه لعدم إعتقاله، شن أيالون هجوماً على . في لندن) IISS(اإلستراتيجية 
كل الثرثرات حول الحرب هي كالم فارغ، والدولة الوحيدة التي لها "أمام حشد من األكاديميين، وقال إن 

مصلحة في التصعيد في الشمال هي إيران، لمحاولةً إبعاد أنظار المجتمع الدولي عن المشكلة األساسية 
 ".وهي طهران ذاتها
شراً أليران لدى سوريا، لكننا لن نهاجم سوريا، ألن إيران هي نحن نشهد تدخالً مبا: "وأضاف أيالون

فإيران دولة ضعيفة ... الرابحة من أزمة بين اسرائيل وسويا وحزب اهللا، ولسنا معنيين الوقوع بالفخ
تحاول تقوية نفسها من خالل عالقاتها بسوريا وحماس، وليس بمقدورها ردع المجتمع الدولي من 

وخالل  .ولم يستبعد أيالون أن تكون لدى منشآت نووية سرية أخرى. "إتخاذات إجراءات ضدها
 .محاضرته تظاهر العشرات من المناصرين للقضية الفلسطينية خارج قاعة المحاضرات

 9/2/2010القدس، فلسطين، 
 

 اللوبي اإلسرائيلي األمريكي ينوي تأسيس فرع في أوروبا .33
التي تعد من أنـشط المنظمـات المعنيـة         ،  "ية األمريكية اللجنة اليهود "تبذل  :  أحمد عبدالهادي  - واشنطن

 جهدا منسقا لتأسيس لوبي إسرائيلي في أوروبـا، ومقـره العاصـمة البلجيكيـة               ،بتوسعة نفوذ إسرائيل  
التأثير على مواقف   "وقالت في بيان وزعته على الصحف اليهودية األمريكية أول من أمس إن              .بروكسل

توازنا تجاه إسرائيل يزداد أهمية من أجل تقليل الضغوط التـي يمكـن أن   االتحاد األوروبي لجعلها أكثر   
 ."تهدد أمن إسرائيل

تـرانس آتالنتيـك    "وأشارت اللجنة إلى مشاركتها في تأسيس معهد للدراسات فـي بروكـسل يـدعى               
" أصـدقاء إسـرائيل مـن العمـال       "و" مركز الدراسات األوروبية  "ومركزين آخرين يسميان  , "إنستيتيوت

 .ارها مؤسسات يمكن تطوير دورها في حال توفر التمويل الالزم لذلكباعتب
  9/2/2010الوطن، السعودية، 
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  تأهب إسرائيلي عند الحدود مع لبنان .34
ذكرت معلومات أمنية لبنانية أن القوات اإلسرائيلية وضعت في حال تأهب وحذر قبالة : بيروت

موزعة كانت تتحرك عند الخطوط الخلفية، وبعضها األراضي اللبنانية، وأن الكثير من ناقالت الجند ال
كذلك وسعت قوات الطوارئ الدولية العاملة في . كان متوقفا في نقاط معينة لمراقبة الجانب اللبناني

دائرة حركتها الميدانية في منطقة عملها في القطاع الشرقي من الجنوب تحسبا ألي " يونيفيل"جنوب لبنان 
 .طارئ

  9/2/2010الشرق األوسط، 
 

  قوات االحتاللو عنيفة في مخيم شعفاط بين الشبان الفلسطينيين مواجهات .35
تفجرت اشتباكات عنيفة في مخيم شعفاط لالجئين الفلسطينيين قرب القدس : وكاالت-عالء المشهراوي

 فلسطينيا، حيث 60المحتلة، بين الشبان الفلسطينيين والجيش اإلسرائيلي الذي اقتحم المخيم واعتقل 
واندلعت المواجهات قرب الحاجز .  فرقة عسكرية من قوات االحتالل في عملية االقتحام20ت شارك

العسكري المقام على المدخل الرئيسي للمخيم، حيث قام شبان برشق الجنود اإلسرائيليين بالحجارة 
  .والزجاجات الفارغة، فيما قام الجنود بمطاردة الشبان، مستخدمين قنابل الغاز المسيل للدموع

وذكرت مصادر فلسطينية أن القوات اقتحمت المخيم وشنت حملة اعتقاالت ومداهمات واسعة بحجة 
وقال خضر الدبس مسؤول الحملة الشعبية في المخيم . ألجهزة األمن اإلسرائيلية” مطلوبين“البحث عن 

 مركز تحقيق  من سكان المخيم غالبيتهم من الفتية واقتادتهم إلى60إن القوات اإلسرائيلية اعتقلت 
  . المسكوبية دون إبداء أية أسباب

وأضافت المصادر أن مداهمات منازل الفلسطينيين ما زالت متواصلة، موضحة أن مخيمات شعفاط 
وقال شهود عيان أن . وعناتة وضاحية السالم ورأس الخميس محاصرة بقوات عسكرية وحواجز أمنية

وأشارت بعض . عشوائية ولم تحدد أسبابها وخلفياتهااالعتقاالت التي بدأت في ساعة مبكرة أمس كانت 
الفرضيات التي أوردها عدد من السكان إلى أن تلك االعتقاالت استهدفت شبانا شاركوا في وقت سابق 

تم إحالة المعتقلين إلى الجهات “وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أنه . في احتجاجات ضد قوات االحتالل
  .”المختصة للتحقيق معهم

ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة اإلسرائيلية إن أربعة ضباط أصيبوا بجروح طفيفة، بينما وقال 
  . قال مسؤولون فلسطينيون إن عشرة فلسطينيين أصيبوا، إال أنه ال توجد إصابات خطيرة بينهم
 اإلسرائيلية بدوره، دان مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية الحملة الواسعة التي تنفذها الشرطة

داخل المخيم، والتي تخللها االعتداء على بعض النساء فيه، كما قام الجنود باقتحامات عنيفة للمنازل 
  .وتحطيم محتوياتها، واالعتداء على من فيها بالضرب

  9/2/2010االتحاد، اإلمارات، 
  

  تشققات بالغة الخطورة في الجدار الشمالي للحرم القدسي":مؤسسة األقصى" .36
في تقرير صحفي موثق بالصور الفوتوغرافية ، " مؤسسة األقصى للوقف والتراث "كشفت : سالقد

عممته مساء اإلثنين عن حدوث تشققات واسعة وخطيرة في الجدار الشمالي للمسجد األقصى المبارك ، 
 – أحد أبواب المسجد األقصى المبارك –وبالتحديد في منطقة المتوضآت الواقعة في جوار باب حطة 
من خالل متابعتها " مؤسسة األقصى " حيث يمتد التشقق على مساحة طول سبعة أمتار ، وأكدت 

مؤسسة األقصى للوقف " ورصدها المتكرر للمنطقة أن التشقق تزداد مساحته يوما بعد يوم ، وأكدت 
أشارت ، أن التشققات الحاصلة هي تشققات خطيرة جداً وإن تعددت تحليالت أسباب حدوثها، و"والتراث 

مؤسسة األقصى الى أنه وبحسب فحص وتحليل من قبل مختصين فإن البعض منهم يؤكد أن هذه 
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التشققات سببها تصعيد الحفريات اإلسرائيلية في المنطقة المجاورة لمنطقة باب حطة وهي حفريات 
  .متواصلة في عدد من النقاط أسفل ومحيط المسجد األقصى المبارك

أنها قامت بتوثيق التشققات الحاصلة بالصور " سسة األقصى للوقف والتراث مؤ" وأضاف تقرير وبيان 
أن السلطات اإلسرائيلية تكثّف في الفترة األخيرة من " مؤسسة األقصى"الفوتوغرافية ، الى ذلك قالت 

حفرياتها أسفل المسجد األقصى المبارك ، وفي محيطه القريب ، باإلضافة الى توسيع حفرياتها في البلدة 
 .القديمة بالقدس ، وأنها ستكشف عن بعض هذه الحفريات في الوقت القريب

 8/2/2010القدس، فلسطين، 
  

   من تنفيذ مخططها التهويدية في القدس"إسرائيل"السلطة تعمل على عدم تمكين : الرئاسة .37
اته أكد مدير ديوان الرئاسة الفلسطينية رفيـق الحـسيني فـي تـصريح            :  القدس المحتلة  - باقة الغربية 

ان السلطة الفلسطينية تعمل على تقديم مساعدات ألهالي القدس الشرقية المحتلـة ،             " يديعوت احرنوت "لـ
بهدف زيادة عدد السكان الفلسطينيين في تخوم القدس وعدم تمكين إسرائيل من تنفيذ مخططها التهويديـة                

عركة حول القدس فسوف نخسر     الهادفة بخفض نسبة السكان الفلسطينيين في القدس ، ألنه إذا خسرنا الم           
  ".المعركة على فلسطين برمتها وبدون القدس من المستحيل إن تقوم دولة فلسطينية مستقلة

ودعا الحسيني الدول العربية إن تحذو حذو المغرب وسوريا ، موضحا إن الحكومة المغربية تتفـاوض                
ا التي تبرعت بدورها بأموال لحفـظ  حاليا على شراء منزلين آخرين في البلدة القديمة ، وكذلك حذو تركي         

  .مواقع إسالمية في البلدة القديمة
أمس إن سوريا قامت بتقديم تبرعات ومساعدات مالية        " يديعوت احرنوت "وفي هذا السياق قالت صحيفة      

 الف دوالر اميركي ، تم استثمارها لتمويل مشاريع مختلفة في           300 ، بقيمة    2009لفلسطينيي القدس عام    
  . فيما تعمل الحكومة المغربية على شراء منازل في البلدة القديمة من القدسالمدينة ،

 ، بتقديم مساعدات    2009أن السلطة الوطنية الفلسطينية قامت خالل العام        ،  ونقلت الصحيفة عن الحسيني   
 مليون دوالر كمساعدات مالية لسكان القدس ، تم استخدامها لتعويض سكان محليين عن هـدم                10بقيمة  
زلهم وتمكينهم من الحصول على مساعدات قضائية لمكافحة أوامر هدم البيوت ، ولدفع غرامات مالية               منا

  .فرضت على البناء غير المرخص
  9/2/2010الدستور، األردن، 

  
  االحتالل يغتال القدس بالتقسيط: التفكجي .38

لمحتلة خليل التفكجـي،    أكد مدير مركز الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس ا          : القدس المحتلة 
” الخلـيج “وأوضح لـ   . أن القدس المحتلة تتعرض لعملية اغتيال بالتقسيط ولتهويد الحجر وتهجير للبشر            

. ” تهديد األمـن “أن سلطات االحتالل سلمته أمراً بمنعه من مغادرة األراضي المحتلة لستة أشهر بذريعة     
السبب غير المعلن لهذا القرار يعود لمشاركته في        وأشار التفكجي المتخصص باألبحاث والخرائط إلى أن        

نشاطات خطة القدس عاصمة الثقافة العربية، مشيراً إلى أنه شارك مع وفد فلسطيني رسمي في جولة في                 
دول عربية العام الماضي لنقل رسالة القدس ومأساتها في ظل عمليات التهويد والتفريغ التي تتعرض لها                

 أن نشاط الوفد الفلسطيني لم يرق لسلطات االحتالل بعد فضح سياسـاته فـي   يبدو“وتابع  . من االحتالل   
  .” العالم

. غير معنية ال بمفاوضات وال بسالم وتبحث عن قدس خالية مـن العـرب               ” إسرائيل“وأكد التفكجي أن    
 من  يصعد االحتالل انتهاكاته من أجل اغتيال القدس بالتقسيط، فتارة يبعدون رجال دين وسياسيين            “وتابع  

دخول القدس، وتارة يبعدون شيوخا عن األقصى، فيما تتواصل عمليات هدم المنازل والـسيطرة عليهـا                
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 ونفي لـشباب مقدسـيين مـن        وتضييق الخناق على أهلها، واآلن نحن نشهد ظاهرة جديدة تتمثل بطرد          
  .”المدينة

  9/2/2010الخليج، 
  

  نينبؤرة للمستوط» تشريع« القدس تسعى لـ فياالحتالل بلدية .39
بيت «ألغت السلطات اإلسرائيلية توزيع أوامر إخالء على المستوطنين في البؤرة االستيطانية : وكاالت
في حي سلوان في القدس الشرقية على خلفية بناء البؤرة من دون تصريح، غير أن وسائل » يهونتان

عت سلطات االحتالل أن واد. إعالم إسرائيلية ذكرت أن بلدية االحتالل تسعى سراً إلى تشريع المبنى
إلغاء توزيع األوامر سببه عدم التنسيق بين بلدية القدس والشرطة، بينما رفض رئيس بلدية القدس نير 
بركات بشكل دائم إخالء البؤرة االستيطانية رغم مطالب متكررة بتنفيذ اإلخالء وجهها إليه المدعي العام 

 . ومة اإلسرائيلية مناحيم مازوزموشيه الدور، والمستشار القانوني السابق للحك
بيت «ووفقاً لتقارير صحافية فإن بلدية القدس أعلنت عن إلغاء توزيع أوامر إخالء البؤرة االستيطانية 

خالفاً للنشر في اإلعالم فإنه لم يتم «لكن األخيرة قالت في بيان إنه . بموجب تعليمات الشرطة» يهونتان
يادة الشرطة في منطقة التنسيق حول موضوع توزيع األوامر في سلوان من قبل بلدية القدس مع ق

 . »القدس
في ) بيت يهونتان(محاوالت حديثة تجري بهدف تشريع بناء «أن » يديعوت أحرونوت«وذكرت صحيفة 

 . »لجنة التخطيط والبناء في منطقة القدس، وجعل البناء قانونياً
 9/2/2010السفير، 

  
 ونيالنمو السكاني العربي في القدس المحتلة يقض مضاجع االحتالل الصهي .40

رغم االعتداءات واالنتهاكات والمضايقات الصهيونيه المتواصلة ضد المقدسيين الرغامهم على مغادرة 
المدينة المقدسة، ورغم كل العمليات االستيطانية التوسعية التهويدية الصهيونية الجائرة في المدينة، فإن 

 .اإلداريةالنمو السكاني العربي ال يزال هو األعلى في المدينة وعلى حدودها 
وبحسب توقعات مؤسسة القدس للدراسات اإلسرائيلية فإنه إذا استمر النمط الحالي للتزايد السكاني مقارنة 

٪ 66٪ من سكان القدس مقابل 60 ما نسبته 2020بين العرب واليهود، فسيشكل اليهود بحلول العام 
 .٪40 و34حاليا، في حين أن نسبة العرب ستتراوح بين 

 ألف نسمة، ويشمل المستوطنين اليهود في األحياء 720حاليا ) الشرقية والغربية(ن القدس ويبلغ عدد سكا
ومنذ أربعة عقود، زاد عدد . 1967التي بنتها الدولة الغاصبه في القسم الشرقي من المدينة المحتل عام 

السكان اليهود  ألفا حاليا، في حين أن 245 ألفا إلى 68٪، وانتقل عددهم من 257السكان العرب بنسبة 
وإذا تواصل هذا النمط فسيشكل  . ألفا475 ألف إلى 200٪ وانتقل عددهم من 140عرفوا نموا بلغ 

 مع نضوب وتراجع نسب الهجرة االستيطانية من الخارج نحو فلسطين 2035٪ عام 50العرب نسبة 
 .المحتلة

  9/2/2010اللواء، االردن، 
  

   ويختطف زوجة رئيس بلدية البيرةاالحتالل يطلق النار على مسيرة شمال غزة .41
قام الجيش اإلسرائيلي بحملة اعتقاالت بالضفة اليوم ومن بين المعتقلين : وكاالت-عالء المشهراوي

وقال ناطق باسم الجيش اإلسرائيلي إنه يشتبه بأن المرأة متورطة في أنشطة . زوجة رئيس بلدية البيرة
ية إن قوات الجيش اعتقلت فجر أمس عشرة فلسطينيين وقالت مصادر إسرائيلية وفلسطين .”حماس“حركة 

إن المعتقلين كانوا “وقال متحدث عسكري لإلذاعة اإلسرائيلية . في مناطق مختلفة من الضفة الغربية
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واستنكر مجلس بلدي البيرة في بيان اعتقال . ”مطلوبين ألجهزة األمن لصلتهم بنشاطات معادية إلسرائيل
أن قوة مكونة من آليات وجنود إسرائيليين مدججين “ البلدية، مشيرا إلى قوات االحتالل لزوجة رئيس

بالسالح اقتحمت منزل العائلة وقامت بتكسير األبواب والعبث بمحتويات المنزل وإرهاب األطفال 
  .”وساكني البيت، ومن ثم اقتادت السيدة منتهى الطويل إلى جهة مجهولة

مسيرة سلمية لنشطاء ومتضامنين أجانب على حدود قطاع إلى ذلك، استهدف الجيش اإلسرائيلي أمس 
وفتحت القوات اإلسرائيلية المرابطة على الحدود . غزة الشمالية، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات
وانطلقت المسيرة من أمام كلية الزراعة شمال بيت . نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المشاركين في المسيرة

لجدار العازل جنوب معبر بيت حانون، حيث ردد المتظاهرون شعارات حانون، حتى وصلت إلى ا
  . وطنية مناهضة لسياسة االحتالل اإلسرائيلي وهم يرفعون األعالم الفلسطينية

  9/2/2010االتحاد، اإلمارات، 
  

  أهالي األسرى يحذرون من تفاقم أوضاع أبنائهم في سجون االحتالل: غزة .42
وقال أهالي   .فاقم األوضاع المعيشية ألبنائهم في السجون اإلسرائيلية      حذر أهالي األسرى من ت     :حسن جبر 

األسرى من قطاع غزة إن ممارسات االحتالل تزداد ضراوةً داخل السجون، ما يعرض حيـاة أبنـائهم                 
وقال عطية البسيوني عضو لجنة األسرى للقوى        .للخطر ويجعلهم عرضةً لكثير من الممارسات الوحشية      

ية عن الجبهة الشعبية، إن العشرات من األسرى يعانون من أمراض خطيرة تـستدعي              الوطنية واإلسالم 
وأكد البسيوني في كلمة ألقاها أمام أهالي األسـرى خـالل            .التدخل الطبي العاجل من أجل إنقاذ حياتهم      

ك االعتصام األسبوعي ألهالي األسرى في مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر بمدينة غزة، أمس، أن هنا              
العديد من األسرى استشهدوا داخل سجون االحتالل، الفتاً إلى أن قوات االحتالل تتعمد إهمال األسـرى                

  .وعدم النظر إلى معاناتهم المستمرة
 9/2/2010األيام، فلسطين، 

  
  الجدار مقري اللجنة الشعبية لمقاومةيداهم ويقتحم االحتالل : رام اهللا .43

قتحمت قوات االحتالل، فجر امس، مقر اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار           ا - وفا - الحياة الجديدة    -رام اهللا   
  .في ضاحية أم الشرايط، والمقر المركزي لحزب الشعب بالمدينة

وأفادت مصادر الشرطة أن جنود االحتالل اقتحموا مقر اللجنة الشعبية، وعبثوا بمحتوياتـه وصـادروا               
 كذلك عند الساعة الواحدة والنصف بعد منتـصف         وأضافت أن هذه القوات اقتحمت     .عددا من محتوياته  

الليلة،  قبل الماضية مدينة رام اهللا، وحاصرت المقر المركزي لحزب الشعب واقتحمته، واحتجزت هيثم               
وكانت قوات االحتالل اعتقلت في وقت سابق، متضامنتين أجنبيتين          .نوفل الذي كان متواجدا في المكتب     

  .إسرائيلية جديدة بدأت تستهدف المتضامنين األجانبضمن حملة ) اسبانية، واسترالية(
من جهته اعرب النائب الدكتور مصطفى البرغوثي االمين العام للمبادرة الوطنية عـن ادانتـه القتحـام                
قوات االحتالل مقر الحملة الشعبية لمقاومة االستيطان وجدار الفصل العنـصري فـي رام اهللا والحـاق                 

  .ن حواسيب وغيرهااضرار به ومصادرة محتوياته م
 9/2/2010الحياة الجديدة، 

  
   ومساعي األسرلة48 فلسطينيو .44

ترقب األوساط العربية داخل الخط األخضر باهتمام وحذر تزايد حالة مـا تعـرف              : أم الفحم -محمد وتد 
باألسرلة التي تتزامن مع حرص إسرائيلي واضح على إشراك عرب بمنابر إسرائيلية كانت تقتصر على               

  .منية والسياسية واالقتصادية اليهودية اإلسرائيليةالنخب األ
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ـ           للكنيست بقيام إسرائيل، كما     61فقد شهدت األشهر األخيرة مشاركة شخصيات عربية في االحتفاالت ال
شارك النائب العربي في الكنيست محمد بركة ضمن الوفد اإلسرائيلي في معسكر أوشفين إلحيـاء مـا                 

على أن السلطات اإلسرائيلية تستغلها للتغطية      " عرب إسرائيل "تي يجمع   تسمى بذكرى المحرقة النازية ال    
  .بحق الشعب الفلسطيني" جرائمها"على 

شارك عضو الكنيست أحمد الطيبي للمرة الثانية في مؤتمر هرتسليا الذي بحث            " األسرلة"وضمن مظاهر   
 اإلسالمية في الداخل، فإن     وحسب الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة       ".األمن القومي في إسرائيل   "

لخلق حالة من القبول باألمر الواقع لديهم وكـبح          "48إسرائيل تنتهج سياسة ممنهجة للضغط على عرب        
تطلعاتهم الدينية والقومية والوطنية وتأكيد يهودية الدولة ليكون شعارا قاتال ألي أمل فلسطيني باالنتمـاء               

خطيب فإن السياسة اإلسرائيلية آتت أكلها على أرض الواقع         ومن وجهة نظر ال    ".لبعده اإلسالمي والعربي  
عبر تهافت بعض الشخصيات العربية على المشاركة في األنشطة اإلسرائيلية التي تنـسجم مـع رؤيـة                 

  .السلطات اإلسرائيلية
أما الباحث والمحلل السياسي أنطوان شلحت فرفض قبول التبريرات التي يقدمها من يشارك في ظـاهرة                

، مفسرا السلوك الذي قام به هؤالء بأنه تخل عن األدوار العامة لصالح منـافع ذاتيـة، وأنـه                   "لةاألسر"
سيؤدي لعواقب وخيمة منها إثارة بؤر توتر جديدة داخل الصف العربي الوطني في إسرائيل، ومـن ثـم              

  .صرف النظر عن القضايا الجوهرية التي تواجه العرب
 الزعبي تبرير بعض الشخصيات العربية مشاركتها فـي محافـل            كما رفضت النائبة في الكنيست حنين     

إسرائيلية باستغالل هذه المحافل كمنصة إليصال الصوت العربي، مؤكدة أن التجربة أثبتت أن أصـحاب               
  .القرار اإلسرائيلي والرأي العام اإلسرائيلي ال يسمعون ما يقوله العرب في مثل هذه الحوارات

 8/2/2010نت، .الجزيرة
  

   برلسكوني باالعتذار عن تبرير محرقة غزةبطالتمات أهلية فلسطينية منظ .45
طالبت شبكة منظمات أهلية فلسطينية رئيس الوزراء اإليطالي سيلفيو برلسكوني باالعتـذار عـن      :  غزة

 مؤسـسة ومنظمـة غيـر       30وقالت الشبكة التي تضم أكثر من       . تصريحات له برر فيها محرقة غزة       
تعد انحيـازا للمعتـدي ضـد       “سكوني خالل زيارته األخيرة لدولة االحتالل       حكومية إن تصريحات برل   

وكان برلسكوني اعتبـر     .” الضحية وانتهاكا سافرا لكل المواثيق والمعاهدات الدولية ولتقرير غولدستون        
  .على الصواريخ ” رد فعل عادالً“محرقة غزة ” إسرائيل”خالل زيارته األخيرة ل

 الفلـسطينية   بموقف المنظمات األهلية اإليطاليـة العاملـة فـي األراضـي          وفي المقابل، رحبت الشبكة     
الشعب الفلسطيني يفرق بين موقف برلـسكوني وموقـف         “وقالت إن   . المعارض لتصريحات برلسكوني    

  .” الشعب اإليطالي الصديق الذي نكن له كل احترام وتقدير
  9/2/2010الخليج، 

  
  قريباً" البارد"بناء رزمة ثانية في مخيم  .46

ينتظر أهالي مخيم نهر البارد، أن تشهد األيام واألسابيع المقبلـة اسـتدراج             :  عبد الكافي الصمد   - البارد
عروض ألعادة إعمار الرزمة الثانية من المساكن في المخيم، وذلك قبل توقيع العقد مع الشركة التي من                 

ل الالجئـين الفلـسطينيين     المفترض ان ترسو عليها المهمة إثر مناقصة ستجريها وكالة غـوث وتـشغي            
ويتزامن ذلك مع استمرار أعمال إعادة اإلعمار داخل الرزمة األولى في المخيم، والتي كانت              ). األونروا(

، أن يـتم    )الرديء منذ أكثر مـن اسـبوعين      (قد بدأت منذ فترة، حيث يتوقع، إذا سمحت أحوال الطقس           
"يالسقف األول من هذه الرزمة خالل األسبوع الجار" صب.  

  9/2/2010األخبار، 
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  تدهور األحوال االقتصادية يفاقم معاناة المقدسيين .47

في ظل مخططات التهويد التي تحاصر القدس، يشهد القطـاع االقتـصادي فـي              :  عالية كنعان  -السبيل
وال تكتفي الـسلطات الـصهيونية الرسـمية        . المدينة المقدسة ظروفاً قاسية وتدهوراً يسوء يوماً بعد يوم        

" اإلسـرائيليين "عراقيل في وجه نمو االقتصاد في القدس، إنما يتعدى ذلك إلى األدالء السياحيين              بوضع ال 
أنفسهم؛ فهم يحثون السياح األجانب على عدم الشراء من األسواق العربية في المدينة المقدسة، في حـين                 

  .من االقتصاد في القدس يعتمد على السياحة% 40أن 
من االستثمارات في القطاع الزراعي من خالل       % 40ما نسبته   " إسرائيل"أما عن الزراعة؛ فقد أضاعت      

وهـم بـذلك    . من اإلنتاج الحيواني في القدس    % 35سيطرتها على اآلبار والمياه، وقضت على ما نسبته         
يعملون على تشجيع السكان المقدسيين على الهجرة خارج القدس، أو العمل لـدى القطاعـات التجاريـة              

وما ذلك إال لضرب الوضع الديمغرافي في القدس، وزرع استيطان إسـرائيلي صـهيوني              ،  "اإلسرائيلية"
داخل األحياء المقدسية، من خالل التسهيالت التي تقدمها بلدية االحتالل لتجار وسكان الكيان الصهيوني،              

 التـي تفرضـها علـى       - نوعا مجحفا  16والتي تبلغ أكثر من     -مقابل العراقيل والصعوبات والضرائب     
  !!لسكان األصليين في القدسا

 9/2/2010السبيل، األردن، 
  

  زيادة عدد السلع إلى قطاع غزة ليست بديالً عن رفع الحصار وفتح المعابر: السراج .48
قلل ناصر السراج، وكيل مساعد وزارة االقتصاد الوطني من أهمية الـسلع المحـدودة كمـاً                 :حامد جاد 

لها إلى قطاع غزة، مؤكداً أن مطالب الوزارة هـي مطالـب            ونوعاً التي يسمح الجانب اإلسرائيلي بدخو     
السلطة، ممثلةً بمؤسستي الرئاسة والحكومة اللتين تطالبان المجتمع الدولي وإسـرائيل برفـع الحـصار               

ـ    . المفروض على قطاع غزة وإعادة فتح المعابر       أنه من المتوقع أن تعقد     " األيام"وأكد السراج في حديث ل
السلطة خاصة المسؤولة عن شؤون المعابر األسبوع المقبل اجتماعاً مـع الجانـب             الجهات المسؤولة في    

اإلسرائيلي لمطالبته بإعادة فتح المعابر ورفع الحصار، مشدداً على أن لدى الـسلطة سياسـة واضـحة                 
وموقفاً ثابتاً تجاه مواصلة الجهود وحث كافة األطراف ذات العالقة على التدخل من أجل رفع الحـصار                 

  .روض على غزةالمف
وفي سياق متصل بأداء معابر القطاع أشار مسؤول لجنة تنسيق دخول البضائع رائد فتوح إلى أن معدل                 

 شاحنة يومياً، الفتاً إلى أن الجانب اإلسرائيلي يـسمح          70شاحنات البضائع التي تدخل القطاع تقدر بنحو        
 ال يتقدمون بطلبات لشراء هذه البضائع        شاحنة من البضائع والسلع ذاتها إال أن التجار        100بدخول نحو   

  .التي باتت مكدسة في مخازنهم ومحالهم التجارية
ونفى فتوح صحة الشائعات التي أثيرت خالل اليومين الماضيين حول سماح الجانب اإلسرائيلي بـدخول               

حدودة التي  بضائع من المالبس واألحذية، مؤكداً أنه لم يطرأ أي تغيير يذكر على نوعية وكمية السلع الم               
  . سلعة70تدخل القطاع والتي يقدر عددها بنحو 

 9/2/2010األيام، فلسطين، 
  

 نفسية يعانون من اضطرابات% 73الكوابيس تطارد أطفال غزة و .49
 73 وفقاً لدراسة أجرتها منظمة أرض اإلنسان بغزة، وهي منظمة غير حكومية، ال يزال حوالي -غزة

طرابات نفسية بما فيها الصدمة النفسية والكوابيس والتبول بالمائة من أطفال غزة يعانون من اض
وقال عايش سمور، مدير مستشفى األمراض  .الالإرادي وارتفاع ضغط الدم والسكري، حسب تقرير

هناك تدهوراً ملحوظاً في الحالة النفسية لألطفال "إن ) إيرين(النفسية بغزة، لشبكة األنباء اإلنسانية 
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وأوضح سمور أن األطفال في  ."شون في قطاع غزة، خصوصاً بعد الحرب األخيرةالفلسطينيين الذين يعي
 .غزة محرومون من طفولتهم بسبب انعدام األمن واالستقرار في محيطهم

كما أن قلة الخبراء . وأضاف أن ثقافة العنف والموت غزت عقلياتهم وجعلتهم أكثر غضباً وعنفاً
على المعدات الطبية يحول دون حصول األطفال على الصحيين في القطاع وانعدام فرص الحصول 

 .المساعدة التي يحتاجون إليها، على حد قوله
من جهته، أفاد باسم نعيم، وزير الصحة بحكومة حماس المقالة في غزة، أنه لم يتم بناء المستشفيات 

ض على ومراكز الرعاية الصحية األولية التي تعرضت للدمار خالل النزاع بسبب الحصار المفرو
. القطاع والذي تحظر بموجبه إسرائيل دخول مواد البناء بدعوى إمكانية استعمالها ألغراض عسكرية

 ."خبراء الصحة بغزة أصبحوا معزولين عن العالم الخارجي"وأضاف أن 
وتتباين اإلحصاءات حول الفلسطينيين الذين استشهدوا خالل العملية العسكرية، ولكن المنظمات غير 

 شخص في حين أعلنت سلطات غزة أن عددهم 1417 و1387ترجح أن يتراوح عددهم بين الحكومية 
 شخص، حسب بعثة األمم المتحدة 1166 شخص بينما تحدث إسرائيل عن 1444يصل إلى حوالي 

 .لتقصي الحقائق حول النزاع بغزة والمعروفة أيضاً بتقرير غولدستون
 25في ) اليونيسف( ومنظمة األمم المتحدة لرعاية الطفولة وإلى ذلك، أطلقت منظمة إنقاذ الطفولة بالسويد

: أن" إيرين"وأوضحت باتريشيا هويوس، لـ .كانون الثاني الماضي مشروع مراكز األسر بغزة/يناير
 مركزاً أسرياً في مناطق مختلفة بقطاع 20المشروع سيضمن لألطفال حق البقاء والتنمية عبر تأسيس "

ي لهذه المراكز في خدمة أكبر قدر ممكن من الناس وتوفير حماية جيدة للطفل ويتمثل الدور الرئيس. غزة
  ."وخدمات تربوية وصحية ونفسية لكل من يحتاج إليها

 8/2/2010القدس، فلسطين، 
  

  تعاون بين شركات اسرائيلية وجهات فلسطينية لكب نفايات خطرة: خبير بيئي .50
سطيني عن وجود تعاون بين شركات اسرائيلية وجهات         كشف خبير بيئي فل    - الحياة االقتصادية    -البيرة  

واشار الخبير خالل ورشة عمـل       .فلسطينية منتفعة لكب نفايات خطرة في االراضي الفلسطينية المحتلة        
نظمتها امس سلطة جودة البيئة في مقرها بالبيرة الى ان شركات اسرائيلية تشتري مخلفات مواد خطـرة                 

وأكـد   .راضي الفلسطينية عن طريق بعض االشخاص او الجهات المنتفعة        فلسطينية ثم تقوم بكبها في اال     
الحموز، أنه ال أحد يعلم حجم كمية أو نوعية النفايات الخطرة في فلسطين، لكنه بين إلـى أن                  . الخبير د 

  . ألف طن في السنة300التقديرات تشير إلى أن كمية النفايات الخطرة من إسرائيل تصل إلى 
  9/2/2010الحياة الجديدة، 

  
  االردن ال يريد على االطالق اي شيء يتعلق بالضفة: عبد اهللا الثاني .51

االسرائيلية اليوم االثنين ان العاهل االردني الملك عبد اهللا " جيروزاليم بوست"ذكرت صحيفة : تل ابيب
 -نية لضبط نغمة عملية السالم الفلسطي" اهتمامها الكامل"الثاني حض الواليات المتحدة امس على منح 

سيكون "االسرائيلية، محذرا من انه اذا اصبح حل الدولتين غير قابل للتطبيق، فان الشرق االوسط 
سي ان "وقال الملك عبد اهللا في مقابلة حصرية مع محطة  ".مصيره الى عقود كثيرة من عدم االستقرار

اذا لم نحصل على .  المسألةنحن ننتظر من الواليات المتحدة منح اهتمامها الكامل لهذه: "االميركية" ان
 ".تفويض واضح خالل الشهر المقبل او نحو ذلك، فانني لست مقتنعا باننا سنتمكن من التقدم

، وحض "بخيبة األمل وعدم االقتناع"وشدد الملك عبد اهللا على ان الجمهور في كال الجانبين يشعر 
 .لتينالواليات المتحدة على المضي قدما في التأكد من تطبيق حل الدو
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عاجال ام آجال فان هناك خطا غير مرئي في الرمال سنجتازه وسيصبح من : "وقال الملك عبد اهللا محذرا
وعندما نجتاز ذلك الخط، . الواضح للجميع ما هي امكانية تطبيق حل الدولتين، وأنا آمل اننا لم نجتزه بعد

 ".م االستقرارال سمح اهللا، فان الشرق األوسط سيكون مصيره عقوداً كثيرة من عد
ورفض العاهل االردني االقتراحات القائلة أن االردن سيضم الضفة الغربية او يصبح دولة فلسطينية، 

وقال الملك عبد اهللا ان حل الدولتين هو الخيار الوحيد المتوفر، مشدداً  ".هذا لن ينجح مطلقا"قائال ان 
ة الغربية، والفلسطينيون ال يريدوننا ان نحل االردن ال يريد على االطالق اي شيء يتعلق بالضف"على ان 

ان محاولة تحويل االردن الى فلسطين ليس لها اي معنى . مكان اسرائيل، وهم يريدون دولتهم الخاصة
 ".بالنسبة الي

وعندما سئل عما اذا لم تكن مسألة ايران، في الواقع، هي السبب المركزي لعدم االستقرار في المنطقة، 
 . االسرائيلي سيساعد في حل الصراع مع ايران-درني أن حل الصراع الفلسطيني اوضح العاهل اال

 8/2/2010القدس، فلسطين، 
 

  العالم يعرف أن أي اعتداء إسرائيلي على لبنان إذا حصل لن يكون نزهة : الرئيس اللبناني .52
 في الحد األدنى أن إسرائيل ال يناسبها" أمس، ،العماد ميشال سليماناللبنانية أكد رئيس الجمهورية 

 ال طوائف تستطيع أن تعيش مع بعضها، أناالستقرار السياسي في لبنان ألنه يناقض ما تسعى إليه من 
أضاف إن العالم و. ونعرف ذلك بعدما أطلقت الدولة اليهودية، ونجاحنا في نظامنا يشكل ضرراً لعقيدتها

 في لبنان في المقابل إنه سيعتدي على يعرف أن تهديدات إسرائيل للبنان لم تعد نزهة، ولم يقل أحد
  ." أرادت هي االعتداء فالموضوع لم يعد نزهةإذاإسرائيل، أما 

  9/2/2010السفير، 
  

  منع الفلسطيني من مزاولتها هن ُيسر ِمأفك ِلقدم بمشروع قانون سنتجنبالط وليد  .53
 مؤتمري حوار مع السفير، أن أكد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب اللبناني وليد جنبالط، ف :طالل سلمان

كتلة "بعض الكتل النيابية ومنها وأن حول موضوع الحقوق المدنية للفلسطينيين كان ناجحا حزبه 
منع الفلسطيني من  مهنة ي70سر أجل فك أقد وعدت، بأننا إذا تقدمنا بمشروع قانون من " المستقبل

ولكن . لحريري انه مستعد للمضي بهذا المشروع وقال لنا الرئيس سعد ا،مزاولتها، فهم سيسايروننا فيها
 وائل أبو فاعور، فاتخذت "اللقاء الديموقراطي"عندما طالبنا بوزارة دولة تعنى بالملف الفلسطيني لعضو 

إنها قضية عدالة شعب الجئ بأكمله . المسألة منحى مذهبيا وأصبحت القضية الفلسطينية قضية مذهبية
في أول جلسة نيابية سنقدم مشروع قانون وسنختبر ردود وأضاف . اجعناعند هذا الحد ترو ،في بلد آخر

المطلوب إعطاء الحد األدنى من الحياة وأكد أن . فعل الكتل عليه بما في ذلك بعض من التزموا بالسير به
نحن نسمح ألي مواطن عربي بالتملك "قال موضوع التملك، وب .الكريمة لالجئ والمواطن الفلسطيني

 "....ي فلسطيني بمقدوره ذلك أما الفقير الفلسطيني فهو محاصروحتى أي غن
 9/2/2010السفير، 

 
  بلغ المحرمات تجاوٌزيصافح مندوباً إسرائيلياً مشهد الفيصل : الحصسليم  .54

صدمنا مشهد األمير ": "منبر الوحدة الوطنية"سليم الحص، في تصريح باسم اللبناني األسبق قال الرئيس 
 المندوب اإلسرائيلي داني أيالون، نائب وزير الخارجية اإلسرائيلية، وصدمتنا تركي الفيصل يصافح

كانت مضاعفة لكون العربي الذي قام بهذه المبادرة المشؤومة هو تحديدا نجل المغفور له الملك السعودي 
ليس من حق . المميز فيصل الذي عرف بالتزامه القومي في القضايا العربية وخصوصا قضية فلسطين

 عربي االنفتاح على مسؤول إسرائيلي وقد ارتكبت الدولة الصهيونية المجرمة وترتكب كل المحرمات أي
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نرجو من الشقيقة الكبرى السعودية التنبه ، وفي التنكيل بالشعب العربي في فلسطين عبر عقود من الزمن
ابنا بالموقف التركي وال يسعنا في هذه المناسبة اال أن نبدي إعج. الى تجاوزات تبلغ مبلغ المحرمات

 . "وإكبارنا له
 9/2/2010السفير، 

  
  قيادات لبنانية تعزي حماس باغتيال المبحوح .55

تقبلت التعازي والتبريكات باستشهاد القائد محمود المبحـوح الـذي           "أنهافي لبنان    أعلنت حركة حماس  
رئيس فـؤاد الـسنيورة      دبي، من رئيس الحكومة سعد الحريري وال       إمارة في   اإلسرائيلياغتاله الموساد   

 وممثل عن النائب وليد جنـبالط ونـواب         أملممثلين بالنائب عمار حوري ووفود من حزب اهللا وحركة          
  ".وشخصيات وقوى لبنانية وفلسطينية

  9/2/2010المستقبل، 
 

 القدس وملفات فلسطين الخاصة بمقدمة أعمال القمة العربية: صبيح .56
ام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة السفير أعلن األمين الع:  محمود خلوف-القاهرة 

محمد صبيح، اليوم، أن القضية الفلسطينية بمختلف ملفاتها وأبعادها ستتصدر أهم بنود أعمال اجتماع 
مجلس الجامعة العربية المقرر عقده في الثالث من الشهر المقبل، وكذلك أعمال القمة العربية الدورية 

 .ة نهاية شهر آذار المقبل في ليبياالعادية المقرر
في القاهرة، االنتباه إلى وجود قرارات خاصة ومنفردة " وفا"ولفت السفير صبيح، في حوار مع وكالة 

ستخرج عن القمة العربية في طرابلس الغرب تخص ما يجري في القدس المحتلة، وأن األمانة العامة 
ة ما يجري من انتهاكات إسرائيلية في عموم األرض للجامعة العربية ستقدم مذكرة شارحة تعرض حقيق

 مليون دوالر 500وشدد صبيح على أن مدينة القدس بحاجة لدعم مادي سريع ال يقل عن  .الفلسطينية
كخطوة أولى لتثبيت صمود أهالي القدس ودعم مؤسساتها الخدمية واألهلية، مع مراعاة يتزامن ذلك مع 

 .دعم إعالمي وسياسي ودبلوماسي
خصوص العجز المالي الكبير الذي تعانيه وكالة االمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين وب
 مليون دوالر حتى تستمر في مستوى خدماتها، 140بحاجة إلى " األونروا"، أشار صبيح بأن "االونروا"

ادة العرب بالقمة ولذلك السيد عمرو موسى بلغ المفوض العام بأنه سيطرح الموضوع في تقريره على الق
 .العربية

 9/2/2010وكالة وفا، 
  

  ستهدف تجمعات الجنود اإلسرائيليين وليس المدنيينكانت ت "االستشهادية"العمليات : القرضاوي .57
قال رئيس االتحاد العام لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي إن معارضته لبناء الجدار تنبع من تطبيقه 

  .يء حالل إذا كان مآله ينتهي إلى حراملمبدأ في فقه المآالت يحرم فعل ش
وأضاف القرضاوي، في لقاء أجراه الزميل حسن معوض ضمن برنامج في الصميم الذي يبثه تليفزيون 
بي بي سي العربي، إن مسألة بناء الجدار الفوالذي بين مصر وقطاع غزة ال تتعلق بأمن مصر القومي 

الدفاع عن قطاع غزة الذي حكمته لفترة، مؤكدا أنه فقط، وإن على مصر مسؤولية عربية واسالمية في 
  .ال يريد لمصر أن تتخلى عن دورها العربي والقومي واإلسالمي

وحول الجدل الذي ثار بعد اتهامه بالدعوة إلى رجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال القرضاوي إنه 
، وإن ذلك كان منذ عدة "غزةدعوة عباس لإلسرائيليين إلى غزو "كان يرد على سؤال عن رأيه في 

  .أشهر، وعباس هو الذي أحيا الموضوع مؤخرا
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وأوضح أن إجابته كانت مشروطة بثبوت ذلك، وهي أنه ال يكتفى بالحكم على عباس في هذه الحالة 
الرئيس الذي يدعو إلى غزو شعبه ال يستحق أن "باإلعدام، بل يجب ان يرجم ألنه رئيس لكل فلسطين، و

  ".ن يرجمه الشعبيحيا بل يجب أ
وفي نفس اإلطار أجاب القرضاوي على سؤال حول توزيع ملصقات في الضفة الغربيه تظهره يصافح 

وأضاف أنه  ".اليهودية دين كتابي نعترف به كالنصرانية"حاخامات بالقول إنه ال ينكر قيامه بذلك، ألن 
  .اخامات يهود إذا كانوا إسرائيليينيرحب باليهود الذين يقفون ضد الصهاينة، غير أنه ضد التعاطي مع ح

التي قامت بها بعض الفصائل الفلسطينية قال القرضاوي إنه يراها فعل " االنتحارية"وحول العمليات 
 وأشار إلى أن القائمين على هذه العمليات ضرورة، وإنها لجأت لذلك لتعذر حصولها على أسلحة فعالة،

سرائيليين وليس المدنيين، أما بالنسبة للعمليات االنتحارية في كانوا يحاولون استهداف تجمعات الجنود اإل
  ".إنهم غير معصومين، وقد يقعون في الخطأ"األسواق فكان رده 

  7/2/2010بي بي سي، 
  

 ضد الفلسطينيين" إسرائيل"السعودية تناشد المجتمع الدولي اتخاذ موقف صارم تجاه تهديدات  .58
في الجلسة التي عقدت في الرياض أمس، برئاسة خادم ناشد مجلس الوزراء السعودي، : الرياض

الحرمين الشريفين عبد اهللا بن عبد العزيز، المجتمع الدولي ضرورة اتخاذ موقف صارم إزاء التهديدات 
اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وسورية ولبنان، وتكثيف الجهود لوقف استمرار الممارسات 

  ء الشعب الفلسطيني ووقف االعتقاالت التعسفية والضربات الجوية على اإلسرائيلية غير اإلنسانية ضد أبنا
قطاع غزة والتطاول على المقدسات اإلسالمية والتوقف عن تنفيذ السياسات والمخططات الهادفة إلى 

  .تهويد القدس الشريف
  9/2/2010الشرق األوسط، 

 
 البحث عن رفات جنود إسرائيليين قتلوا بمصر .59

قالت مصادر أمنية إن أجهزة األمن المصرية قامت صباح أمس االثنين :  محمد شادي-اإلسماعيلية 
بأعمال معاينة داخل إحدى المدارس بمنطقة أبو عطوة باإلسماعيلية إحدى مدن قناة السويس للبحث عن 

في الفترة بين عامي " إسرائيل"رفات قادة وجنود عسكريين إسرائيليين قتلوا في معارك بين مصر و
 .1973 و1967

وأكدت المصادر أن معلومات من السلطات اإلسرائيلية وردت مؤخرا عن رصد أجهزة القمر الصناعي 
 .اإلسرائيلي لمقابر قادة عسكريين قتلوا في معارك مع الجانب المصري بالمنطقة

 9/2/2010العرب، قطر، 
  

   تدعم المزارعين الفلسطينيين اإلماراتيةهيئة األعمال الخيرية .60
وقعت هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية عبر مكتبها في فلسطين، اتفاقية تمويل : نتصر حمدان م-رام اهللا 

مع اتحاد لجان العمل الزراعي، يتم بموجبها دعم إنشاء آبار سطحية وتجميعية، لمربي المواشي 
  .الفلسطينية، الذين يعانون من شح مصادر المياه

  9/2/2010الخليج، 
  

 ولم نتوصل لصيغة نهائية بعد.. سالم مستمرةجهود ميتشيل لل: واشنطن .61
 أمس أن جهود المبعوث "الشرق األوسط"أكد مسؤول أميركي رفيع المستوى لـ:  مينا العريبي-واشنطن 

األميركي الخاص للسالم في الشرق األوسط جورج ميتشل إلطالق مفاوضات سالم بين الفلسطينيين 
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وردا على أسئلة حول التقارير . تطور جديد لإلعالن عنهواإلسرائيليين مستمرة، موضحا أنه ال يوجد 
التي تفيد بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وافق على مفاوضات غير مباشرة مع اإلسرائيليين، قال 

ما زلنا نركز على استئناف المفاوضات، وهناك مسارات عدة ": المسؤول المطلع على ملف المفاوضات
المستوى أو بين مسؤولين محددين على مستوى أقل أو بموجب مفاوضات نبحثها، إما على صعيد رفيع 

 ."غير مباشرة
نحن ": وإشارة إلى عدم التوصل إلى اتفاق نهائي الستئناف المفاوضات، خلص المسؤول إلى القول

 - ، أي مفاوضات سالم تتوصل إلى اتفاق لحل النزاع العربي "نواصل محادثاتنا لالقتراب من هدفنا
 .لي مبني على حل الدولتين وسالم شامل في المنطقةاإلسرائي

9/2/2010الشرق األوسط،   
  

  يجب وقف االستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية: رئيس الوزراء الياباني .62
أعلن رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما، خالل لقائه الرئيس محمود عباس أنهما اتفقا علـى               : طوكيو

الخطوات الهادفة لتقديم مساعدة يابانية في بناء مؤسسات وقدرات الدولة الفلسطينية وتعزيـز             سلسلة من   
أنا مسرور جداً بزيارة الرئيس عباس الـى        : "وقال رئيس الوزراء الياباني   . التعاون في مجال االستثمار   

ـ               ه يجـب وقـف     اليابان، وقد وعدت بتقديم الدعم لجهوده من اجل السالم، واثناء المناقشات ذكـرت ان
االستيطان بشكل كامل في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وكذلك طلبت من الجانب الفلسطيني أن                
يستمر وقف العنف ضد إسرائيل نحو تحقيق السالم، وقلت أننا نتمنى استئناف المفاوضات بين إسـرائيل                

 بما فيه الواليـات المتحـدة       وفلسطين في وقت قريب وأشرت إلى ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي          
األميركية، مشددا على أن اليابان لن تعترف بأي اجراء تقوم به إسرائيل يحكم مسبقا على الحل النهـائي                  

 وأعرب أيضا عن دعمه للجهود الحالية التي تبذلها الواليـات           1967للقدس واألراضي في حدود ما قبل       
وجاء في بيان مشترك صدر فـي       ". ستئناف المفاوضات المتحدة والدول العربية وباقي المجتمع الدولي ال      

رئيس الوزراء هاتوياما أكد اهمية المصالحة الوطنية بين الفلـسطينيين تحـت قيـادة              "ختام االجتماع ان    
  ".الرئيس عباس

9/2/2010األيام، فلسطين،   
  

  الوضع في غزة يزداد سوًء والمواطنون يعانون من تدهور المعيشة": األونروا"مفوض  .63
على أن الوضع " األونروا"أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين : لقاهرةا

اإلنساني في قطاع غزة يزداد سوءاً، وأن والناس هناك يعانوا من تدهور المعيشة بسبب استمرار 
: لقاهرةوقال جراندي بعد لقائه مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في ا. الحصار المفروض

 عاماً، وأن أبرز هذه الصعوبات تتمثل في التنقل من وإلى قطاع 60إننا نتعامل مع هذه األوضاع منذ "
   ".غزة

، مشيراً إلى أنه قام بالتداول "من الصعوبات أيضا تلك الخاصة باستيراد مواد البناء"وأضاف جراندي أن 
نظر إلى أنه كان في زيارة الي قطاع غزة بشأن هذه الصعوبات مع وزير الخارجية المصري، الفتاً ال

،  مستوي المعيشة هناك من جراء سوءاألسبوع الماضي، وأنه أوضح له المعاناة التي تواجه الناس 
    .والتي اعتبرها مشكلة كبيرة ومتواصلة على األمد الطويل

8/2/2010قدس برس،   
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   دانيال أيالون للندن ليعلى زيارة نائب وزير الخارجية اإلسرائي بريطانيون يحتجون .64
في اعتصام احتجاجي ) 8/2] (أمس[ شارك عشرات البريطانيين والفلسطينيين صباح اليوم اإلثنين :لندن

لندن، ضد زيارة نائب وزير  خارج المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية، وسط العاصمة البريطانية 
  .دانيال أيالون" إسرائيل بيتنا"ني المتطرف الخارجية اإلسرائيلي وعضو في الكنيست عن الحزب اليمي

أن " قدس برس"وذكر رئيس المبادرة اإلسالمية في بريطانيا محمد صوالحة في تصريحات خاصة لـ 
دانيال أيالون يمثل حكومة إجرامية متورطة في التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في القدس وضالعة في 

ل ايلون سيواصل زيارته إلى لندن في أنشطة أخرى فسنتابعه  غزة، وإذا تبين أن دانيا جرائم حرب في
  .، على حد تعبيره"حيث حل لالحتجاج على استقباله في أي جهة بريطانية

8/2/2010قدس برس،   
  

 روسيا ترفض مؤتمراً يهودياً على أراضيها .65
اليهودية، الوزير اإلسرائيلي باللغة الروسية، عن رئيس الوكالة " نيوزرو"نقل موقع : ردينة فارس -غزة 

اإلسرائيلي السابق ناتان شرانسكي، تأكيده إلغاء مؤتمره الدوري في مدينة سان بطرسبورغ وانتقاله إلى 
ولفتت السلطات الروسية إلى أن . القدس في أعقاب إبالغ السلطات الروسية عدم موافقتها على عقده

 البالد ال تسمح لها بتنظيم مثل هذه المؤتمرات رفض انعقاد المؤتمر يعود لكون مكانة الوكالة القانونية في
الدولية، ونقلت تقارير إسرائيلية عن مصادر في الوكالة اليهودية تقديرها بأن سبب الرفض الروسي يعود 

وكان القضاء . إلى عضوية رجل األعمال اليهودي الروسي، ليونيد نبزلين في مجلس أمناء الوكالة
ق نبزلين بتهم محاولة القتل وسلسلة من أعمال الفساد، إال أن الروسي قد أصدر مذكرة توقيف بح

 من السلطات اإلسرائيلية رفضت االستجابة لطلب تسليمه، بعدما كان قد انتقل للعيش في إسرائيل فراراً
 .مالحقة القضاء الروسي

9/2/2010عكاظ،   
  

  فك ارتباط.. االخوان وحماس  .66
  عريب الرنتاوي

بـين  " فك االرتباط "تؤيد  " فتوى"شاد العالمي لجماعة اإلخوان المسلمين أصدر       في األنباء ، أن مكتب اإلر     
حماس وإخوان األردن ، ورفع يد اإلخوان عن المكاتب الخارجية المشتركة األربعة ، مـستجيبا بـذلك                 

  .تقدمت به حماس لهذا الغرض ، وإذا ما صحت هذه األنباء ، واألرجح أنها كذلك" تحكيم دولي"لطلب 
، لكـن يبـدو أن      " الفتـوى "ر عن قيادة إخوان األردن بعد ، ما يؤكد أو ينفي تسلم مثـل هـذه                 لم يصد 

التي نشرتها الصحف تباعا خالل األيام الماضية ، كانت كافية للداللة على أن أمرا كهذا قـد                 " التسريبات"
يه ، سواء من     وأن التريث في إعالنه أو الترحيب به أو التعليق عل          - وهو مرجح على أية حال       -حصل  

قبل مناهضي هذا التوجه داخل الجماعة األردنية أو المتحمسين له ، إنما يأتي على خلفية الرغبـة فـي                   
الحفاظ على وحدة صفوف الجماعة ، وتفادي انزالقها مجددا للسجال السياسي واإلعالمي ، ال سيما بعـد      

  .صفوف وجمع الشملأن سرت أنباء مؤخرا تتحدث عن نجاح الحزب والجماعة في لملمة ال
في سياق التسريبات ، نعلم اآلن أن حماس ، قبل إخوان األردن ، وأكثر منهم ، كانت األكثر اسـتعجاال                    
لفك ارتباطها عن إخوان األردن وحزبهم السياسي ، وهي كانت من قبل ، وباألخص بعد انتخابات يناير                 

أن عباء إخـوان األردن المحليـة ، باتـت          ، و " االبنة التي ولدت أمها   " في فلسطين ، تشعر بأنها       2006
" االرتبـاط "ضيقة على حركة بحجم حماس وموقعها ومكانتها ومواردها ، ثم أن الحركة أخذت تدرك أن                

في بنيـة   " المكون الوطني "بات مكلفا سواء لجهة عالقاتها مع األردن ، أو لجهة درء االتهامات بضعف              
للحركة ، والمؤكد أن مثل هذه اإلشكاليات ـ  " ـ اإلسالميالمكون الديني  "حماس ، وضياعه في دهاليز 
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االتهامات ، هي آخر ما ترغب به حماس ، التي تتطلع لعالقات طيبة مع األردن ، وتريد أن تلعب دورا                    
  .سياسيا متميزا في فلسطين وعلى مستوى المنطقة برمتها

ن األردن ، الذي يحـسبون علـى        طبعا هناك من يشاطر حماس قلقها وحساباتها ورغباتها من بين إخوا          
 فيما مواقفهم حيال القضايا الوطنية األردنية ، تتسم بحمائمية فائضة عن الحاجة ،              - فلسطينيا   -الصقور  

مع حماس وأولوياتها ، في حين نجد أن المتحمسين لفك االرتباط مع حماس ،              " التساوق"ومن على قاعدة    
اإلخوان إلى واحدة من ذرى تشددهم المرتفعة ، قبـل أن           هم انفسهم الذين تبنوا شعارات أوصلت صقور        

  .تهبط بهم الجماعة ، وتتبرأ من طروحاتهم وتنأى بنفسها عنها
 أن تخاطب األردن من خارج      -من الناحية النظرية على األقل      -اآلن ، سيكون من األسهل على حماس        

أو بـاألحرى أن    - برسائل طمأنـة     معادالته وحساباته وسياساته الداخلية ، وسيكون بمقدروها أن تبعث        
" عبء االرتبـاط  " كما سيكون بمقدور إخوان األردن ، أن يتحرروا من           -تواصل بعث مثل هذه الرسائل    

وما جره من اتهامات لهم وعليهم ، بخدمة أجندات خارجية ، وتقديم أولويات حماس علـى األولويـات                  
يتعامل مع الحركة والجماعة ، بقدر أقـل مـن          الوطنية األردنية ، وسيكون من األسهل على األردن أن          

  .القلق والتحسب ، وأن يصغي للنداءات والرسائل التي لم تكف حماس عن توجيهها لعمان
نتوقع أن يستتبع القرار االخير ، بقرارات مماثلة أخرى ، من بينها تلك التي قد تـصدر عـن النقابـات                     

        نعطّل فك االرتباط النقابي كان في األساس الحركة اإلسالمية         المهنية بشأن ارتباطها بنقابات القدس ، فَم
، واآلن بعد أن فك جناحاها ارتباط أحدهما بـاآلخر ،  ) القوميون وبعض اليسار ليس لهم الوزن المعطل    (

  .سيصعب على ممثليها الدفاع عن موقف مغاير إذا ما أثير األمر ذات يوم ، في األطر النقابية القيادية
د من القول ، أن األمر مؤلم من الناحية العاطفية ، وربما يكون معاكسا لكل ما تربت عليـه                   أخيرا ، ال ب   

أجيال متعاقبة من األردنيين والفلسطينيين ، لكن األمر سياسيا يبدو خطوة في االتجاه الصحيح ، فاألردن                
فـي تقريـر    ويمارس شـعبها حقـه      هو األردن ، وفلسطين هي فلسطين ، أقله إلى أن تتحرر األخيرة             

، ويتاح للشعبين الشقيقين معا ، تقرير مستقبل عالقاتهما ، بكل حريـة وطواعيـة ، ومـن دون                   مصيره
  .إمالءات أو تدخالت أو ضغوط خارجية من أي نوع

  9/2/2010الدستور، األردن، 
  

  "اإلسرائيلية"على أبواب المرحلة  .67
  فهمي هويدي

مختلفة هذه األيام، فهي تعني أن منطقة الشرق األوسـط         إذا صدقت اإلشارات التي تبثها وسائل اإلعالم ال       
  .” اإلسرائيلية“تستدرج بشكل حثيث للدخول في المرحلة 

ذلك أن حـسابات بدايـة      . التسخين الراهن الذي يلوح باحتماالت اندالع الحرب في المنطقة يبدو مفاجئاً            
وانبنت تلـك الحـسابات     . م الحالي   العام كانت توحي بأن شبح الحرب لن يلوح في األفق قبل نهاية العا            

على أساس تقدير الموقف األمريكي بوجه أخص، ذلك أن ثمة اتفاقاً بين الخبراء على أن أي حرب تشنها                  
في المنطقة إذا لم تكن بمشاركة أمريكية فلن تقع بغير موافقة منها، بمعنى أن واشنطن ستكون                ” إسرائيل“

، أو بحكم حساباتها ومصالحها     ”إسرائيل“حالفها االستراتيجي مع    في كل األحوال طرفاً فيها، سواء بحكم ت       
  .االستراتيجية المفترضة في المنطقة 

أولوية األزمة االقتصادية الداخلية في أجندة      : التقدير الذي أشرت إليه وضع في الحسابات العوامل التالية        
نتخابات الكونجرس النصفية في    الرئيس أوباما ومشروعاته التي يريد تمريرها من الكونجرس، تحسبه ال         

تشرين الثاني المقبل خصوصاً في ظل تراجع التأييد الشعبي له، انتظاره إلتمـام انـسحاب               /شهر نوفمبر 
آب القادم، ورطة القوات األمريكية     /القوات األمريكية من العراق الذي يفترض أن يبدأ في شهر أغسطس          

  .والدولية في أفغانستان 
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ألمريكية لن تتحمس ألي عمل عسكري جديد في المنطقة ما دامت هذه العوامـل              كان الظن أن اإلدارة ا    
خصوصاً أن احتماالت ردود األفعال المترتبة عليه واسعة ومحفوفة بالمخـاطر، إذ يفتـرض أن               . قائمة  

يوجه العمل العسكري إما ضد سوريا و لبنان أو ضد إيران أو ضد الثالثة في نفس الوقت، واألخيرة هي                  
األساسي، ألن تقدم طهران في مشروعها النووي يشكل خطاً أحمر، باعتبار أن من شـأن ذلـك                 الهدف  

وفـي الحـسابات    . تهدد انفرادها بصدارة القوة في الشرق األوسط        ” إسرائيل”ظهور قوة ردع حقيقية ل    
ـ   -أن توجيه الضربة العسكرية إليران يستلزم تأمين محور سوريا         ” اإلسرائيلية“ ب  جنـوب لبنـان لتجن

فحـسب،  ” إسـرائيل ”احتمال صدور أي قصف من هذه الجبهة، وخطوة من ذلك القبيل ليست مهمـة ل              
ولكنها مهمة للواليات المتحدة أيضاً، إذ إن المحور المتمثل في إيران وحزب اهللا وسوريا، مـضافاً إليـه      

لسياسة األمريكيـة   المقاومة الفلسطينية التي تتصدرها حركة حماس ال يزال يمثل الرباعي المتمرد على ا            
  .في المنطقة 

وأذرعها الممتدة في الواليات المتحدة ما برحت تلـح علـى توجيـه الـضربة               ” إسرائيل“ليس سراً أن    
العسكرية إلى إيران، ولم يكن هناك خالف بين الطرفين على المبدأ، وإنما اختلفـت التقـديرات حـول                  

، أصبحت أرجح خـالل األسـابيع       ”اإلسرائيلية“ت  لكن يبدو أن كفة الحسابا    . التوقيت والتدابير األخرى    
وترتـب  . األخيرة، التي شهدت تسخيناً في التصريحات وتصعيداً في اإلجراءات المتخذة علـى األرض              

فتحدثت صـحيفة   . على ذلك أن أصبح موضوع الحرب عنواناً رئيساً في صحف األسبوعين األخيرين             
تـدفع  ” إسرائيل“ وذكر الرئيس بشار األسد أن       2010،متوقعة في عام    ” إسرائيلية“عن حرب   ” الشروق“

بوقف التلويح بالحرب ضـد     ” إسرائيل“أن مصر طالبت    ” األهرام“المنطقة إلى الحرب، ونشرت صحيفة      
مزيـداً  ” اإلسرائيليان“وأضفت تصريحات التهديد التي أطلقها وزيرا الدفاع والخارجية         . أي دولة عربية  

ومنـاورات  ” إسـرائيلية “اء، في حين تناقلت الصحف أخباراً عن حشود         من السخونة والتوتر على األجو    
عسكرية على الحدود مع لبنان، وأخباراً أخرى عن االستنفار بين قوات حـزب اهللا واسـتدعاء سـوريا                  

وخرجـت علينـا صـحيفة      . ، وبعضهم عمال يعيشون في األراضي اللبنانية        ”االحتياط الرابع “لعناصر  
بتقرير ذكر أن الواليات المتحدة بصدد نـشر أنظمـة صـواريخ مـضادة              ) 30/1(نيويورك تايمز في    

، )رداً على الضربة العسكرية المفترضة    (للصواريخ في دول منطقة الخليج، تحسباً لهجوم إيراني محتمل          
وهذا الذي تحدثت به    . ذكر التقرير أيضا أن سفناً حربية أمريكية بصدد االنتشار أمام السواحل اإليرانية             

حيفة األمريكية أيده وزير خارجية البحرين، الذي أكد أن الواليات المتحدة نشرت األنظمة المذكورة،              الص
وإذ تزامن ذلك مع الزيارات التـي قـام بهـا           . ” الترتيبات الدفاعية “مضيفاً أن وجودها يدخل في نطاق       

وضـح لنـا مغـزى    رئيس المخابرات المركزية األمريكية لبعض عواصم المنطقة، فإن تلك الـشواهد ت  
المنطقة تسير على   “تصريح عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية في باريس الذي قال فيه إن               

  .” صفيح ساخن بصورة غير مسبوقة
حتى إذا كانت تلك حرب أعصاب، للتخويف قبل الحرب الحقيقية فما يهمنا فيها أن مجمل المسار يمثـل                  

التي ال ترى بديالً عن إجهاض المشروع النووي اإليراني وتـصفية           ” ليةاإلسرائي“استجابة لالستراتيجية   
والواليـات المتحـدة    ” يلإسـرائ “قوى الممانعة في المنطقة، بحيث ال يعلو فيها صوت علـى صـوت              

  .األمريكية
 21/1نشرت فـي    ” تايم“وسط هذه األجواء حدث تطوران مهمان في الواليات المتحدة، األول أن مجلة             

فيضاً مع الرئيس أوباما لمناسبة مرور سنة على توليه السلطة، عبر فيه عن شعوره باإلحباط               حواراً مست 
وقال إنه هون فـي بدايـة       . إزاء اآلمال التي كان قد علقها على جهود إحياء عملية السالم في المنطقة              

يعـة تلـك    ، وأنه لو أدرك طب    ”اإلسرائيلي “-عهده من الصعوبات التي تعترض تسوية الصراع العربي         
كان أوباما قد دعا إلى وقف االسـتيطان والتوسـع          (الصراعات مبكراً ما كان له أن يرفع سقف توقعاته          
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رفـضت  ” إسـرائيل “، إلطالق مفاوضات تسوية القضية ولكن       ”إسرائيل“النسبي في تطبيع العالقات مع      
  ) .وقف االستيطان

 لكي يلقي خطبـة االتحـاد،       27/1 وقف في    الحدث الثاني كانت داللته أعمق، ذلك أن الرئيس األمريكي        
 كلمـة، لـم     5700التي تحدث فيها عن أهم التحديات والقضايا الداخلية والخارجية، وجاءت الخطبة في             

  .” اإلسرائيلية“وكان ذلك انتصاراً آخر للسياسة . تذكر فيها القضية الفلسطينية ولو بكلمة واحدة 
به األخير، فإنه أراد أن يبعث بعدة رسائل إلـى مـن يهمـه              حين أسقط أوباما الملف الفلسطيني من خطا      

. أولى هذه الرسائل أن أهمية القضية تراجعت، وصارت هما إقليمياً وليس شأناً دولياً              . األمر في بالدنا    
ثانيها أنه ترك الباب مفتوحاً لما يمكن أن يحققه مبعوثه إلى المنطقة السناتور جورج ميتشل في جوالتـه                  

الرسالة الثالثة أنه لم يرد أن يضع أي قيد يحول دون تحقيق            . ” إسرائيل”ين العواصم العربية و   المكوكية ب 
على األقل يتعـاملون    ” المعتدلة“التي أدرك أن السلطة الفلسطينية والدول العربية        ” اإلسرائيلية“التطلعات  

  .معها بمرونة مشهودة 
تنياهو كسب جولته في واشـنطن، واسـتطاع أن         بنيامين ن ” اإلسرائيلي“كان واضحا أن رئيس الوزراء      

يوقف الرئيس أوباما عند الحدود التي أرادها دون أن يدفع ثمنـاً لـذلك، ال مـن مـشروعات التوسـع                     
كما أنه نجح في إقناع الجميـع       . واالستيطان وال من عملية التهويد المستمرة على قدم وساق في القدس            

  .لة وهي مكمن الخطر ومصدره بمن فيهم بعض العرب بأن إيران هي المشك
نتنياهو لم يهزم الرئيس األمريكي فحسب ولكنه ذهب إلى أبعد، حين نجح فـي توظيـف نفـوذ اإلدارة                   

. ” إسـرائيل ”األمريكية في تكثيف الضغوط على العرب لكي يقدموا مزيداً من التنـازالت المجانيـة ل              
من “والعودة إلى طاولة المفاوضات     . طان  والهدف من هذه التنازالت هو التراجع عن مطلب وقف االستي         

وتدل الشواهد المختلفة على أن هذا الهدف       . ” اإلسرائيلي“، كما ذكر رئيس الوزراء      ”دون شروط مسبقة  
تم االتفاق عليه، والحاصل اآلن هو اإلعداد إلخراجه بشكل مقبول، ذلك أن مطلب وقف االستيطان تـم                 

باستمراره رغـم مخالفتـه الـصريحة       ” اإلسرائيلية“ الحكومة   التراجع عنه بصورة تدريجية، أمام تمسك     
بحيث ال يـشمل القـدس أو       ” تعليق مؤقت “من ثم جرى الحديث عن      . والزاعقة ألحكام القانون الدولي     

بعد ذلك جرى الحديث عن     ) . األمر الذي يعني إقراراً بشرعية ما سبق بناؤه       . (تصريحات البناء السابقة    
كن تبيعنا كالماً معسوالً، لكننا نعرف مسبقاً إلى أي جانب سـتنحاز فـي نهايـة                أمريكية، يم ” ضمانات“

  .المطاف 
، الذي أيدته فيه وزيرة الخارجية األمريكية، ال يعنـي سـوى            ”الشروط المسبقة “كالم نتنياهو عن رفض     

” إسرائيل“أمرين، أولهما التغاضي عن التوسع االستيطاني والتهويد وغير ذلك من الوقائع التي تفرضها              
وثانيهما تحويل المفاوضات إلى هدف يؤدي إلى تسكين أو تخدير الوضـع الفلـسطيني              . على األرض   

ألن تعربـد  ” إسـرائيل ”وهذا التسكين يوفر مناخاً مواتياً ل. والعربي، بدعوى أن جهود التسوية مستمرة      
  .المنطقة بأسرها على الجبهات األخرى من سوريا إلى لبنان وصوال إلى إيران، لتضمن تركيع 

. مطمئنة إلى أنه في ظل العجز العربي الراهن، فإنها لن تصادف عقبة في تحقيـق مرادهـا                  ” إسرائيل“
فأبو مازن لم تعد لديه أية خيارات أخرى بعدما أصبح يتباهى بأنه قضى على المقاومة في الضفة الغربية                  

، أمـا   ”اإلسرائيليين“هم فيه التعاون األمني مع      الذي أس ” اإلنجاز“التزاماً منه ببنود خريطة الطريق، وهو       
فإنها اكتفت بالمبادرة العربية المفتوحة     ” االعتدال“بقية الدول العربية وفي المقدمة منها ما سمي بمعسكر          

ويبدو أنها على استعداد لمراجعة بعض بنودهـا التـي اعترضـت عليهـا              . التي أبرأت ذمتها بإعالنها     
في هذا الصدد ال بد أن يستوقفنا       . لبند الخاص بحق عودة الالجئين إلى ديارهم        ، وعلى رأسها ا   ”إسرائيل“

 29تصريح وزير الخارجية المصري عقب اجتماع الرئيس مبارك مع نتنياهو الذي زار القـاهرة فـي                 
 وهو ما يعني أن ثمة تفاهمـاً      . ” إيجابياً للغاية “ الذي قال فيه إن اللقاء كان        2009كانون األول ،  /ديسمبر

  .حول العناوين الرئيسة على األقل !) لألسف(بين الطرفين 
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ذلك أنه بعد استبعاد الخيارات األخرى، وااللتـزام بالمفاوضـات   . الخالصة ال هي صعبة أو مستعصية  
بشيء، فـإن   ” إسرائيل“فحسب، وتسليم مفاتيح القضية للواليات المتحدة األمريكية التي كفت عن مطالبة            

. ” اإلسـرائيلي “مرتقبة والتنازالت المرجوة منها تصبح محسومة لـصالح الطـرف           نتائج المفاوضات ال  
وهو . خصوصاً أنه ليست لدى الطرف الفلسطيني أي أوراق يضغط بها أو أية خيارات أخرى يلجأ إليها                 

  .ذاته الحاصل مع أغلب الدول العربية 
مون مائة في المائـة، لكنـه مـرجح         ال هو أكيد وال هو مض     ” اإلسرائيلية“سيناريو الدخول في المرحلة     

وثمة عوامل ثالثة يمكن أن تحول دون تحقيق مبتغاه، األول أن يشعل الرد اإليراني على العمل                . فحسب  
الثاني أن تتغير توازنات الساحة     . حريقاً يصعب السيطرة على حدوده أو تداعياته        ” اإلسرائيلي“العسكري  

داخل، أو انتفاضة سياسية في الخارج تعبر عن موقـف األغلبيـة            الفلسطينية، سواء بانتفاضة ثالثة في ال     
أما العامل الثالث فهو أن يتغير شيء في المعادلـة          . الصامتة الفلسطينية التي ال هي فتح وال هي حماس          
وهذه عوامل تختلط فيها التمنيات باألحالم، لكن ربك        . العربية يستنقذ األمة من الوهن الذي استسلمت له         

  . كل شيء، خصوصاً إذا وجد من يستحقون النصرة قادر على
  9/2/2010الخليج، 

  
   عباس"ذرائع" فياض و"شجاعة" .68

  عبد الباري عطوان
 القليلة  األيامالمشهد الفلسطيني يحفل دائما بالمفارقات والمواقف الغريبة التي تستعصي على الفهم، ولكن             

 خطاب الدكتور سالم فياض رئيس الوزراء       ولىاأل: الماضية شهدت مسألتين رئيسيتين ال يمكن تجاهلهما      
، والثانية توجه السلطة الفلسطينية في رام اهللا للقبول بالعرض          اإلسرائيليالفلسطيني امام مؤتمر هرتزيليا     

  .اإلسرائيلياالمريكي باجراء مفاوضات غير مباشرة مع الجانب 
غلبية، وبين مؤيد، وهم االقليـة،    اآلراء اختلفت حول خطاب الدكتور فياض بين معارض، وهؤالء هم اال          

ـ        الرجل وجرأته، واتفقت على وصـف شـمعون        ' شجاعة'لكن الالفت ان بعض اآلراء المؤيدة اشادت ب
  .'بن غوريون فلسطين'بيريس رئيس وزراء اسرائيل له بأنه 

ال نعرف اين الشجاعة في ذهاب رئيس وزراء فلسطيني للحديث امام مؤتمر صـهيوني، يبحـث فـي                  
ا االستراتيجية االمنية التي تبحث كيفية استمرار اسرائيل قوية مستقرة ومتفوقة في محيطها العربي              القضاي

  .واالسالمي كقوة اقليمية نووية عظمى
الذين ايدوا الدكتور وخطوته تذرعوا بأنها كانت ضرورية لطرح وجهة النظر الفلسطينية امام هذا الحشد               

لى الكثير من السذاجة، فهل االسرائيليون، من امثـال بيـريس           اليهودي المتميز، وهذا تبسيط ينطوي ع     
ونتنياهو، الذين حضروا المؤتمر، وتحدثوا من منبره، يجهلون وجهة النظر الفلسطينية، ويحتاجون الـى              
الدكتور فياض لكي يعرفهم بها؟ الم يتفاوضوا مع الفلسطينيين وسلطتهم الكثر من سبعة عـشر عامـا،                 

ل القضايا من الحدود والالجئين والمياه والمستوطنات والقدس المحتلة، فمـا هـو             جرى خاللها مناقشة ك   
  الجديد الذي يمكن ان يضيفه خطاب الدكتور فياض الشجاع في هذا الخصوص؟

نحن امام محاولة التفاف خطيرة على الشرط الفلسطيني الذي وضعته السلطة ورئيسها للعودة الى مائـدة                
االستيطان في القدس والضفة المحتلتين، فالدكتور فيـاض ذهـب الـى            المفاوضات، وهو شرط تجميد     

المؤتمر، والتقى نتنياهو وبيريس ومسؤولين آخرين، في وقت من المفترض ان تتوقف فيه المفاوضـات               
  .واللقاءات السياسية مع االسرائيليين

تحتية في خطابه، يؤكد    هذه، وحديثه عن بناء مؤسسات الدولة وبناها ال       ' الشجاعة'الدكتور فياض بخطوته    
الذي يطالب به نتنياهو، ويشرف على تنفيذه توني بليـر، مبعـوث            ' السالم االقتصادي 'التزامه بمشروع   
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اللجنة الرباعية، ورئيس الوزراء البريطاني االسبق الذي شارك في تدمير العراق وقتل مئات اآلالف من               
  .ابنائه لخدمة االهداف االسرائيلية

 هو النقيض االساسي لمقاومة االحتالل، النه يريحه ويطمئنه، ويعفيه من كل التزاماته             السالم االقتصادي 
الدولية والقانونية، ويلهي الشعب الفلسطيني عن قضاياه الجوهرية االساسية التي فجر ثورته وانتفاضـاته             

  .من اجل تحقيقها
****  

ن احتاللهم، ومصادرتهم لحقوق شـعب      االصل في المسألة ان ال يرتاح االحتالل، وان يدفع المحتلون ثم          
آخر، ونهبهم لثرواته، ومن المؤسف ان جهود الدكتور فياض ال تصب في هذا الهدف، ولهذا تنهال عليه                 
معلقات المديح من قبل بيريس ونتنياهو، وبما يشجعه قدما على السير في المخطط نفسه، وال غرابة انـه                  

جميع اموال الدول   (والثاني المال   ) شرطة دايتون (ول األمن   اآلن يسيطر على اهم ثالثة اسباب للقوة، اال       
اصبح تلفزيون فلسطين الرسمي ومعظم الصحف تخضع       (، والثالث االعالم    )المانحة تتم من خالل قنواته    

  ).لرجاالته ودعمه المالي
ال يجادل احد في اهمية فرض االمن، وتنشيط االقتصاد في مناطق السلطة بحيـث تتحـسن الظـروف                  

عيشية للمواطن، ولكن شريطة ان يتوازى ذلك مع مقاومة، ولتكن سلمية في الحد االدنى، ولكـن مـا                  الم
نراه حاليا هو استئصال للمقاومة العسكرية وقتل لكل اشكال المقاومة المدنية، مع بعـض االعتـصامات                

  .المحدودة حول قريتي بلعين ونعلين لذر الرماد في العيون
لطة الفلسطينية ورئيسها عن مخارج للعودة الى المفاوضات مجدداً، استجابة          وفي االطار نفسه تبحث الس    

للضغوط االمريكية والعربية، وآخرها االنخراط في مفاوضات غير مباشـرة، اي ان يجلـس الطرفـان                
  .الفلسطيني واالسرائيلي في غرفتين منفصلتين، ويتنقل المبعوث االمريكي بينهما

اً في شكل المفاوضات، كونها مباشرة او غير مباشرة، وانما في االسـباب             المشكلة االساسية لم تكن مطلق    
الموضوعية التي ادت الى توقفها، وابرزها االستيطان االسـرائيلي، وتمـسك الحكومـات االسـرائيلية               

  .المتعاقبة بالقدس المحتلة كعاصمة موحدة وابدية السرائيل، ومصادرة حق العودة
لم يصعد على شجرة حتى ينزل عنها عندما اوقف المفاوضات انسجاماً           الرئيس الفلسطيني محمود عباس     

مع موقف ادارة الرئيس اوباما، الصارم في حينه، بعدم الذهاب الى المفاوضات اال بعد تجميد االستيطان                
بالكامل في القدس والضفة، وطالما لم تلتزم حكومة نتنياهو بهذا المطلب المنطقي والمعقول الذي يتماشى               

رارات اللجنة الرباعية والتزامات خريطة الطريق، فعليه ان ال يذهب الـى المفاوضـات اساسـاً،                مع ق 
  .مباشرة كانت او غير مباشرة

****  
نفهم ان يطلب السوريون مفاوضات غير مباشرة عبر وسيط تركي، الن الظرف السوري مختلف، حيث               

فاوضات غير مباشرة، وهم يمثلون سلطة      ال توجد اتصاالت او مفاوضات، ولكن ذهاب الفلسطينيين الى م         
مزحـة  'انبثقت من رحم االحتالل، وتتعامل معه بشكل يومي، بما في ذلك التنسيق االمني الكامل، فهـذه   

  .ال تضحك احداً على االطالق' ثقيلة
االنظمة العربية، والمعتدلة منها على وجه الخصوص، هي التي تضغط على السلطة ورئيسها للعودة الى               

اوضات دون شروط، بتكليف من الواليات المتحدة، ولذلك فالتشاور معها حـول مـسألة العـرض                المف
االمريكي بالمفاوضات غير المباشرة، معروفة نتائجه مقدماً، وال يحتاج المرء لكي يـضرب بالرمـل او    

  .يقرأ الطالع حتى يتعرف على الرد العربي في هذا الصدد
لتي تستخدمها االدارة االمريكية الجبار السلطة على العـودة الـى           ندرك جيداً ان ورقة الضغط االقوى ا      

 مليون دوالر سنوياً، وهي ورقة مهمـة ال         900المفاوضات هي ورقة المساعدات المالية التي تقدر بـ         
يمكن االستهانة بها، ولكن علينا ان نتساءل عما سيكون عليه الحال لو نفذت الواليات المتحـدة والـدول                  
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دها واوقفت المساعدات فعالً، فهل سيستمر سالم الدكتور فياض االقتصادي، وهـل سـتظل              المانحة تهدي 
  المستوطنات االسرائيلية ومستوطنوها ينعمون باألمان والرخاء مثلما يفعلون حالياً؟

ايضاً، فما الذي   ' القاعدة'الى الضفة الغربية، وربما     ' حماس'وقف المساعدات يعني انهيار السلطة وعودة       
فإذا كان هذا مـا يريـده       ' بغداد اخرى 'او  ' يمن آخر ' من ان تتحول الضفة، وربما المنطقة كلها الى          يمنع

  .االمريكان واالسرائيليون، فهنيئاً لهم
لمدة اسبوع، اثناء االنتفاضة الثانية، حتـى       ' الجنازات'شمعون بيريس كان يتوسل الى الفلسطينيين بوقف        

الجنازات توقفت فـي    . ة الطريق والتقدم في المفاوضات نحو الدولة      يتمكن االسرائيليون من تنفيذ خريط    
الضفة الغربية منذ عامين ونصف العام، ولم تلتزم اسرائيل مطلقاً بخريطة الطريق او غيرها، بل ذهبت                
الى ما هو ابعد من ذلك بقتل المطاردين في نابلس وقلقيلية بتواطؤ مع قوات امن السلطة، ومداهمـة رام                   

  .حزب السلطة' فتح'ا عاصمة السلطة العتقال ابناء اهللا نفسه
اذا أراد السيد عـــباس العودة الى المفاوضات دون وقف االستيطان في القدس فهذا شأنه، وعليـه ان    
يحترم ذكاء الشعب الفلسطيني، ولتكن مباشرة، وعليه ان يتذكر في الوقت نفسه انها قد تكـون نهايتـه،                  

  .االدنى من المصداقيةونهاية ما تبقى له من الحد 
  9/2/2010القدس العربي، 
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  ياسر الزعاترة 
يبدو وضع نواب المجلس التشريعي من حركة حماس في الضفة الغربية مثيرا للشفقة والقهر فـي آن ،                  

إلى نص يعتبره   " نياقانو"فهم يتشبثون اليوم بشرعية مجلسهم العتيد في مواجهة المشككين بها ، مستندين             
  .قائما حتى يؤدي أعضاء المجلس الجديد قسمهم الدستوري

نواب حماس في الضفة ، تماما كما هو حال وزرائها لم يحصدوا من عضويتهم في المجلس العتيد غيـر           
، ولم يخرج أكثرهم إال     ) ال زال بعضهم فيها   (االعتقال ، فقد دخلوا جميعا السجون بعد شهور من فوزهم           

شهور قليلة ، فيما لم تكن عائالتهم بمنأى عن حملة القمع والتنكيل على يد السلطة خـالل اعتقـالهم                   منذ  
وبعد اإلفراج عنهم ، وها هو شيخ جليل بحجم النائب الشيخ حامد البيتاوي ، خطيب المسجد األقـصى ،                   

لمعتقل منذ خمـسة    ا) المهندس فضل (وأحد أشهر علماء فلسطين ، ال يتمكن من تأمين اإلفراج عن ابنه             
شهور في سجون السلطة ، فيما كان له شقيق آخر قيد االعتقال ، فضال عن أبناء نواب آخرين ال ندري                    

  .من خرج منهم من المعتقل ومن بقي ، فقد باتت متابعة هذا المسلسل عسيرة إلى حد كبير
فو مكتب رئيس المجلس    قبل أيام وقع االعتداء على أحد نواب حماس في الخليل ، وبعد ذلك طورد موظ              

وأمين سره ، واعتقلوا ثم أفرج عنهم ، فيما يتوعد قادة األجهزة األمنية سائر نواب الحركة باالعتقال بعد                  
  .حسم نهاية والية المجلس من قبل الجهات المعنية في السلطة

ع بعض أولئـك  اليوم يبدو الجدل حول والية المجلس العتيد أمرا مثيرا للسخرية إلى حد كبير ، ومن يسم             
وهم يتحدثون عن الشرعيات والدساتير والقوانين ، سيظن أننا في سويسرا أو فرنسا ، وليس في مناطق                 
محتلة يصول االحتالل فيها ويجول ، باستثناء قطاع غزة الذي خرج منه الجـيش اإلسـرائيلي ، فيمـا                   

  . دة واألمن القومي،،يحاصره من البر والبحر والجو بمساندة من األشقاء الخائفين على السيا
لقد صممت هذه السلطة بمواصفات خاصة ، وديمقراطيتها كذلك ، بدليل أن أحدا لم يشكك في شـرعية                  

 وحتى انعقاد الجلسة األولى للمجلس التالي ، شـباط          96المجلس التشريعي السابق الذي استمر من العام        
اسر عرفـات بعقـد انتخابـات رئاسـية          ، واألكثر إثارة أن اإلسرائيليين كانوا يرفضون طلب ي         2006

وتشريعية ، وبالطبع ألنها ستمنحه شرعية جديدة ، بينما كانوا يضغطون من أجل تغيير القانون األساسي                
للسلطة من أجل منح رئيس الوزراء صالحيات كبيرة على حساب الرئيس ، األمر الذي تغيـر سـريعا                  
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ي أن يكون رئيس الوزراء منها ، إذ أعيدت أهـم           عندما فازت حماس في االنتخابات ، وصار من الطبيع        
إلى والية الرئيس ، فيما بقي لحماس هياكل وزارات تسيطر فـتح            ) األمن والمال واإلعالم  (الصالحيات  

أية (على كل شيء فيها ، ثم يأتي من يقول لك إن فتح قد قبلت نتائج االنتخابات وسلمت السلطة لحماس                    
  ).سلطة يا قوم؟،
الساحة الفلسطينية ، واالنتخابـات     " حكماء"يوم هي وصفة الشفاء من كل األمراض بحسب         االنتخابات ال 

ستفرز مجلسا تشريعيا ، والمجلس سيفرز حكومة ، والحكومة تحتاج مصاريف ، والمصاريف تأتي من               
لكـي  " فـي آي بـي    "المانحين ، واإلسرائيليون يسيطرون على كل شيء ، والوزراء يحتاجون بطاقات            

  .يتحركوا
متوالية ال صلة لها بالتحرر وال بالتحرير ، بل صاغها عقل شيطان إسرائيلي ، لكي يحول حركة التحرر                  
إلى حزب سلطة خاضع لالحتالل ينتظر عطاياه وال يمكنه التمرد عليه ، وعندما حاول عرفات التمـرد                 

  . قتلهكانت نهايته المعروفة بعدما عجزوا عن تركيعه من خالل الفريق الذي ورثه بعد
االنتخابات يا سادة ليست وصفة تحرر ، بل وصفة تكريس لمسار المفاوضات التي جربت زمنا طـويال                 

  .بال جدوى ، ومن أراد المقاومة والتحرير ، فلن ينتظر إذن المحتلين لكي يتحرك ويسافر ويستثمر
رار الساحة الفلـسطينية    لقد قلنا وسنظل نقول إن دخول حماس االنتخابات كان خطأ في االجتهاد ، واستم             

كمسار حل هو خطأ أكبر ، وال بد من قلب الطاولة فـي وجـه هـذا                 ) أي االنتخابات (في الحديث عنها    
  .المسار برمته ، وإعادة القضية إلى مسارها كقضية تحرر ، ال قضية سلطة ورواتب

  9/2/2010الدستور، األردن، 
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  نبيل عمرو

ومثلمـا   .ا طوعا أو قسرا، في لعبة االستطالعات وصدقنا أن نسبة الخطأ ال تتجاوز الثالثة بالمائة              ُأدخلن
يطلب شخص ما وجبة من مطعم، تأتيه جاهزة إلى البيت، صارت نتائج االستطالعات، تطلـب بـذات                 

   .– الرخيصة –الطريقة في زمن الوجبات الجاهزة والسريعة، وبالنسبة للمقتدرين 
 هنا عن واقعة بعينها، أو حتى عن مؤتمر أو عدة مؤتمرات، وإنمـا عـن ظـاهرة، نعـرف                    ال أتحدث 

  .دوافعها، وآلياتها ونتائجها
 –هي أوال الكسب المادي حين يكون التصويت الكترونيا، أو على طريقة الرسـائل الهاتفيـة                .. الدوافع
SMS –            فضائيات بكاملها وجدت مـن      فكلما كثر عدد المصوتين، ارتفع دخل الجهة المنظمة، حتى إن
أجب عن السؤال   .. وتحولت على حساب هواة المشاركة في المسابقات السهلة على طريقة           " فزورة"أجل  

  ..!!!  واتصل بنا على األرقام التالية2 أو 4 أو 5 = 1+1
 إن عملية كهذه يمكن ابتالعها أو التعايش معها، حين يكون األمر متصال بمن تفضل من الراقـصات أو                 

  المطربين أو الالعبين، أما أن يتشكل في وعي الناس من هم الذين قدموا لشعبهم انجازات خارقة؟
  ..فهذا هو المدخل إلى كلمة السر.. وتأتي اإلجابات فالن أو عالن،

 وكم التزوير بلغ من مـدى لـيس         –عندما يصبح األمر على هذا النحو، بوسعنا إدراك كم اللعبة خطرة            
  ! التي يحصل عليها المعنيون، وإنما على صعيد االهتماماتعلى صعيد األصوات

إن تزوير االهتمامات، هو اخطر أنواع التزوير إطالقا وذلك من خالل أسئلة االستطالع أو االستفتاء أو                
  ..حتى المسابقات

  ...فما هي األسئلة غالبا
  من هو أبرع سياسي؟
  من هو الرئيس القادم؟
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يشير على نحو عابر ألمر وطني ملح، مثل        ..  شعبوي يوضع سؤال   ولغسيل االستطالع بمسحوق وطني   
هل تؤيد المبادرة المصرية أم تعارضها، وفي كلتا الحالتين جهز نصف شيكل ثمن المكالمة أو الرسالة ،                 

..... أو  .... واقرأ النتائج غدا أو بعد غد وجهز نفسك لالستطالع القادم وهذا البرنامج تم بالتنسيق مـع                 
  !!كة كبرىأو أي شر

كنت أتمنى وما أزال بالطبع، أن أتابع استطالعا نزيها وموضوعيا يطلب من المتسابقين تعداد انجـازات                
  ..المرحلة سياسيا وتنمويا وكفاحيا

متابعة استطالع آخر، حول كيفية الخروج من اإلغالق السياسي الجاثم علـى            .. وكنت أتمنى وما أزال     
والقدرة على استبدال أو تطـوير      . ترديد عبارات الصمود األسطوري   صدورنا في الوقت الذي يكثر فيه       

  .الخيارات والبدائل، بينما نتنياهو يجسد صمودا أسطوريا على باطل االستيطان
 بـل تحـدث عـن       -وتطويرا يوميا لسياسة التهام األرض والحقوق، إذ لم يكتف بما فعل وما يفعل اآلن             

  !! أو شبه دولة ضربا من ضروب المستحيلإجراءات استراتيجية تجعل من قيام دولة
إشراك اكبر عدد من المواطنين في تقديم اقتراحات لعل بعضها ينفع فـي أمـر               .. وكنت أتمنى وما أزال   

حياتهم كالتعليم والصحة والتكافل االجتماعي، وان تقدم هذه االقتراحات للحكومة التـي هـي المـسؤول               
  ..ع سياساتها واتخاذ قراراتهااألول عن هذا الشأن كي تسترشد بها في وض

إن ذلك لم يفعل وال يفعل، ليس الستحالة اإلقدام عليه، فما أسهل تنظيم فعاليات عديدة بهذا االتجاه، ولكن                  
ألن ال نجومية ألحد بعينه في األمر، وال مردود ماليا لمن ينظم االستطالعات والمسابقات، وهنا ومـن                 

 وغاياته؛ فأساساته تزوير االهتمام، وغايته تزوير المخارج مـن          هذه النقطة يستدل على أساس التزوير،     
حيث من هو أكثر السياسيين انجازا      .. والغرق في بحور الوهم اللذيذ      .. األزمات، لصالح  متعة الفضول    

  ..وهكذا.. ومن هو الفائز في االنتخابات رغم عدم وجود انتخابات! رغم عدم وجود أي انجاز
نوف الخداع انحطاطا، هو خداع الذات، ولقد فعلناه ذات مرة ويبدو أننا ما زلنا              إن أخطر وأسوأ وأكثر ص    

  .جاهزين لفعله مرات ومرات، إذ قد يكون تحول في حياتنا إلى ثقافة
يوم أجرينا انتخابات تمهيدية الختيار مرشحي حركة فتح في االنتخابـات التـشريعية، وحـين عـددنا                 

لم ندقق في أنها بلغت عشرة أضعاف أصوات الوطن كله، وأقيمت           األصوات التي وجدناها في الصناديق      
االحتفاالت من قبل الحائزين على المراتب األولى ونظمت المسيرات لمبايعة أصحاب األرقام الفلكية في              

رأينا بالوقائع واألرقام أين وصلت     ... وال تزوير   ... البرايمرز، وحين جاء االستحقاق الذي ال لعب فيه         
خداع الذات، لقد أتت بحماس إلى قمة هرم لم تتعب في بنائه فنحن من بنى الهرم علـى مـدى                    بنا لعبة   
إال أننا كذلك من قفز من قمته إلى سفحه، فهكذا يكون مصير من استمرأ لعبة خداع الذات حتى                  .. أجيال  

  .تحولت غريزيا في حياته إلى ما يشبه اإلدمان
  ..أخيرا

 بطريقته الخاصة، ويرى فيها انتقادا ألشخاص أو حتى مؤسسات، ذلـك            معذرة لمن قد يفهم المعالجة هذه     
ال اهتم كثيرا باألسماء وال باألرقام      .. أني وحين اقرأ استطالع رأي أو مسابقة أو أي أمر من هذا القبيل              

ـ              .. وإنما باألسئلة    و ولو جمعنا األسئلة ودرسناها لوجدنا أن ما يتم ليس استطالعا بريئا للتشجيع وإنما ه
وبامتياز تزوير لمرحلة بأسرها وعافانا اهللا من النتائج التي ستسجلها حتما االسـتطالعات النزيهـة، أي                

  .داخل صناديق االقتراع
  9/2/2010الغد، االردن، 
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  الجانب اآلخر في زيارة شعث لغزة  .71
  عمرو محمد

 -واالنقـسام الفلـسطيني   على نحوٍ مفاجئ بدا يوم الخميس الماضي تحولًا سريعا في حالـة االنـشقاق               
الفلسطيني، بعد زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور نبيل شعث لقطاع غـزة، لتعـد هـي                  
األولى من نوعها لقيادي بارز من حركة فتح للقطاع منذ انقالب سلطة رام اهللا على الحكومة الـشرعية                  

  .2007بقيادة إسماعيل هنية منذ منتصف العام 
في توقيت هو األنسب لحركة فتح وسلطة محمود عباس، الرئيس المنتهية واليته، في ظل              الزيارة جاءت   

حديث الحركة عن المطالبة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، بجانب ما أعلنه عباس ذاته من أنه لـن                 
  .يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة

تأتي في الوقت الذي يبدو فيه غيوم فـي          عن ذلك فإن زيارة المسئول الفتحاوي للقطاع المحاصر          الًفض
العالقة بين القاهرة وحركة حماس، مما دفع بالرئيس المصري حسني مبارك إلـى مهاجمـة الحركـة                 
المحاصرة قبل أسابيع بشدة في إحدى جوالته الداخلية، وتزايد حدة الخالف بين الطرفين بعد مقتل جندي                

لفوالذي الذي تقيمه مصر بدعم أمريكي بدعوى ضـبط         مصري على الحدود، وانتقادات الحركة للجدار ا      
  .الحدود، وإحكام السيطرة المصرية عليها

ولذلك فإن مصر ترغب في أن تنجز ملف المصالحة الفلسطينية، في ظل االنتقادات التي توجـه إليهـا                  
ت آلخـر   بالتخلي عن الملف الفلسطيني، وفشلها في إنجاز ملف المصالحة، والحديث الذي يتزايد من وق             

عن انتقاله إلى دولة أخرى مجاورة لمصر، وهي االنتقادات التي تشعر القاهرة بأنها في حرج بـسببها،                 
امتدادا لما تعرضت له من انتقادات واسعة إبان الحرب العسكرية اإلسرائيلية على القطاع منذ أكثر مـن                 

  .عام
ز ملف المصالحة، بما يرسخ للتحركات التي       على هذا النحو كانت زيارة المسئول الفتحاوي للقطاع إلنجا        

تقوم بها سلطة رام اهللا السترضاء إدارة البيت األبيض في إنجاز ملف التسوية مع الطرف اإلسـرائيلي                 
من ناحية، وبما يدعم تحركات القاهرة إلنجاز ملف المصالحة من ناحية أخرى، في ظلِّ حالـة الرضـا                  

  .المصري الدائم عن الحركة الفتحاوية
  فاوضات سريةم

وربما يكون فهمنا ألبعاد زيارة المسئول الفتحاوي لقطاع غزة، وترسيخ تحرك سـلطة رام اهللا إلنجـاز                 
ملف عملية التسوية مع المحتل اإلسرائيلي أكثر باالطِّالع على ما تَم تسريبه قبل أيام من جانب صـحيفة                  

وضون سرا في الواليات المتحـدة األمريكيـة،        اإلسرائيلية من أن فلسطينيين وإسرائيليين يتفا     " معاريف"
  .وعقدهم لقاءات تفاوضية تتسم بالسرية

ووفق الصحيفة ذاتها، فإن المفاوضات السرية هذه تجري برعاية واشنطن وتتناول الحدود النهائية لدولة              
  .فلسطينية منتظَرة، قبل التوصل ألي اتفاق على قضايا جوهرية مثل القدس والالجئين

أنه تم البدء بهذه المفاوضات في محاولة من اإلدارة األمريكية للخروج مـن المـأزق               " هآرتس"وذكرت  
الذي وصلت إليه المفاوضات، مشيرة إلى أن الوصول إلى تفاهم بين الطرفين قد يعجل التوصـل إلـى                  

  .الحل النهائي
 من الجانبين وكذلك    األمريكية، ويشارك فيها وزراء سابقون    " رايس"وتجري هذه المفاوضات في جامعة      

  .أعضاء منظمات وأحزاب، وبعض ممن شاركوا في مفاوضات سابقة ومستقلين
الذي كان يشغل منصب مدير مكتـب وزيـر الجـيش           " جلعاد سار "وأشارت الصحيفة إلى أن المحامي      

اإلسرائيلي ورئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت يقف على رأس الطاقم اإلسرائيلي، في حين يتـرأس               
طاقم الفلسطيني الوزير السابق والقيادي في حركة فتح سميح العبد، وعن الجانب األمريكي بيتر إدوارد               ال

  .جيرجيان الذي شغل منصب السفير األمريكي في سوريا وإسرائيل
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وبحسب الصحيفة فإن المفاوضات تناقش ثالثة احتماالت لتبادل األراضي في إشارة إلى تمسك إسـرائيل               
ستيطانية الكبرى في الضفة تحت سيطرتها بعد الحل، وحاول الجانب اإلسرائيلي، حـسب             ببقاء الكتل اال  

  .الصحيفة، إخراج المستوطنين في محيط القدس المحتلة من النقاش
 حيـث   67وأضافت الصحيفة أن المفاوضات وصلت إلى شبه االتفاق على خطوط الرابع من يونيو عام             

امة على أراضٍ فلسطينية بأراض فلسطينية أخرى محتلـة مـع           سيتم تبادل تجمعات استيطانية أساسية مق     
  .خالف على القيمة المتبادلة

إنه تم بحث ثالث إمكانيات لحدود الدولة والتجمعات االستيطانية األساسية التـي سـتبقى لـدى                : وقالت
لى منطقـة   سيتم تفكيكها ونقلها إ   " سلفيت"المقامة على أراضي    " آريئيل"إسرائيل، ويظهر بها أن مستعمرة      

، "أفـرات "وكـذلك   " غـوش عتـصيون   "وتجمع  " معالي أدوميم "قريبة من مطار اللد، وتبقى مستعمرات       
  .ضمن حدود الكيان في االحتماالت الثالثة" جفعات زئييف"و" جبل أبو غنيم"باإلضافة إلى 

ساوية، ومن هنا يمكن فهم حرص الحركة الفتحاوية على سرعة إنجاز مهمة المصالحة مع األخرى الحم              
 من جانـب الفـصائل      - أو على األقل تحييده    –كمحاولة من األولى لضمان عدم االعتراض الفلسطيني        

الفلسطينية، فضلًا عن الورقة التي تستخدمها مصر وهي الورقة الفتحاوية إلبداء نوايـا إيجابيـة تجـاه                 
بناها مصر، وتحـرص    حماس، بغية موافقة حماس على تحقيق المصالحة، والتوقيع على الورقة التي تت           

 -على أن يصب توقيعها بما يخدم هدفها من إثبات حسن النوايا، والتأكيد علـى أن الملـف الفلـسطيني                  
  .الفلسطيني ال يزال بحوزتها، وأنها األقدر على إغالقه

وفي المقابل، فإن حماس من جانبها تحرص على تأكيد المصالحة، وحرصها على التوقيع، ولكن علـى                
 غالب وال مغلوب، وفي هذا السياق تبدي نوايا إيجابية تجاه تحقيق المصالحة، وهو مـا عكَـسه   قاعدة ال 

كنا في ضيافة حماس وكان اللقاء إيجابيا، فقد تحدثنا في كل شـيء بـشكٍل               : "الضيف الزائر لغزة بقوله   
  ".إيجابي وفي ضرورة إنهاء االنقسام

ع على الوثيقة المصرية، إال أنها تبحث في الوقت نفسه عـن            وفي الوقت الذي تؤكِّد فيه حماس أنها ستوقِّ       
  .بعض المخارج لنقاط، يعتبرها شعث من حق الحركة الفلسطينية

ويتوقع، وبعد االنتهاء من توقيع الوثيقة، االنطالق إلى بناء ما تضمنتْه على األرض إلنهـاء القطيعـة،                 
أعقبها انشقاقٌ على الحكومة الـشرعية، حتـى        ولتكون هناك وحدة فلسطينية حقيقية، وليست كتلك التي         

تكون الخطوة التالية تجاه إنهاء االنقسام الفلسطيني وإعادة الضفة والقطاع وطنًا واحدا، وإنهاء االحـتالل               
ورفع الحصار من أجل بناء الدولة الفلسطينية وتحقيق آمال الشعب الفلسطيني التي حلم بها وكـافح مـن     

  .م الشعب الفلسطينيأجلها وتوحيد الجهود باس
  دعوة للتسامح

وينتظر أن تشهد األيام المقبلة تحركًا من جانب أعضاء فتح لزيارة غزة، وفق ما أعلنه عضو المجلـس                  
 ناشط في الحركة ومستقل في الضفة الغربية        1000الثوري للحركة زياد أبو عين عن اعتزام وفد يضم          

الحة الوطنية، وترتيب اإلجراءات واالتـصاالت مـع        زيارة قطاع غزة قريبا للمساهمة في تحقيق المص       
شخصيات في فتح، بينهم عدد من أعضاء لجنتها المركزية ومجلسها المركزي، ومستقلين مـن رجـال                

  .األعمال ورؤساء البلديات ومديري الجامعات والكليات للتنسيق للزيارة بهدف تحقيق الوحدة الوطنية
عيات االنقسام بين حركتي فتح وحماس على مجمل حياة الفلسطينيين،         وفي هذا السياق، فإنه مع اشتداد تدا      

حائط صد لمزيـد مـن التمـزق        " ثقافة التسامح الداخلي  "بدأت مؤسسات أهلية وحقوقية ترى في تعزيز        
  .والشرذمة التي يواجهها المجتمع الفلسطيني

ادة من مأساة االنقسام، مشددين     ويؤكد العديد من الخبراء والمختصين في العلوم االجتماعية أهمية االستف         
كشفت بشكٍل واضح الحاجة لتعزيز ثقافة التسامح المجتمعي،        ) 2007االقتتال عام   (على أن تلك األحداث     
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خاصةً أن أغلبية الشعب الفلسطيني ما زالت تتعرض العتداءات االحتالل وهو المستفيد الرئيـسي مـن                
  .االنقسام

دموي في غزة، أظهر بشكل واضح أن ظهر الشعب الفلسطيني          وحسب هؤالء المختصين، فإن الصراع ال     
بات مكشوفًا في ظل تنامي الكراهية الداخلية التي ألقت بظاللها على واقع المجتمع بمختلـف شـرائحه،                 
األمر الذي يتطلب إعادة صياغة العديد من النظم والعالقات االجتماعية الداخلية التي تقوم على تعزيـز                

  .باعتباره إحدى وسائل الحماية الداخلية" خليالتسامح الدا"فكرة 
  8/2/2010اإلسالم اليوم، 

  
  :كاريكاتير .72

  

  
  9/2/2010الشرق، قطر،   


