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  ال وجود ألي معتقل سياسي عندنا وفتح بغزة مرتبط بالمصالحةلفتح مقرات سياسية : البردويل .1

أن أكد   صالح البردويل القيادي في حركة حماس،         أن د  غزةن   م 10/2/2010صحيفة فلسطين،   نشرت  
مرتبط بعملية المصالحة الفلـسطينية، وإزالـة العوائـق أمـام           "فتح مقرات سياسية لحركة فتح في غزة        

الفصائل الوطنية في الضفة الغربية المحتلة، واالتفاق على قواسم وطنية مـشتركة لمواجهـة االحـتالل                
  ". اإلسرائيلي وإجرامه

نسخة عنه، أمس، تعقيبا على مـا نـسب إليـه مـن             " فلسطين" وقال في تصريح صحفي مكتوب وصل     
تصريحات حول فتح مقر حركة فتح في غزة، والقيام بخطوات لتعزيز الديمقراطية والحريات العامـة،                

إن حماس تقف إلى جانب الحكومة الشرعية فـي غـزة، فـي             : "وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني    
  ". الستقرار المجتمع ونشر السلم المجتمعيالسعي 

ـ  " فتح"وطالب حركة    الكف عما تقوم به من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ومن قمـع             "في الضفة ب
ترعى تطبيق  " فتح"للحريات، ومصادرة ألموال األيتام، تحت ذرائع أنها تهدد أمن االحتالل، باعتبار أن             

حمالت الكـذب والتـشويه     "وأكد أن المصالحة تستدعي وقف      ". ذلةخارطة الطريق الم  "الشق األول من    
والتشهير التي يمارسها قادة فتح وناطقوها، وذلك لتهيئة األجواء، ومد جسور الثقة التي من شأنها إنجاح                

  ". الجهود الرامية للمصالحة الحقيقية
ي تصريحات خاصة  من غزة أن البردويل قال ف9/2/2010قدس برس، في نفس السياق ذكرت وكالة 

هناك لبس أشاعته بعض وسائل إعالم فتح في رام اهللا عن أن حماس ستطلق سراح "أن " قدس برس"بـ
السياسيين، والحقيقة غير ذلك، فقد طلب الدكتور نبيل شعث أثناء لقائه برئيس الوزراء " فتح"معتقلي 

يعطيهم اسما واحدا لمعتقل سياسي السياسيين، فطلبوا منه أن " فتح"اسماعيل هنية اإلفراج عن معتقلي 
حتى يتم إطالق سراحه ولم يقدم، نحن في غزة ال وجود ألي معتقل سياسي عندنا، ونحن نرفض 

  ".االعتقال السياسي ألننا ضحاياه
 المنسوبين إلى حركة فتح فهم محاكمون وفق قضايا جنائية 26أما ما يتعلق بالمعتقلين " وأضاف البردويل
  ".سياسةال عالقة لها بال

" حماس"مسألة االعتقال السياسي مطروحة في الضفة التي تضم سجونها مئات من عناصر وقادة "وقال 
الذين تمارس عليهم صنوف من التعذيب، وتتم مصادرة أموالهم ومؤسساتهم من دون أي مبرر، وقد 

رفع الحظر عن طلبنا من الدكتور نبيل شعث أن يطلب من محمود عباس أن يأمر باإلفراج عن هؤالء و
  ".المؤسسات الخيرية، فوعد بالنقل دون أن يلتزم بشيء

بفتح مقراتها " فتح"عما إذا كانت حماس تستعد للسماح لحركة " قدس برس"وجوابا على سؤال وجهته له 
في غزة يتحركون بحرية كاملة ودون أي تضييقات أمنية، وهم " فتح"أوال قادة : "السياسية في غزة، قال

لكننا نعتقد أن فتح اآلن لم تعد لديها مشاريع سياسية، . واقفهم السياسية من دون أي مانعيصرحون بم
وإنما برنامجها مختزل اآلن في التنسيق األمني مع اإلسرائيليين بإشراف الجنرال دايتون، وهذا لن نسمح 

  ".به في غزة
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فتح ال تملك "حركة   فة، قال إنوعما إذا كانت زيارة نبيل شعث ستقابل بزيارة قيادي من حماس إلى الض
أمرها، والذي يحكم في الضفة هو االحتالل ولذلك ال توجه الدعوة إلينا لمقابلة الزيارة بمثلها، أما نحن 

  ".هنا في غزة فنحن أحرار نستضيف من نشاء ونكرمه حتى يعود إلى مقره سالما
حل مسألة معتقلي حماس في وعن إمكانية حصول أي اختراق في مطلب المصالحة مع استمرار عدم 

حتى الحديث عن االنتخابات فهي ال يمكن أن تجرى إال في أجواء حرية، أما في ظل : "الضفة، قال
 فغير ممكنة، لذلك ال بد من جسور للثقة تساعد على إتمام لاإلجراءات القمعية واالستقواء باالحتال

  ".المصالحة
  

  "إسرائيل "عباس يبقي الباب مفتوحاً أمام المفاوضات مع .2
توقع الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس ان        : )رويترز( – عبد الرؤوف أرناؤوط   -  طوكيو – رام اهللا 

يتلقى خالل أسبوع ردا من المبعوث األمريكي للسالم في الـشرق األوسـط جـورج ميتـشيل بـشأن                   
اضرة ألقاها فـي    وشدد في مح  . استفساراته عن المحادثات غير المباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين       

 مهمات وهي بناء األمن واالقتـصاد وحـل الـدولتين والمـصالحة             3أمامنا  "نادي الصحافة في طوكيو     
ال توجد شروط نضعها على المحادثات وإنما قدمنا أسئلة وتوضيحات من ميتشيل            "وقال عباس   ". الداخلية

ول العربية ونطلـب رأيهـم فـي        وسيعود إلينا خالل أسبوع بإجابة سنطرحها على أشقائنا في جامعة الد          
 ".موضوع السير في المفاوضات

قـد ال   " وبشأن ما يختلف في المحادثات المقبلة عما كان يقوم به ميتشيل خالل السنة الماضية قال عباس               
يكون هناك تغيير كبير ولكن هذا ما اقترحه المبعوث ميتشيل وبالتالي فهو يريد أن يجرب حظه بـإجراء                  

بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ونحن ال بد أن نبقي األبـواب مفتوحـة وال بـد أن                اتصاالت مرة أخرى    
وأوضح عباس أنه سيتم الذهاب إلى مجلس األمن لتحديد حدود دولة فلسطين فـي حـال                ". نعطي فرصة 

الذهاب إلى مجلس األمن ليس عملية أحادية الطـرف         "وقال  . أغلقت األبواب ولكن بعد التشاور مع العالم      
اتفقنا مع إخوتنا في الجامعة العربية على أن نذهب بالتشاور مع كل دول العالم إلى مجلـس األمـن                   وقد  

 ".عندما نشعر بأن الطريق أصبح مقفال
موقفنا كما هو وعلى حركة حماس أن توقع على وثيقة المصالحة           "وحول المصالحة الفلسطينية أكد عباس      

ل التنظيمات الفلسطينية، من أجل أن تطبق هذه الوثيقة         التي اعتمدتها مصر وعند ذلك سنجلس جميعا، ك       
 ."بما في ذلك الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية

 مهمات وهي أن نستمر في بناء األمن واالقتصاد الفلسطيني وذلك بمـساعدة األصـدقاء               3أمامنا  "وشدد  
 الوصول إلى الدولتين ال يتم إال       وخاصة اليابان وثانيا، نريد أن نستمر في حل الدولتين ألننا مؤمنون أن           

عبر المفاوضات وثالثا، المصالحة الفلسطينية الداخلية ويجب أن نستمر بجهودنا لتحقيق المصالحة عبـر              
ونوه إلى أن زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث إلى غزة، جاءت بنـاء علـى                  ". مصر

 من غزة إلى هناك للقاء كل األطياف واالطالع علـى           قرار اتخذناه في الحركة بعودة كل اإلخوة من فتح        
نحن مصممون علـى المـصالحة ألنهـا        "وقال  ". أوضاع الناس باعتبار غزة جزءا ال يتجزأ من الوطن        

الطريق الوحيد إلعادة الوحدة إلى الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه مع بعضه وصـوال بعـد ذلـك إلـى                   
  ". من يوليو المقبل28رية لتكون في االنتخابات التي اقترحتها الوثيقة المص

  10/2/2010الوطن، السعودية، 
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   قائمة حاليا"اسرائيل"عبد ربه يؤكد ان االتصاالت الفلسطينية غير المباشرة مع  .3
اكد امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه الثالثـاء              :وليد عوض  -رام اهللا   

ير مباشرة بين الفلسطينيين واالسرائيليين قائمة حاليا، وان واشنطن تسعي لتكثيـف            بان هناك اتصاالت غ   
  .تلك االتصاالت

ان االتصاالت غير المباشرة قائمة حاليا      'وقال عبد ربه لالذاعة الفلسطينية الرسمية الثالثاء حسب ما بثته           
ثيفها خالل المرحلـة المقبلـة،      مع اسرائيل، ولكن التحول االول وليس االبرز ان االمريكيين يريدون تك          
  .'وسيتحدد على اساسها التوجه للمفاوضات المباشرة او وقف هذه االتصاالت

وشدد عبد ربه عبر االذاعة الفلسطينية الرسمية بان القيادة الفلسطينية تريد من ميتشل ومبادرته العـودة                
واوضـحا النهـاء المفاوضـات      تحديد مرجعية عملية السالم واطارا زمنيا       'للمفاوضات غير المباشرة    

واعالن خط الرابع من حزيران حدودا للدولة الفلسطينية مع اجراء بعض التعديالت المحدودة للغاية بعد               
في اشارة الى مبادلة اراض، وذلك قبل االنتقال الى المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين             ' االتفاق عليها 

  .واالسرائيليين لتحقيق تلك االهداف
  10/2/2010العربي، القدس 

  
  عباسفضيحة جنسية ومالية كبرى متورط فيها مقربون من : التلفزيون االسرائيلي .4

 نفى مصدر امني فلسطيني كبير ما اوردته القناة العاشرة في التلفزيون االسرائيلي ،حول :القدس المحتلة
  ".بقضية فساد مالي وجنسي في السلطة"ما اسمته 

شخص الذي ظهر بالتقرير مدعيا بوجود فساد مالي وجنسي شـخص تافـه             وقال المصدر االمني  ان ال     
يبحث عن شهرة تافهة وعابرة عبر التلفاز االسرائيلي وسبق وحاول لفت االنتباه لنفسه من خالل تقريـر                 

اذا كان المذكور فعال قد     : واضاف المصدر   ... لكنه لم ينجح في ذلك      " الجيروزليم بوست "على صفحات   
 في السلطة من قبل فانه من المفترض ان يكون مؤتمنا على اسرار المواطنين ان وجـدت                 تبوأ مركزا ما  

  .اصال وليس أن يتاجر فيها لقنوات التلفزة بحثا عن شهرة 
منذ فترة تقرير جولدستون وحكومة نتانياهو تحاول ان تشن حروبا نفسية ضد رئـيس       "وقال المصدر انه    

غيير موقفه من عدم التفاوض مع نتانياهو وهذه ال تخرج عن هـذا             السلطة وقيادتها الكراه الرئيس على ت     
  ".االطار 

تملك اثباتات عن قضية فساد مالي وجنـسي        " وكانت القناة العاشرة للتلفزيون االسرائيلي ادعت الليلة انها       
  " .في السلطة الفلسطينية تورط فيها وزراء ومقربون من رئيس السلطة محمود عباس

ان مقربين من الرئيس ابو مازن يختلسون اموال تبرعات مـن دول اوروبيـة              " لمتلفزوجاء في التقرير ا   
وعربية عن طريق سحب أموال تقدر بماليين الدوالرات من حسابات السلطة الفلـسطينية فـي عمـان                 

  .على حد ادعاء التقرير" . والقاهرة
ة الفلـسطينية مـن أموالهـا       ان هؤالء المقربين يشترون أراضي لصالح لسلط      " ويشير التقرير أيضا الى   

  ". بأثمان أقل من التي يصرحون عنها
 سنوات أجراه المسؤول في جهـاز المخـابرات         6واستند تقرير القناة العاشرة الى تحقيق مطول استمر         

  .وكشف التميمي فيه عما ادعاه بفضائح جنسية. الفلسطينية فهمي شبانة التميمي 
وهو في أوضاع مخلة بالحياء مـع إحـدى         " كبير في السلطة  مسؤول  "وأظهر ما يدعي انه شريط فيديو       

  ".النساء اللواتي تقدمن بطلب للعمل في الديوان
وقال التلفزيون انه سيبث غدا في نشرته المركزية صورا وتسجيالت جنسية لمسؤولين في السلطة يظهر               

  .فيها كيفية ابتزاز مسؤوليها لموظفين يعملون بها
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ي فان التميمي امهل الرئيس محمود عباس مدة أسبوعين التخاذ االجـراءات            وحسب التلفزيون االسرائيل  
  .الالزمة بعد أن أحاطه علما بذلك واال فأنه سينشر المزيد من التفاصيل الموثقة بأوراق رسمية 

وكانت صحيفة جيروزالم بوست االسرئايلية قد نشرت مقابلة مطولة مع شبانة االسبوع الماضي قال فيها               
 قبرا لنفسه واخبر عائلته بانه معرض للموت في كل لحظة نظرا لالسرار التي ينوي كـشفها                 انه اشترى 

  .عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية 
  10/2/2010وكالة سما، 

 
  عباس طلب من واشنطن ثالثة توضيحات بشأن القضايا المطروحة للتفاوض: صالح رأفت .5

، أن "الشرق األوسط"ة التنفيذية لمنظمة التحرير لـأكد صالح رأفت، عضو اللجن: كفاح زبون: رام اهللا
 . توضيحات، األول حول موقفها بشأن القضايا المطروحة للتفاوض3أبو مازن طلب من واشنطن 

وحسب رأفت، فإن المبعوث األميركي، جورج ميتشل، اقترح أن يقوم بجوالت مكوكية بين الجانبين من 
ية مثل الحدود والقدس وغيرهما، فقال له أبو مازن إذن ما هي أجل نقل وجهات النظر في القضايا الرئيس

 .وجهة نظركم أنتم في هذه القضايا
، "تبدأ المفاوضات بقضية الحدود، بعد أن تخبرنا اإلدارة األميركية بموقفها منها"والمسألة الثانية هي أن 

يس، حول الحدود، وقالت إنها هناك تلخيص وزيرة الخارجية األميركية السابقة، كونداليزا را"موضحا أن 
 ". بما فيها القدس والبحر الميت واألغوار67تشمل األراضي التي احتلت عام 

 أشهر، وأن تقول اإلدارة األميركية 4أما المسألة الثالثة، فهي أن يحد المفاوضات سقف زمني ال يتجاوز 
 .صل إلى اتفاقكلمتها وتحسم المسألة من قضية الحدود، في حال فشل المفاوضات بالتو

  10/2/2010الشرق األوسط، 
  

  لفترة تجريبية" اسرائيل"السلطة قبلت المفاوضات غير المباشرة مع : مسؤولون فلسطينييون .6
كشف مسؤولون فلسطينيون أمس، أن السلطة الفلسطينية قبلت المفاوضات غير :  محمد يونس-رام اهللا 

ثة إلى أربعة شهور يصار بعدها إما الى وقفها أو المباشرة مع اسرائيل لفترة تجريبية تراوح بين ثال
  .تحويلها الى محادثات مباشرة

أن تبدأ هذه المفاوضات قبل نهاية " الحياة"ورجح مسؤولون في السلطة الفلسطينية في تصريحات إلى 
الشهر الجاري في حال حصول الرئيس محمود عباس على اجابات مريحة من االدارة األميركية عن 

 التي وجهها اليها في شأن الجدول الزمني لهذه المفاوضات ومرجعيتها والموقف األميركي من األسئلة
  .الجانب المعطّل في حال فشلها

  10/2/2010الحياة، 
  

  عباس يلتقي ساركوزي هذا الشهر لطلب دعمه للمفاوضات غير المباشرة .7
يس الفلسطيني محمود عباس أعلن مسؤول فلسطيني رفيع المستوى أمس، أن الرئ:  أ ف ب-رام اهللا 

الجاري للبحث في استئناف ) فبراير( شباط 22سيلتقي نظيره الفرنسي نيكوال ساركوزي في باريس في 
  .عملية السالم مع اسرائيل

 هذا الشهر وسيلتقي 21عباس سيصل إلى باريس في "وأوضح المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه أن 
 وعدداً من المسؤولين الفرنسيين قبل لقاء الرئيس ساركوزي في وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير

  ".اليوم الثاني لزيارته الرسمية لفرنسا
هدف الزيارة اطالع المسؤولين الفرنسيين على آخر التطورات السياسية في المنطقة "وأضاف أن 

شرة مع اسرائيل والتشاور مع الرئيس الفرنسي والمسؤولين الفرنسيين في خصوص المحادثات غير المبا
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عباس سيطلب من ساركوزي دعم هذه المحادثات المتوقعة وضرورة "ولفت الى أن  ".المتوقعة قريباً
التوصل الى اتفاق على قضية حدود األراضي الفلسطينية على كامل األراضي التي احتلتها اسرائيل عام 

1967 ."  
  10/2/2010الحياة، 

  
  ليست مشكلة لبنانية فلسطينية تالمخيمابوجود حماس : عبداهللا عبداهللا .8

اكد الدكتور عبداهللا عبداهللا عضو المجلس الثوري لحركة فتح رئـيس اللجنـة              : وليد عوض   -رام اهللا   
السياسية في المجلس التشريعي الذي قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعيينه سفيرا لدولة فلـسطين               

الالجئين الفلسطينيين في لبنان ويرفض دخولهم في اية        وممثال لمنظمة التحرير في لبنان بانه ضد توطين         
ـ    . تحالفات على الساحة اللبنانية    اريد ان اطمـئن االخـوة      'الثالثاء  ' القدس العربي 'وقال عبد اهللا عبداهللا ل

اللبنانيين بالقول لهم ليس لدينا وال لدى اي فلسطيني طموح بالتوطنين في لبنان وال التدخل في التركيبات                 
  .'ة اللبنانية او الدخول في اية تحالفات على الساحة اللبنانيةالسياسي

ومن تاريخنا على الساحة اللبنانية لم نتدخل       '، مضيفا   'نحن نحترم ادب الضيافة في لبنان     'واضاف عبد اهللا    
في شؤون اي طرف لبناني ونحن نعرف خطر التوطين على التركيبة اللبنانية، ونريد ان نؤكد باننا اكثر                 

  .'لتوطين الالجئين الفلسطينيين خارج وطننا من اي طرف ال يريد التوطينرفضا 
وحول خطة عمله على الساحة اللبنانية التي تعتبر من اهم الساحات التـي يتواجـد عليهـا الالجئـون                   

ـ    انا ذاهب لتمثيل فلسطين التي منها هناك شريحة في لبنـان           ': 'القدس العربي 'الفلسطينيون قال عبداهللا ل
، 'حياة اللجوء والتشرد من وطنها والتي تعيش منذ عقود في ضيافة الحكومـة والـشعب اللبنـاني            تعيش  
  .'مهمتي االولى ايجاد السبل الكفيلة برعاية هؤالء الناس وحفظ حقوقهم االنسانية'مضيفا 

اهللا وبشأن الصراع بين فتح وحماس في مخيمات الالجئين الفلسطينيين وكيفية ادارة ذلك الخالف قال عبد              
، مـضيفا   'موضوع حماس في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان ليست مشكلة فلـسطينية لبنانيـة             '
، مشددا على انه سيحافظ على هـذه        'الثقافة الفلسطينية تقوم على احترام التعددية السياسية والحفاظ عليها        '

  .حة اللبنانية، ومتعهدا بالتصدي لهاالثقافة، رافضا تورط الفلسطينيين في لبنان في اية تحالفات على السا
واوضح عبداهللا بانه سيولي اهمية اكبر العادة بناء مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين، الذي دمر على                

  .2007المتشددة عام ' فتح االسالم'يد الجيش اللبناني جراء مالحقته عناصر 
لبنانية للتسريع في عمليات اعادة البناء داخـل        واوضح عبداهللا بان هناك جهودا دولية بموافقة الحكومة ال        

المخيم للحد من معاناة اهل المخيم الذين تم تشريدهم جراء مالحقة الجيش اللبناني لعناصر متطرفة ليس                
واوضح عبداهللا عبداهللا أنه بانتظار عـودة عبـاس مـن جولتـه             . للفلسطينيين عالقة بهم على حد قوله     

ت لتولي مهام منصبه الجديد سفيرا لدولة فلسطين وممثال لمنظمة التحرير           الخارجية الحالية للتوجه لبيرو   
  .في لبنان

وكان عباس اختار عبداهللا عبداهللا لتعيينه سفيرا فلسطينيا في لبنان وممثال للمنظمة خلفـا لعبـاس زكـي                  
  .عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

ئيس الوزراء الدكتور سالم فياض علـى       وقالت مصادر مقربة من الرئاسة الفلسطينية أن عباس أطلع ر         
 .تكليفه للنائب عبد اهللا عبد اهللا سفيراً في بيروت، موكالً إليه متابعة موضوع تمثيل فلسطين في لبنان

  10/2/2010القدس العربي، 
  

  "القاعدة" السلطة تفكك خلية لـ :مسؤول أمني فلسطيني .9
المستوى أمس، أن السلطة اعتقلت أخيراً كشف مسؤول أمني فلسطيني رفيع :  محمد يونس-رام اهللا 

إن هؤالء " الحياة"وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ ". القاعدة"ستة شبان يتبنون فكر تنظيم 
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الشبان الستة كانوا يجرون تدريبات عسكرية ويخزنون المتفجرات، لكنهم لم يختاروا بعد هدفاً لتنفيذ 
  .عملية عسكرية

، لكنهم لم "القاعدة"تة اعترفوا أثناء التحقيق بأنهم يحسبون أنفسهم على تنظيم وأضاف أن الشبان الس
وذكر أن المعتقلين كانوا طلبة أو خريجين من . يتمكنوا من اجراء اتصاالت مع قيادة التنظيم في الخارج

  .الجامعة األميركية في جنين، وأنهم من سكان المنطقة
و " فتح"وقال إنهم يعتقدون بأن حركتي . وس، طويلي الذقونوأشار الى أن جميعهم كانوا حليقي الرؤ

ونفى المسؤول األمني أن يكون ". القاعدة"كافرتان، وأن البديل يجب أن يكون على نمط تنظيم " حماس"
" هآرتس"جرى أي تنسيق مع السلطات االسرائيلية العتقالهم، كما جاء في خبر نشرته صحيفة 

م جرى بالصدفة أثناء التحقيق في مصدر متفجرات عثر عليها في بلدة وأكد أن اعتقاله. االسرائيلية
  .قباطية قرب جنين

  10/2/2010الحياة، 
 
  زمة مالية تحول دون صرف رواتب موظفيهاألحكومة حماس بغزة تنفي تعرضها  .10

غزة امس وجود اي ازمة مالية لديها، وذلـك خالفـا لتقـارير             في  حكومة  النفت   :اشرف الهور  -غزة  
  .مية تحدثت عن وجود عجز مالي حال دون التمكن من دفع رواتب الموظفين في قطاع غزةاعال

وقال اسماعيل محفوظ وكيل وزارة المالية التابعة للحكومة المقالة في غزة ان ما نشر حول العجز المالي                 
  .'ال يحمل شيئا جديدا'

 في ظل حصار اسرائيلي مـشدد       رغم ان الحكومة تعمل   'المحلية  ' صفا'واضاف في تصريح نقلته وكالة      
، مؤكدا ان عملية صرف الرواتب في القطاع تسير         'اال انها تتمكن من صرف رواتب موظفيها كل شهر        

  . بانتظام وبمنهجية جديدة
وارجع المسؤول الرفيع في المالية بوزارة غزة عملية صرف الرواتب على عدة دفعات لكـون احتيـاج                 

، مشيرا الى ان هـذا      'غير كافية 'ان االماكن المخصصة لصرف الرواتب      ، الفتا الى    'جدولة'العملية الى   
  .االمر هو الذي تسبب في تأخير صرفها هذا الشهر

 الفا، متوقعـا انتهـاء عمليـة        32 الف موظف من اصل      25وذكر انه تم صرف رواتب ما يقارب من         
  .صرف كافة رواتب الموظفين مع نهاية االسبوع الجاري

  10/2/2010القدس العربي، 
 

   تطلب من مصر فتح معبر رفح امام الحاالت االنسانية في حكومة غزةهيئة المعابر .11
طالبت هيئة المعابر في قطاع غزة التابعة لحكومة غزة امس مصر بضرورة             :من اشرف الهور   -غزة  

فتح معبر رفح البري، واكدت ان عملية فتح المعبر على فترات متباعدة زادت مـن معانـاة الحـاالت                   
  .نسانية والمرضى والطالب والمقيمين في قطاع غزةاال

واكدت الهيئة في تقرير لها ان سكان قطاع غزة الخاضعين لحصار اسرائيلي في امـس الحاجـة الـى                   
السفر، وقالت ان االغالق المتواصل والمتكرر للمعبر سبب االذى آلالف الفلسطينيين الذين علقـوا فـي                

كادت تهـدد   ' اوضاعا كارثية 'ت متفاوتة، الفتة الى ان هؤالء عاشوا        الجانب الفلسطيني من المعبر لفترا    
  .حياة المرضى واالطفال وكبار السن منهم

  10/2/2010القدس العربي، 
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  "ثقافة االستسالم والتطبيع"مستشار هنية يحذر الحكومة في الضفة من نشر  .12
 هنيـة، مـن وجـود بعـض          اسـماعيل  حذر مصطفى القانوع المستشار الثقافي لرئيس الوزراء      : غزة

المؤسسات والجمعيات العاملة في المجاالت الثقافية تستغل حاجة سكان قطاع غزة، وتـردي األوضـاع               
االقتصادية، لتنظيم بعض النشاطات والفعاليات التي ال تمت لديننا ومجتمعنا وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا بأي              

أن من هذه النشاطات والسلوكيات تعزيز ثقافـة        وبين في حديثه للصحفيين في مكتبه بغزة، أمس،         . صلة
االختالط بين األجيال الناشئة ومسابقات ملكات الجمال وحفالت الغناء والرقص والمجون والتحذير مـن              
المقاومة والجهاد وغرس ثقافة التعايش مع االحتالل تحت مسمى السالم والتعايش وضـعف امكانيـات               

  . المواجهة
سسات ال تخدم تطلعات شعبنا الفلسطيني للتحرير والتمسك بثوابه، الفتاً إلـى      وشدد على أن مثل هذه المؤ     

أن برامج الوزارات المعنية يجب أن تنصب في مواجهة مثل هذه الثقافات الدخيلة على مجتمعنـا، مـن                  
 خالل إعداد البرامج التوعوية والتثقيفية التي تدعم غرس القيم اإلسالمية النبيلة والحفاظ علـى الثوابـت               

  . الفلسطينية
كما أكد أن حكومة رام اهللا تعمل على نشر ثقافة االستسالم والتطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي في الـضفة                

إن بعض وسائل اإلعالم في الضفة الغربية تتعرض للـضغط لتكـريس ثقافـة              :" وقال القانوع . الغربية
يروجون لهذا  "تاً إلى أن بعض المنتفعين      ، الف "الخنوع واالستسالم للمحتل، من خالل البرامج التي تقدمها       

الفكر المنحرف الخارج عن اإلجماع الوطني، والذي ال ينسجم بالمطلق مع تطلعات الشعب الفلـسطيني،               
على العكس من ذلك، يضرب قطاع غزة رغم الحصار المفروض          : "وأضاف". ويخدم تطلعات االحتالل  

مود والتحدي والحفاظ على الثوابت، بينما تجد األمـر         عليه أمثلة عظيمة في تكريس ثقافة المقاومة والص       
وأوضح القانوع أن حكومة رام اهللا استأجرت عدداً مـن الكتـاب واألقـالم              ". مغايراً في الضفة الغربية   

المسمومة للعمل لحسابها وبث هذه الثقافات، مقابل األموال والمناصب، دون مراعاة لآلثار السلبية التـي               
  . لمجتمع بكاملهقد تؤدي إلى تدمير ا

  10/2/2010صحيفة فلسطين،   
  

   هيئة بالضفة وغزة335بدء التحضير إلجراء االنتخابات المحلية في : القواسمي .13
 اعلن وزير الحكم المحلي في حكومة الدكتور فياض خالد القواسمي أن الوزارة وبالتعاون مـع                :رام اهللا 

نتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطـاع غـزة،   لجنة االنتخابات المركزية بدأت بالتحضير إلجراء اال 
  .  تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء أمس االثنين17/7/2010بتاريخ 

وقال القواسمي إن هذه االنتخابات ستنظم في الضفة الغربية وقطاع غزة في ذات اليوم المذكور، استنادا                
تهدف إلـى   "، مشيرا إلى أن هذه الخطوة       2005عام   ل 10إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، رقم        

  ". تعزيز بناء المؤسسات الفلسطينية استنادا إلى خطة الحكومة، بناء مؤسسات الدولة رغم وجود االحتالل
والذي أشار الـى    " الثالثة عشرة "وأعرب الوزير أن هذا القرار جاء استجابة لبرنامج الحكومة الفلسطينية           

وألهمية االنتخابات لتعزيز النظام السياسي والديمقراطي ومنظومـة        "ات المحلية   ضرورة إجراء االنتخاب  
الحكم المحلي وتماشياً مع رغبات المواطنين في اختيار ممثليهم وخلق ارضيه جديدة تهيـىء االجـواء                

  ".لتحقيق المصالحة الفلسطينية
بلديات فـي   ) 107(بلدية تشمل   ) 132(هيئة محلية منها    ) 335(وأكد أن الوزارة ستجري االنتخابات في       

بلدية في قطاع غزه و المجالس القروية التي تنطبق عليها شروط االنتخابات في             ) 25(الضفة الغريبة و    
 دفعة واحـده اسـتناداً لقـانون        17/7/2010بحيث تجري هذه االنتخابات في نفس يوم        " الضفة الغربية   

  )".2005(لسنه ) 10(انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 
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القواسمي ان االنتخابات ستجري وفق نظام النسبية الكاملة في الهيئات المذكورة، مشيراً الى ان              . وبين د 
قانون االنتخابات يحدد الكوته النسائية والكوتة المسيحية في جميع الهيئات المحلية على ان تكون الكوتـه                

كذلك سيتم اعتمـاد سـجل النـاخبين     " وأضاف. المسيحية بنسب متفاوته وذلك حسب المنطقة االنتخابية 
المعتمد لدى لجنة االنتخابات المركزية وان اللجنة ستقوم بتحديث السجل االنتخابي ودعـوه المـواطنين               
غير المسجلين بالتسجيل، وستعمل على اتخاذ االجراءات الالزمة لمباشرة عمليـة االنتخابـات اعـداداً               

االنتخابية التسجيل واالقتراع والفرز واالشراف على ادارة عمـل  وتنظيماً واشرافاً وتعيين طواقم الدوائر   
  ".الطواقم واصدار بطاقات اعتماد للقائمين على االنتخابات لتسهيل عملهم وتحديد مراكز االقتراع
  9/2/2010وكالة سما، 

 
  المحكمة العسكرية تصدر حكما باإلعدام على ضابط بتهمة التخابر مع االحتالل: السلطة .14

 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، حكما :دينة فارسر - غزة
باإلعدام على أحد الضباط الفلسطينيين برتبة نقيب، بتهمة التخابر مع االحتالل اإلسرائيلي، فيما قضت 

صالح الشعب بسجن خمسة مدنيين لمدة ستة أشهر بتهمة مناهضة السياسة العامة للثورة واإلضرار بم
وقررت المحكمة إدانة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وهي التخابر مع العدو، خالفا ألحكام . الفلسطيني

وبعد مرافعة الدفاع . ، وحكمت عليه باإلعدام1979 من قانون العقوبات العسكري لعام 131المادة 
 مقتبل العمر وأن األعمال التي قام ونظرا لألسباب التخفيفية المتمثلة في صغر سن المتهم، وأنه شاب في

بها لم تلحق ضررا بالغا في مصالح الشعب الفلسطيني، قررت المحكمة تخفيف العقوبة لحدها األدنى 
 . من ذات القانون، بالحبس لمدة سبع سنوات مع الشغل118سندا لنص المادة 

  10/2/2010عكاظ، 
  

  زةفتح تطالب حماس بالعمل على إعادة مقار الحركة في غ .15
 عبد اهللا أبو سـمهدانة، عـضو         أن د  حسن جبر  نقال عن مراسلها     10/2/2010األيام، فلسطين،   نشرت  

وأكد لـ   .إن حماس لم تفتح أي مقر من مقار حركة فتح في قطاع غزة            قال  المجلس الثوري لحركة فتح     
د زيارة الدكتور   أن حماس لم تتخذ أية خطوة تجاه حركة فتح والتي جرى الحديث عنها خالل وبع              " األيام"

وطالب أبو سمهدانة حركة حماس بالعمل على فتح وإعادة مقار حركة فتح خاصة              نبيل شعث إلى غزة،     
   .المقر الرئيس الذي جرى تحويله إلى مقر للشرطة، معرباً عن أمله بأن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن

النائـب   أن   رفح نادر القصير    نقال عن مراسلها من    10/2/2010الحياة الجديدة،   من جهة أخرى ذكرت     
في تصريحات صحفية أمس أن     قال  أشرف جمعة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية برفح           

قيام حركة حماس باإلفراج عن عدد من عناصر فتح المعتقلين لديها في غزة، خالل اليومين الماضـيين،           
نها بناء جسور الثقة بـين حركتـي فـتح          والعمل على إعادة فتح مرجعية الحركة بغزة، خطوات من شأ         

وأكد جمعة أن قرارا اتخذ في اجتماعات المجلس الثوري لفـتح السـتعادة             . وحماس، وصوال للمصالحة  
قطاع غزة بالحوار، مضيفا أن دعوة الرئيس لقيادة فتح بالتوجه إلى غزة، تأتي في إطار تقريب وجهات                 

  .النظر، وتحقيق المصالحة
  

  غزة لزيارة أسماءهم المجلس سجلوا أعضاء العشرات من :وري لفتحأمين سر المجلس الث .16
ـ  أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح       أمين  أكد :وليد عوض  -رام اهللا     الثالثاء  "القدس العربي " مقبول ل

بيت حانون مع قطاع غزة هي التـي تـؤخر وتعرقـل            ) ايريز( لعبور معبر    اإلسرائيليةبأن التصاريح   
 كل مـن يريـد   أن مقبول  وأوضح.وادر الحركة من الضفة الغربية لقطاع غزةوصول مجموعات من ك   
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 يحصل على تصريح من سـلطات االحـتالل         أن أوالزيارة قطاع غزة انطالقا من الضفة الغربية عليه         
  .للوصول لقطاع غزة) ايريز( للسماح له بعبور اإلسرائيلي

 لزيارة قطـاع    أسماءهمثوري للحركة سجلوا     المجلس ال  أعضاء هناك العشرات من     أن" إلى مقبول   وأشار
 الثوري لقطاع غزة ستتم على شـكل مجموعـات يتـراوح عـدد              أعضاء بان زيارة    كما أوضح ". غزة

 للحصول علـى    اإلسرائيلي هناك اتصاالت مع الجانب      أن إلى، مشيرا   أعضاء) 6 - 5( ما بين  أعضائها
  .تصاريح مرور لهم للوصول لقطاع غزة

  10/2/2010القدس العربي، 
  

  مصادر فلسطينية على اطالع بملف المبحوح تروي تفاصيل اغتياله ": نت. الجزيرة" .17
 "لجزيرة نت ا"ـ ل اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح     قالت مصادر فلسطينية وثيقة االطالع بملف       

 في كشف تفاصيل الجريمة التي اتهمـت حمـاس جهـاز الموسـاد             -إلى حد كبير  -إن إمارة دبي جادة     
وقالت مصادر قيادية بحماس إن التحقيق ال يزال جاريا في عملية االغتيـال التـي                .اإلسرائيلي بتنفيذها 

  .نفذها سبعة أشخاص بينهم ثالثة يحملون جوازات سفر إيرلندية
ورجحت هذه المصادر أن تكون عملية االغتيال تمت من خالل دخول فرقة االغتيال إلى غرفة الـشهيد                 

ام، حيث فاجؤوه بعد عودته من الخارج وأثناء دخوله لالستحمام وضـربوه بـصاعق              واالختباء في الحم  
  .كهربائي على فخذه األيمن قبل حمله إلى السرير وكتم نفسه عن طريق الفم، ما أدى إلى وفاته

وقالت مصادر فلسطينية تحدثت للجزيرة نت إن القتلة وجهوا جثة الشهيد بحيث يكون ظهره باتجاه غرفة                
وأغلقوها عليه بعدما تمكنوا بطريقة فنية من إغالق سلسلة األمان الحديدية على الباب من الخارج               الفندق  

 .حتى يتمكنوا من الهرب في نفس اليوم الذي نفذوا فيه الجريمـة           " الرجاء عدم اإلزعاج  "ووضعوا الفتة   
لها إلى جانبه، ومن    وكشفت المصادر أن عمالء الموساد المفترضين وضعوا أدوية الشهيد التي كان يتناو           

بينها دواء لعالج مرض نقص التروية الدماغية الذي راجت تكهنات بأن سبب تناوله تعرض الشهيد فـي                 
   .السابق لمحاولة اغتيال فاشلة بالسم، وهو ما لم تتمكن هذه المصادر من تأكيده أو نفيه

دخولهم غرفة الشهيد أثناء غيابه     ولفتت المصادر إلى إمكانية تعاون بعض طاقم الفندق مع القتلة لتسهيل            
  .عنها، ما سمح لهم بمفاجأته رغم حذره المعهود

وفي هذا اإلطار أكدت المصادر القيادية بحماس أن التحقيق الذي تقوم به لجنة قيادية بالحركة ال يـزال                  
 مستمرا ويشمل كل جوانب القضية بما في ذلك إمكانية اإلختراق، حيث استمعت اللجنة إلى عـدد مـن                 
المعنيين بالتعامل مع الشهيد وطرحت عليهم تساؤالت عن عدم اصطحابه مرافقين له وسـفره بجـوازه                

  . الفلسطيني واالحتياطات األمنية التي اتخذها قبل السفر
  9/2/2010نت، .الجزيرة 

 
  ناصر القدوة يطالب كي مون بالتدخل لرفع الحصار عن غزة .18

ة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة األمين العام لألمم طالب عضو اللجن:  جيهان الحسيني-القاهرة 
  مع كي مونالمتحدة بان كي مون بالتدخل لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وذلك في لقاء عقد

وقال القدوة إنه وضع بان في صورة آخر المستجدات . خالل زيارته الحالية لنيويورك والتي تستمر أياماً
وتنكر إسرائيل ألسس التسوية السياسية التي تعد قرارات األمم المتحدة أهم السياسية في المنطقة 

  . مرجعياتها، إضافة إلى معاناة قطاع غزة في ضوء استمرار الحصار اإلسرائيلي
وأشار القدوة إلى أنه اطلع األمين العام لألمم المتحدة على الجهود المبذولة إلنهاء االنقسام الفلسطيني 

.  الفصائل وفى مقدمها حماس على الورقة المصرية كإطار مرجعي لعملية المصالحةوضرورة توقيع كل
ودعا القدوة بان إلى ضرورة أن تقوم األمم المتحدة بمسؤوليتها السياسية واإلنسانية في المنطقة من اجل 
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لمجتمع الدولي تحقيق السالم العادل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مطالباً ا
بزيادة دعمه لمؤسسات األمم المتحدة وسد العجز في موازنة أونروا من اجل تلبية الحاجات المتزايدة 
للشعب الفلسطيني، خصوصاً الالجئين منه في الشتات وفى الداخل في ظل اشتداد قسوة الحصار 

  .اإلسرائيلي
  10/2/2010الحياة، 

  
  الداعمة لحقوق الفلسطينيين في لبنان" الشتراكيالتقدمي ا"تثمن مواقف " الديمقراطية" .19

برئاسة عضو المكتـب    " جبهة التحرير الفلسطينية  "وائل ابو فاعور وفدا من      اللبنانية  الدولة   استقبل وزير 
 فاعور الوطنية   أبو الجبهة تثمن عاليا مواقف الوزير       إن"جمعة خالل اللقاء    وقال  . السياسي عباس الجمعة  
  .ي االشتراكي ورئيسه وليد جنبالط الداعمة لحقوق الشعب الفلسطينيومواقف الحزب التقدم

إننا ملتزمون بما يجمع عليه األشقاء اللبنانيون ونحن حريصون اشد الحرص علـى تطـوير               :" واضاف
وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها دولة الرئيس سـعد الحريـري      

كومة اللبنانية بخطوات ملموسة لتشكل بادرة أمل لشعبنا الفلسطيني الالجئ في لبنـان             ونتطلع ان تقوم الح   
  . الحقوق المدنية واالجتماعية ألن شعبنا يعيش في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبةإقرارمن خالل 

  10/2/2010المستقبل، 
  

 بيةحواتمة يطالب بهيئة عربية عليا لدراسة مصالح أمريكا مقابل المصالح العر .20
طالب األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلـسطين        : جمال جوهر  و  بارعة ياغي  -  القاهرة – دمشق

بتشكيل هيئة عليا تتألف من ملوك ورؤساء عرب لوضع المصالح األمريكية على الطاولة             "نايف حواتمة   
 عقده فـي العاصـمة      وأكد حواتمة في مؤتمر صحفي     ".مقابل المصالح العربية وحل القضية الفلسطينية     

المنطقة تشهد ركودا يشمل كافة قضايا الصراع والمفاوضات مـع إسـرائيل بـسبب              "األردنية عمان أن    
نتنياهو يضع العملية برمتهـا     "وشدد على أن    ". بنيامين نتنياهو المسبقة  اإلسرائيلي  شروط رئيس الوزراء    

 ."في طريق مسدود
راجع الرئيس األمريكي باراك أوباما عن مواقفه السابقة،        من أهم مظاهر الجمود في المنطقة هو ت       "وقال  

إدارة أوباما تعرضـت لـضغوط مـن        " الفتا إلى أن    " التي أعلنها في خطابه في القاهرة العام الماضي       
 عـضو مـشترك مـن       300إسرائيل واليمين الجمهوري واللوبي اليهودي في أمريكا ظهرت مع توقيع           

, بعدم الضغط على إسرائيل وتكثيفه على العـرب والفلـسطينيين         أعضاء الكونغرس من الحزبين تطالب      
وكذلك االنقسامات العربية   , إضافة إلى االنقسام الفلسطيني الذي أدى إلى غياب الموقف الفلسطيني الموحد          

 ".وضعف معسكر السالم اإلسرائيلي
  10/2/2010الوطن، السعودية، 

  
   قبل قمة ليبيايدعو إلنجاز المصالحة" تجمع الشخصيات المستقلة" .21

أكد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة دعمه للمطالبات الشعبية الواسعة إلنجاز المصالحة  :غزة
  . آذار المقبل/الوطنية قبل عقد القمة العربية المقررة في ليبيا نهاية شهر مارس

المناخ الفلسطيني "إن  في بيان صحافي، أمس، وقال منسق عام تجمع الشخصيات المستقلة ياسر الوادية 
 المصالحة الوطنية على قاعدة توقيع الفصائل الفلسطينية للورقة المصرية ومن إلتمامالداخلي بات مهيأ 

   . ”ثم الشروع بتنفيذ بنودها على أرض الواقع بإشراف وضمانة اللجنة العربية العليا للمصالحة
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الحظات حماس والفصائل بالتوافق وأضاف في بيان صحافي، أمس، أن القيادة المصرية وعدت بأخذ م
خالل مرحلة التطبيق، معتبراً أن إعادة فتح الورقة مجددا للنقاش من شأنه إضاعة مزيد من الوقت بينما 

 . الظروف السياسية المحيطة بالمنطقة تتطلب من الفلسطينيين تحقيق الوحدة سريعا
 10/2/2010الخليج، 

  
  إطالق صاروخ على النقبتتبنى " أنصار السنة"جماعة تٌدعى : غزة .22

أعلن الجيش اإلسرائيلي أن صاروخا أطلق الليلة قبل الماضية من شمال ): وكاالت( – عالء المشهراوي
الصاروخ انفجر في محيط المجلس "وقال متحدث باسم الجيش إن . قطاع غزة نحو جنوب إسرائيل

ر الصاروخ لم يسفر عن وقوع  وأضاف المتحدث أن انفجا".بمنطقة النقب الغربي) أشكول(اإلقليمي 
) أنصار السنة(أعلن بيان صادر عن كتائب , وفي سياق متصل. إصابات في األرواح أو أضرار

وأكدت الجماعات في بيان لها . "قصف تجمع مغتصبات أشكول بصاروخ من طراز خيبر"المسؤولية عن 
  . " من طراز خيبرهذه المهمة تأتي بعد يومين من استهداف بلدة سديروت بصاروخ آخر"أن 

  10/2/2010االتحاد، اإلمارات، 
  

   من قادة حماس روسيا بسبب استقبالها وفداًإلى  تقدم احتجاجاً"إسرائيل" .23
 روسيا بسبب استقبالها وفدا رفيعا من حركة حماس، إلى احتجاجا إسرائيلقدمت  :غزة ـ اشرف الهور 

رة رئيس الوزراء االسـرائيلي لـذات البلـد         برئاسة خالد مشعل زعيم التنظيم، وذلك قبل اسبوع من زيا         
وبحسب االذاعة االسرائيلية التي اوردت النبأ فقد ذكرت نقال عن مصادرها ان اسرائيل              .االسبوع المقبل 

طلبت من الطرف الروسي قبل وصول وفد حماس ايضاحات حول مستوى اللقاءات التي سـتعقد بـين                 
االمر جاء بعد ان وردت انباء بان مـسؤولي حمـاس           وذكرت ان هذا     .مسؤولي الحركة والقادة الروس   

ممـا كـان   "كانوا سيجتمعون مع الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف او رئيس الوزراء فالديمير بوتين،  
  ".سيشكل رفع مستوى المفاوضات بين روسيا وحماس

ونقلـت  . من جهتها اكدت وزارة الخارجية في اسرائيل انها ترفض اجراء اتصاالت مع حركة حمـاس              
االذاعة االسرائيلية عن سفير روسيا في تل ابيب بيتر ستيغني قوله ان بالده تقيم عالقات مع حماس منذ                  

  .فوزها في االنتخابات البرلمانية الفلسطينية
  10/2/2010القدس العربي، 

  
  نتنياهو يسعى لتكريس هيمنة اليمين بتصويت إسرائيليي الخارج في انتخابات الكنيست .24

سعى رئيس الوزراء اإلسرائيلي أمس الى تكريس هيمنة اليمـين بـانتزاع            : برهوم جرايسي  - الناصرة
  .موافقة الكنيست على تصويت إسرائيليي الخارج في االنتخابات البرلمانية

وأعلن نتنياهو أمس عزمه تقديم مشروع قانون يسمح ألكثر من نصف مليون يهودي إسرائيلي فـي دول            
ت للكنيست في مناطق اقامتهم، وهو ما يؤكد محللون أنه سـيعزز الهيمنـة              العالم بممارسة حق التصوي   
  .السياسية لمعسكر اليمين

" يسرائيل بيتينـو  "وقال نتنياهو إنه يسعى الى تنفيذ بند في اتفاق ابرمه حزب الليكود الذي يقوده وحزب                
 يعزز هيمنة اليمـين     بزعامة المتطرف أفيغدور ليبرمان، وطرح القانون على الكنيست خالل شهرين، ما          

  .على غالبية مقاعد الكنيست، حسب محللين إسرائيليين
 ألف من إسرائيلي يقيمون في الخـارج، لكـن          800 ألف إلى    700وحسب معطيات سابقة، فإن ما بين       

صحفا كبرى تحدثت أمس عن مليون شخص، لكن معطيات دائرة االحصاء المركزية اإلسرائيلية توضح              
  . يحق لهم االقتراع مقيمون في الخارج آالف ممن507أن نحو 
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 22وحسب تقارير إسرائيلية سابقة فإنه يغادر إسرائيل سنويا إلى أجل غير محدود مع نوايا هجرة حوالي            
 آالف بعد غياب سنوات، بمعنى أن ميزان الهجرة العكـسية    10ألف شخص، بينما يعود سنويا ما يقارب        

ات يقترب من معدل الهجرة إلى إسرائيل فـي الـسنوات          ألف شخص سنويا، وهو ما ب      12هو في حدود    
  .الثالث األخيرة

وفي سنوات ماضية، طرح هذا القانون أكثر من مّرة، إال أنه تم اسكات المبادرة، تقريبا باجمـاع الكتـل       
الصهيونية، لكون هذا القانون يتعارض مع طموحات الحركة لجلب كافة ابناء الديانة اليهودية في العـالم                

  .إسرائيلإلى 
منه هم من الذين هاجروا إلى      % 23إال أن التغيرات في طابع المجتمع اليهودي اإلسرائيلي، الذي حوالي           

إسرائيل في العقدين األخيرين، قلبت الكثير من المفاهيم، كما ان القلق من ازدياد الوزن السياسي لجمهور                
حسب التـسمية العبريـة،     " الحريديم"اي   باألساس، ولكن أيضا جمهور اليهود األصوليين،        48فلسطينيي  

  .جعل فئات أخرى تشجع على اقرار القانون
بزعامة إيهود باراك، والشريك في االئتالف الحكومي يعترض        " العمل"وحسب مصادر حزبية فإن حزب      

على هذا القانون، من منطلقات موازين قوى، إذ أن استطالعات الرأي تشير إلى تهاوي إضافي للحزب،                
 يمكنه المراهنة على الحصول على أصوات من الخارج، وتنضم الى هـذه المعارضـة ايـضا                 وهو ال 

  .أحزاب االصوليين اليهود بصفتها متضررة هي ايضا من القانون
معاديـا  "فقد ابدت معارضتها لهذا المشروع الذي اعتبرتـه  ) وسط(اما تسيبي ليفني زعيمة حزب كاديما     

لمتعلقة بمستقبل البلد يجب ان يتخذها اولئك الذين ربطـوا مـصيرهم            القرارات ا "وقالت ان   ". للصهيونية
  .، كما جاء في بيان لها"بمصيره

. سيكون لصالح اليمين واليمين المتطرف    " يورديم"وبحسب المعلقين فان تصويت المهاجرين من إسرائيل        
  ".اوليم"والمهاجرون اليها " يورديم"ويسمى المهاجرون من إسرائيل 

 ألفا الى مليون ممن يحملون جوازات سفر اسرائيلية         750يديعوت احرونوت ان ما بين      وذكرت صحيفة   
وبحسب الصحيفة   . مليون ناخب  5.3ويبلغ عدد الناخبين في إسرائيل       .يعيشون في الخارج بشكل مستمر    

  .120 مقاعد من اصل مقاعد الكنيست البالغة 10 اإلسرائيليين في الخارج تعادل نحو أصواتفان 
10/2/2010 االردن، الغد،  

  
   تقر قانوناً يمنع إعادة األراضي المصادرة وغير المستغلة ألصحابها العرب"إسرائيل" .25

صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء اإلثنين بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية كبيرة على            : القدس المحتلة 
 بمصادرتها لفائدة المصلحة العامة إلـى  منح الدولة إمكانية إعادة أراض قامت"مشروع قانون ينص على  

وجوب إعـادة أصـحاب األراضـي    "، كما ينص على "أصحابها في حال لم تستخدمها الدولة لهذه الغاية      
المعادة مبالغ التعويضات التي تلقوها من الدولة مقابل مصادرتها، على ان يسري القانون في حال لم يتم                 

، علما ان   "امة خالل ثماني سنوات من تاريخ اعالن المصادرة       استخدام األراضي المستملكة للمصلحة الع    
القانون الجديد يستثني األراضي التي تمت مصادرتها قبل أكثر مـن خمـسة وعـشرين عامـا، اي ان                   

  .  لن يستفيدوا من القانون48فلسطينيي الـ
 القـانون ال ينـصف      إن هذا "النائب حنا سويد    " الجبهة الديموقراطية للسالم والمساواة   "وقال رئيس كتلة    

  ".أصحاب األراضي التي صودرت أراضيهم حتى سنوات الثمانين
أن الهـدف األساسـي مـن    "النائب احمد الطيبي " العربية الموحدة ـ العربية للتغيير "ورأى رئيس كتلة 

  ". القانون هو إضفاء صبغة قانونية بأثر رجعي على مصادرة أراضي المواطنين العرب
  10/2/2010المستقبل، 
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   بسبب سياساته األمنية واالقتصادية"إسرائيل"شعبية نتانياهو ترتفع في  .26
اليميني " ليكود" كشف استطالعان للرأي العام في إسرائيل أن شعبية حزب :رويترز - القدس المحتلة

بزعامة رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو، زادت منذ انتخابه قبل عام، وذلك بفضل فترة من 
  .وء والتعافي السريع من األزمة االقتصادية العالميةالهد

" ليكود"وكان استطالعان للرأي العام نشرتهما صحيفتان كبيرتان في اسرائيل توقعا أن يزيد تمثيل حزب 
  .الذي يقود االئتالف الحاكم في اسرائيل، في شكل كبير في البرلمان إذا ُأجريت االنتخابات اليوم

 32سيشغل " ليكود"على شبكة االنترنت أن " يديعوت أحرونوت"قع صحيفة وأظهر استطالع نشره مو
وكان .  مقعدا120ً مقعداً يشغلها في الوقت الحالي في البرلمان االسرائيلي الذي يضم 27مقعداً مقارنة بـ

 في المئة ليصل 30بنسبة " ليكود"األسبوع الماضي توقع زيادة عدد مقاعد " هآرتس"مسح أجرته صحيفة 
الوسطي بقيادة وزيرة الخارجية السابقة تسيبي " كديما"وأظهرت الصحيفتان أن حزب  . مقعدا35ً الى

تفوق بفارق " كديما"وعلى رغم أن  .  مقعدا28ًليفني سيخسر اثنين من مقاعده في البرلمان وعددها 
كن نتانياهو من ، إال أن األداء القوي ألحزاب يمينية كثيرة م2008في انتخابات عام " ليكود"طفيف عن 

  .تشكيل حكومة ائتالف
أن السياسة األمنية واالقتصادية لنتانياهو ساعدت على تنامي شعبيته بين " يديعوت"وأظهر استطالع 

لكن االستطالع أظهر أيضاً درجة من االستياء حيال جمود في جهود السالم مع . االسرائيليين
  .الفلسطينيين

وعزا خبراء اقتصاد .  التي تتعافى من األزمة المالية العالميةوكانت اسرائيل واحدة من أولى الدول
  .التعافي االسرائيلي السريع الى النظام المصرفي المستقر للدولة العبرية والتدخل السريع لبنكها المركزي

  10/2/2010الحياة، 
  

  "المناهضة إلسرائيل"نتنياهو يزور أذربيجان وينتقد تركيا بسبب مواقفها  .27
 دان وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان خالل زيارة لباكو أمس، تركيا :ب أ ف -باكو 

، مؤكداً في الوقت ذاته أن الدولة العبرية ستعمل على اعادة ترسيخ "المناهضة السرائيل"لمواقفها األخيرة 
لقوات العسكرية القول إن ا"وقال في كلمة نقلها التلفزيون االذربيجاني إن  .روابطها مع حليفتها أنقرة

مواقف (...) االسرائيلية ترتكب مجازر ووصف العمليات لحماية مواطنينا بأنها جريمة ضد االنسانية 
  ".خطيرة ضد اسرائيل ال يمكن أن تتكرر كل أسبوع

التغيرات األخيرة في الرؤية في السياسة الخارجية التركية غير متوقعة وليست واضحة "وأضاف أن 
: وتابع". يقوم بكل ما في وسعه البقاء العالقات في المستوى السابق من الثقة العالية "وأكد أنه". تماماً

وكان ليبرمان بدأ أمس  ".نأمل في أن تجري تركيا من جهتها بعض التعديالت على سياساتها الخارجية"
  .زيارة ألذربيجان، حليفة تركيا، تستغرق ثالثة أيام يلتقي خاللها الرئيس الهام علييف
  10/2/2010حياة، ال

  
  لهضبة الجوالن المحتلة وقرية الغجر  تبحث استيراد مياه من سوريا "إسرائيل" .28

أيـوب  " النقب والجليـل  ) تهويد(تطوير"ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن نائب وزير        : القدس المحتلة 
مباشرة مـع سـوريا     ، بحث مع السفير األميركي في تل أبيب الشروع في اتصاالت غير             )الليكود(القرا  

  . الستيراد المياه إلغراض الزراعة في هضبة الجوالن المحتلة وما يتعلق بقرية الغجر المحتلة
إن تطوير عالقات اقتصادية بين إسرائيل وسوريا سيخلق أجواء أفـضل           : "ونقلت اإلذاعة عن القرا قوله    

ن مـن سـكان الهـضبة ينتظـرون         بالنسبة للمفاوضات السلمية بين البلدين، وهناك مواطنون إسرائيليو       
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الحصول على موافقة نهائية قبل توجههم إلى سوريا لدراسة احتمال تطبيق المبادرة، بعد ان اقرها رئيس                
  ".الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهناك وساطات دولية بين الطرفين

حة المجال أمام الـدروز فـي   وأشار إلى انه يعمل جاهدا لفتح معبر القنيطرة الحدودي بصورة دائمة إلتا  
  .سوريا وإسرائيل بزيارة أقربائهم

  10/2/2010المستقبل، 
  

  بسبب انتقادها عدوان غزة" إسرائيل" في اإلنسانحملة تشهير واسعة ضد منظمات حقوق  .29
 حملة تشهير ال سابق لها اذ ان        إسرائيل في   اإلنسانتواجه منظمات الدفاع عن حقوق      :  ا ف ب   -القدس  

ء ال يتوانون عن مهاجمتها بينما تضيق السلطات الخناق عليها ويتهمها اليمـين المتطـرف               بعض الوزرا 
  .بالخيانة وتحقرها بعض وسائل االعالم

نواجه اكثـر فـاكثر     "نيريت موسكوفيتز   ) اكري(وقالت الناطقة باسم منظمة الحقوق المدنية في اسرائيل         
وم على قطاع غزة واالحتجاجـات الدوليـة التـي          وضعا نبدو فيه منبوذين في ظل الجو السائد منذ الهج         

نجد انفسنا متهمين بالتعاون مع العدو الننا قدمنا شهادات الى لجنة غولدسـتون فـي               "واضافت  ". اثارها
قدمنا مساهمتنا لهذه اللجنة الن الحكومة رفضت تشكيل لجنة مستقلة          "وقالت موسكوفيتس   ". االمم المتحدة 

  .خالل العملية" ن الحربللتحقيق بشأن انتهاكات قواني
 من المنظمات غير الحكومية االكثر اهمية في اسرائيل، وبينهـا منظمـة الحقـوق المدنيـة                 13ودانت  

ـ  )اكري( وقد عبرت عن استيائها من اعمال استفزازية ضد ناشطيها يقـوم           ". حملة منهجية "، تعرضها ل
فقد . صريحات بعض الوزراء ضدها   كما احتجت على ت   . او الشرطة ) شين بت (بها جهاز االمن الداخلي     

بتـدمير اسـرائيل مـن      "اتهم وزير الشؤون االستراتيجية موشيه يعالون المدافعين عن حقوق االنـسان            
  ".الداخل

   10/2/2010الدستور، األردن، 
  

  وزير التربية والتعليم اإلسرائيلي يضع حجر األساس لبناء حضانات في مستوطنة في الضفة  .30
في وضع حجر األساس لبناء حضانات ) لكيود(التعليم اإلسرائيلي، جدعون ساعر شارك وزير التربية و

بناء حضانات : "وقال ساعر في حفل وضع حجر األساس .أطفال في مستوطنة بركان في الضفة الغربية
هذا إلتزام الحكومة : "وأضاف". األطفال ليس أمراً سياسياً، فبناء المؤسسات التربوية ليس أمراً إشكاليا

  ".جاه المواطنين وأعتزم اإللتزام بكافة متطلباتهمت
  9/2/2010، 48عرب

  
  إسرائيليون يتظاهرون لمنع األسرى من زيارة أبنائهم في السجون :  مع شاليطتضامناً .31

تظاهر العشرات من اإلسرائيليين، أمس، أصدقاء الجندي األسير لدى فصائل          : وكاالت - الضفة الغربية 
، في محاولة مـنهم لمنـع ُأسـر األسـرى           "هداريم"، بالقرب من معتقل     " شاليط جلعاد"المقاومة في غزة    

العبرية عن أحـد    " هآرتس"ونقلت صحيفة   . الفلسطينيين من زيارة ذويهم في سجون االحتالل اإلسرائيلي       
إنه لمن العبث أن يكون لديهم هواتف محمولة، وتلفزيونات باثنتي عشرة           : "المشاركين في التظاهرة، قوله   

  . ، على حد قوله"بينما يحرم جلعاد حتى من حق زيارة واحدة_ يقصد األسرى الفلسطينيين_ةقنا
  10/2/2010صحيفة فلسطين، 

  
  
  



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1696:         العدد       10/2/2010األربعاء  :التاريخ

   كبادرة حسن نية تجاه عباسأسرى سراح إطالق تدرس "إسرائيل" .32
امام ان نتنياهو طرح    "عن مصادر اسرائيلية قولها     " وكالة قدس نت لالنباء   "نقلت   :ـ وليد عوض   رام اهللا 

اعضاء حكومته اطالق سراح اسرى فلسطينيين من تنظيم حركة فتح شارفت مـدة محكوميـاتهم علـى                 
االنتهاء واخرين بقي لهم عام او عامان وذلك كبادرة حسن نوايا تجاه الرئيس ابو مازن، في حين اوعز                  

  ".الق سراحهملالوساط االمنية بدراسة ذلك، والمباشرة باعداد قوائم االسرى الذين من المقرر اط
ان هناك تقاربا في وجهات النظر بين اعضاء الحكومة بتنفيذ مقترحات مبعوث االدارة             "واكدت المصادر   

االمريكية للسالم في الشرق االوسط جورج ميتشل بمنح الفلسطينيين تسهيالت حياتية واطـالق سـراح               
  ".اسرى لتمهيد الطريق امام استئناف مفاوضات السالم

  10/2/2010القدس العربي، 
  

  عليهاونتنياهو يدعو لفرض عقوبات   مفاعالت نووية سرية بتشييدإيرانأمني إسرائيلي يتهم  .33
 مصدر أمني اسرائيلي رفيع أن إيران أقامت مفاعالت نووية سرية عسكرية لتخصيب اليورانيوم ادعى

الجزء الظاهر من "، هي وقال إن المفاعل السرية في قم، التي كشف عنها مؤخراً. إضافة لمفاعلها العلنية
، اليوم، أن القيادة السياسية اإليرانية "معاريف"كما ادعى المصدر لصحيفة  .وأن المخفي أكثر" جبل الجليد

ونقلت  .، وأن األمر منوط بقرار سياسي"لم تتخذ قراراً بعد لتخصيب اليورانيوم ألهداف عسكرية
 الجمهورية اإلسالمية تعتزم تخصيب يورانيوم يكفي الصحيفة أن األجهزة األمنية اإلسرائيلية تقّدر بأن

 .إلنتاج ثالث قنابل نووية
ايران : " رئيس الوزراء االسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، لدبلوماسيين اوروبيينقالومن جهة أخرى 

أعتقد ان المطلوب اآلن هو تحرك صارم من جانب المجتمع ...تسرع الخطى صوب انتاج أسلحة نووية
 ."وهذا يعني عقوبات تسبب الشلل ويجب ان تطبق هذه العقوبات حاال... وليالد

 9/2/2010، 48عرب
  

  تجدد المواجهات في مخيم شعفاط بين الشبان الفلسطينيين وجنود االحتالل .34
أصيب خمسة فلسطينيين بتجدد المواجهات في مخيم شعفاط قرب القدس : )وكاالت( – عالء المشهراوي
وقال حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة  .ينيين وجنود االحتالل االسرائيليبين الشبان الفلسط

فتح الذي أشرف على وجود طاقم محامين للدفاع عنهم بأن النيابة اإلسرائيلية قدمت أدلة مزعومة لم 
م أن طاقم الدفاع سوف يعمل يو”: وأضاف, تكشف النقاب عنها لمحامي الدفاع تنسب لهم تهماً أمنية

  .”الجمعة القادم على إطالق سراحهم بكفاالت مالية
 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة 16واعلن جيش االحتالل االسرائيلي ان قواته اعتقلت امس 

وقال متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي ان المعتقلين كانوا مطلوبين ألجهزة االمن لالشتباه  .الغربية المحتلة
  . ”ان المعتقلين سلموا ألجهزة األمن للتحقيق معهم“وأشار الى  .ية إلسرائيلبتنفيذهم لعمليات معاد

  10/2/2010االتحاد، اإلمارات، 
  

  جولة استفزازية لمستوطنين يهود في حي الشيخ جراح .35
 قام وفد من لجنة الداخلية في الكنيست اإلسرائيلي والعشرات من المتطرفين اليهود أمس بجولـة                :رام اهللا 

 جراح، وصفها سكان الحي باالستفزازية، حيث شملت زيارة البيوت التي استولى عليهـا              في حي الشيخ  
وقالت أمل القاسم، من سكان حي الشيخ جراح، ان المستوطنين الذين وصلوا             .مستوطنون العام الماضي  

 قيام  الى الحي تعرضوا لسكانه الفلسطينيين بالسب والتلفظ بألفاظ نابية، وسط انتشار شرطي لم يحل دون              
  .المستوطنين بالتحرش بالسكان الفلسطينيين في الحي
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 انتهاكـاً ضـد     55من جهة أخرى، رصد مركز أبحاث األراضي في جمعية الدراسات العربية بالقدس،             
  .الماضي) يناير( انتهاكاً ضد المسكن الفلسطيني، خالل كانون الثاني45المدينة المقدسة، منها 

  10/2/2010الغد، االردن، 
  

   تقصف مباني تابعة لمطار غزة الدولياالحتاللات طائر .36
قال مراسل بي بي سي في غزة شهدي الكاشف إن الطائرات الحربية اإلسرائيلية قصفت مبنـى تابعـا                  

وأضاف مراسلنا أن الغارات لم تـسفر عـن وقـوع            .لمطار غزة الدولي في مدينة رفح جنوب القطاع       
 االسـرائيلية   16طائرات اف   "هود لوكالة فرانس برس ان      وقال احد الش   .إصابات في األرواح لحد اآلن    

  ".عدم وقوع اصابات"مشيرا الى " قصفت مطار غزة بخمسة صواريخ والحقت دمارا فيه
  9/2/2010بي بي سي، 

  
  تشكيل لجنة عليا في غزة للدفاع عن األسرى  .37

لجنة “أمس، تشكيل أعلنت وزارة األسرى في الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، : )أ ب د(
وذكر بيان للوزارة، أن االتفاق . االحتالل“للدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيين في سجون ” وطنية عليا

على تشكيل اللجنة جاء خالل عقدها ورشة عمل في غزة خلصت كذلك إلى تشكيل لجان إعالمية 
ونقل البيان عن .  قضية األسرىوقانونية وتعزيز الخدمات والمشاريع ولجان دولية ومحلية بهدف تفعيل

وزير األسرى في الحكومة المقالة محمد فرج الغول تأكيده على ضرورة أن يكون العام الحالي مميزا في 
  .التضامن مع األسرى إلعادة االعتبار لقضيتهم بصفتها أولوية وطنية

 10/2/2010الخليج، 
  

  اعتقال فلسطينيين بمصر تماشٍ مع الحصار: لجنة تضامنية .38
أكدت لجنة تضامنية أن سياسة االعتقاالت التي يمارسها النظام المصري بحق أبناء قطـاع غـزة                : غزة

المقيمين في مصر تتماشى مع الحصار الذي يفرضه االحتالل اإلسرائيلي على القطاع منذ ثالثة أعـوام،   
  . ريخية والقوميةمطالبة القاهرة باإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والوقوف عند مسؤولياته التا

واستنكرت اللجنة التضامنية مع األسير في السجون المصرية أيمن نوفل حملة االعتقاالت التـي شـنها                
 طالباً بيـنهم الرائـد جاسـر        150األمن المصري ضد أبناء قطاع غزة في مصر التي طالت أكثر من             

نـسخة  " فلـسطين "ي بيان تلقت    وقالت اللجنة ف  . مدير التنسيق السابق بمعبر رفح    )  عاما 37(المشيوخي  
، معتبرة اعتقالهم دون    "نطالب النظام المصري بضرورة اإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين       : " عنه، أمس 

واعتبـرت  . محاكمات عادلة وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية تكريس لشريعة الغاب وانعدام القانون           
 العار والهوان، وأن الشعب الفلسطيني ينتظر من        أن التصعيد المصري ضد الفلسطينيين لن يجلب سوى       

  . مصر أن تفرج عن أبنائه المعتقلين في سجونها
  10/2/2010صحيفة فلسطين، 

  
   قنابل موقوتة في غزةيةالكهرباء الصين مولِّدات .39

باتت مولِّدات الكهرباء التي يعتمد عليها الفلسطينيون في قطاع غـّزة، للحـصول           :  سمية درويش  -غّزة  
  . التيار الكهربائي، بمنزلة قنابل موقوتة تحصد ضحايا بين الحين واآلخرعلى

 مواطنين، وُأصيب العشرات بجروح خطيرة، بينهم ضحايا        6فخالل األسبوعين الماضيين، قُتل أكثر من       
من األطفال والنساء، من جراء الحرائق واالختناقات التي اندلعت فجأة في عدد من المنازل والمـصانع                

  .عبالقطا
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وقال فلسطينيون، إن سبب انفجارات وحرائق مولِّدات الكهرباء، تعود الى رداءة صـنع تلـك االجهـزة           
، مـسؤولية انفجـار     'حماس'المهربة، بينما حّمل مسؤول كبير في مصلحة الدفاع المدني التابعة لحكومة            
  .مولدات الكهرباء والحرائق، الى جهل المواطن بكيفية تعامله مع تلك االجهزة

ويعتمد أغلبية سكان غّزة، على مولِّدات كهرباء صينية الصنع، تهرب عبر الخنادق الرمليـة المنتـشرة                
  .اسفل الشريط الحدودي، للحصول على التيار الكهربائي، بسبب االنقطاع المتواصل للكهرباء

ـ            ليست من صنع    تلك األجهزة ': 'الجريدة'وقال نائب مدير الدفاع المدني في غّزة الطبيب محمد العطار ل
، مؤكدا ان كل التحقيقات التي ُأجريت       'محلي، وال تصدر للقطاع فقط، بل لدول كثيرة في كل انحاء العالم           

  .اثبتت جهل المواطن في طريقة تعامله مع تلك المولدات، وطرق تخزين الوقود
  10/2/2010الجريدة، الكويت، 

  
  لنقابة في رام اهللا وصحافيون في غزة ينتقدون انتخابات اإعالميةمؤسسات  .40

طعنت أطر ومؤسسات وكتل صحافية وصحافيون واعالميون مستقلون في شرعية انتخابات نقابة : غزة
وقررت هذه المجموعة  .الصحافيين الفلسطينيين التي جرت في الخامس والسادس من الشهر الجاري

 مدينة رام اهللا واستثنت النتخابات نقابة الصحافيين التي ُأجريت في» إفرازات«عدم االعتراف بأي 
في تنظيمها ما (لم يتبع اإلجراءات القانونية «صحافيي قطاع غزة، نظراً إلى أن مجلس النقابة المنصرف 

، ما يفتح الباب أمام مزيد »معظم الكتل واألطر الصحافية والصحافيين المستقلين الى مقاطعتها) اضطر
عدم االعتراف بشرعية أي من أعضاء المجلس «عهدوا وت .من االنقسامات واحتمال تشكيل نقابات جديدة

االداري المستحدث بطريقة غير قانونية والطعن في نتائج االنتخابات في كل مكان، بما في ذلك لدى 
  .»اتحاد الصحافيين العرب واالتحاد الدولي للصحافيين وأمام القضاء

هواء مباشرة إن األطر والمؤسسات وقالوا خالل مؤتمر صحافي عقدوه في مدينة غزة أمس وبث على ال
لن تتعامل مع أي صحافي انتُخب، أو فُرز بالتزكية إلدارة شؤون الصحافيين «والشخصيات االعالمية 

  .»الفلسطينيين الذين طالما فضحوا الوجه القبيح لالحتالل اإلسرائيلي
حاصصة غير مسبوقة،  في م63وتقاسمت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية مقاعد المجلس االداري الـ

وتضمنت المذكرة تصريحاً صحافياً لعضو مجلس ادارة . »فتح«بضغط واغراء من عدد من قادة حركة 
النقابة المنصرف زكريا التلمس في بيان صحافي أكد فيه عدم وجود أي قرار لمجلس إدارة النقابة 

ر أي محضر الجتماع مجلس بإجراء االنتخابات في الخامس من الشهر الجاري، وتحدى أي جهة أن تظه
  .»اإلدارة يتضمن هذا القرار، فمن إذن اتخذ قرار إجراء االنتخابات؟

نعيم الطوباسي في تصريحات صحافية منشورة ) المنصرف(إعالن نقيب الصحافيين «وشملت الطعون 
إلى أن عدد الصحافيين المسجلين في الضفة الغربية بلغ ألف عضو، وعند عقد المؤتمر العام وصلوا 

موقف فصائل اليسار، وخصوصاً الجبهة الشعبية المعروفة بمواقفها «وانتقدت  .» عضو فقط700
  .بعدما كانت ترفض ذلك» المبدئية، بعدما قررت المشاركة في انتخابات نقابة الصحافيين الفلسطينيين

  10/2/2010الحياة، 
  

  لى ممارسات االحتاللهجرة الفلسطينيين المسيحيين إ يرجعون أسباب مسيحيون في القدس .41
أكد رئيس التجمع الوطني المسيحي، ديمتري دلياني أن االحتالل اإلسرائيلي وممارساته هو : القدس

السبب الرئيسي والمباشر للهجرة والتهجير التي تستهدف الشعب الفلسطيني بشكل عام، وبالتالي 
تجزأ من الشعب الفلسطيني المناضل المسيحيين وكنائسهم و مؤسساتهم الدينية، كون المسيحيين جزء ال ي

وعنصر حيوي من مكوناته التي تمنحه تنوعاً مميزاً ساهم ويساهم في صموده وفي مقاومته للمحتل على 
  .كافة األصعدة
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وأضاف دلياني خالل ورشة عمل عقد التجمع الوطني المسيحي حول أسباب الهجرة المسيحية من 
لدين وأعضاء التجمع ومتطوعون أجانب في القدس، أن األراضي المقدسة بمشاركة عدد من رجال ا

اإلحصائيات تشير إلى أن نسبة المسيحيين في القدس في العشرينات من القرن الماضي كانت تقترب من 
، بينما وصلت إلى أقل من "بي بي سي" من سكان المدينة المقدسة بحسب دراسة أجرتها  % 50حوالي 

 التسعينات من القرن الماضي، مع بقاء القدس الغربية المحتلة عام في القدس الشرقية المحتلة في% 10
 شبه خالية نتيجة الطرد والتهجير الذي تعرض له الفلسطينيون على يد المحتل و منع عودة الالجئين 48

  . إلى ديارهم من قبل سلطات االحتالل
 أنها ال تختلف في نسبها وبخصوص أسباب الهجرة المسيحية من مدن الضفة الغربية فأشار دلياني إلى

أو أسبابها عن الهجرة التي يعاني منها باقي عناصر المجتمع الفلسطيني في مدن الضفة الغربية بشكل 
عام، وتعود إلى ممارسات االحتالل أيضا الذي يفرض الحصار ويتسبب في تضييق اقتصادي وغيره من 

طيني بما فيهم القيادة السياسية، محذرا من الممارسات االحتاللية التي تطال جميع شرائح الشعب الفلس
  .تفسير حوادث فردية على أنها نمط اجتماعي

 9/2/2010قدس برس، 
  

   الجاريفبراير / مواطناً منذ بداية شباط35 طالت  الخليلاالعتقاالت اليومية بمحافظة .42
 العروب وقرب    مواطنين خالل عمليات دهم واحتجاز في مخيم       4اعتقلت قوات االحتالل، أمس،     : الخليل

براهيمي بالبلدة القديمة من الخليل، فيما ذكرت مصادر نادي االسـير ان االعتقـاالت اليوميـة      الحرم اإل 
  . مواطناً منذ بداية شباط الجاري35بالمحافظة طالت 

 10/2/2010األيام، فلسطين، 
  

  ن عامال فلسطينيا خالل اليومين الماضيي256االحتالل اعتقل : اتحاد عمال فلسطين .43
قال االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إن قوات االحتالل اإلسرائيلي أقدمت خالل اليومين  :نابلس

 عامال فلسطينيا من قرى عناتا والعيسوية ومخيم شعفاط شمال 256الماضيين على اعتقال ما ال يقل عن 
وأشار . مال الفلسطينيينالقدس المحتلة، وذلك على إثر العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل ضد الع

 أن قوات االحتالل عمدت إلى نقل  نسخة عنه، إلى" قدس برس"االتحاد العام في بيان مكتوب وصل 
  .هؤالء العمال لعدد من مراكز التحقيق الخاصة

وأدان االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين استهداف جنود االحتالل للمواطنين والصحفيين وإطالق النار 
 واعتقال العشرات من المواطنين في مخيم شعفاط إثر عمليات اعتقال ومداهمات  لغاز عليهموقنابل ا

  ).8/2(ومواجهات شهدها المخيم أمس االثنين 
 9/2/2010قدس برس، 

  
   في أصناف األدوية الخاصة بمرضى السرطان" عجز كبير ":غزة .44

من استمرار الحصار إغالق المعابر وعدم سماح قوات االحـتالل          " بشدة"حذرت وزارة الصحة و   : غزة
من أجل إنقاذ حياة المرضى من خطـر        "اإلسرائيلي بإدخال األدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة؛         

  ". الموت المحدق، في حال عدم إدخالها فورا ودون أي تأخير
ا، أمس، كافة المؤسسات اإلنسانية والحقوقية واللجنة الدولية للصليب األحمر          وناشدت الصحة في بيان له    

الفوري والعاجل؛ للضغط على االحتالل وإجباره على فتح المعـابر وإدخـال            "الدولي، ضرورة التدخل    
جاء ذلك عقب إعالن اإلدارة العامة للصيدلة بـوزارة الـصحة،           ". األدوية والمهمات الطبية إلى القطاع    
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صنفا مع نهاية شهر    " 29"في أصناف األدوية الخاصة بمرضى السرطان ليصل إلى         " عجز كبير  "وجود
 مـن   2009وذكر تقرير اإلدارة العامة للصيدلة، أن مخازن الصحة تعاني منذ شهر آب             . يناير الماضي 

  . نقص حاد في أدوية مرضى السرطان
  10/2/2010صحيفة فلسطين،  

  
  مذكرات قائد قسامي عن الثورة الفلسطينية: "مذكرات أبو إبراهيم الكبير" .45

 رام اهللا،  مـذكرات      - صدرت عن المجلس األعلى للتربية والثقافة في منظمة التحرير الفلسطينية          :عمان
وأحد ) 39 – 36(القائد القسامي للثورة الفلسطينية الكبرى      ) خليل محمد عيسى عجاك   (أبو إبراهيم الكبير    
 بإعداد الكتاب وتقديمه وتحريره وتوثيقه تاريخياً الناقد والباحث نزيه أبـو            وقام .1948قادة جيش اإلنقاذ    

نضال، وقام بإجراء الحوار مع صاحبها عدد من كوادر إعالم الثورة الفلسطينية في بغداد، نيسان العـام                 
استغرق حديث أبو إبراهيم عشرين شريطاً مسجالً، ضّمنها        . ، ومن بينهم ابنه صالح خليل عيسى      1977

  .36الصة تجربته النضالية الطويلة، وتعتبر بهذا أطول مذكرات كاملة ألحد القادة الميدانيين لثورة الـخ
تناولت المذكرات سيرة ورحلة حياة وكفاح أبي إبراهيم الكبير، منذ والدته في حيفا، أواخر القرن التاسع                

  .1979عشر حتى رحيله في عمان العام 
  10/2/2010الغد، االردن، 

  
  لى موقف عربي جماعي في شأن القدسالمطلوب هو التوصل إ: موسى عمرو .46

 عن قلقه الـشديد حيـال       ،أعرب األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أمس        :  غزة -القاهرة  
االنتهاكات اإلسرائيلية المتصاعدة في األرض الفلسطينية، وبخاصة في القدس المحتلة، واعتبرها رسـالة             

  ." لم يتغير في السياسة االسرائيليةشيئاً"مفادها أن 
إجراءات إسرائيل في القدس مقصود منهـا التعامـل         " إن   ،وقال موسى خالل مؤتمر صحافي عقد أمس      

  ."السيىء الخارج عن القانون، وهي رسالة تفيد بأن شيئاً لم يتغير في السياسة اإلسرائيلية
بأنكم إن اعتقدتم بأن شيئاً قـد       : لقدس وأهلها إسرائيل توصل رسالة من خالل عدوانها على ا       "واعتبر أن   

  .، الفتاً الى أن ما يجري هو رد تل أبيب على جهود السالم"تغير، فاعتقادكم غير صحيح
. استمعت من مفتي القدس والديار المقدسة أخيراً إلى تفاصيل عن االعتداءات اإلسـرائيلية            ": وأكد موسى 

ائيلية تتعلق بالبناء وعمليات الشراء، واألمر ليس له ارتباط         وهناك صعوبات كبيرة نتيجة السياسات اإلسر     
بتقصير عربي، بقدر ما أن السياسة اإلسرائيلية ظالمة وتمنع رخص البناء وعمليات التطوير واإلعمـار               

ومن هنا، فإن المطلوب هو التوصل إلى موقف عربي جماعي فـي شـأن القـدس         . وغيرها من األمور  
  ."لنتحرك على أساسه

  10/2/2010ة، الحيا
  

   الخالف حول توقيع ورقة المصالحةلى عباس للقاء مشعل إلنهاء نقاط عضغطتالقاهرة  .47
أن مصر التي ترعى حوار المصالحة الفلسطينية دخلت على خطـى           " المصريون"علمت  : عمر القليوبي 

سي لحركـة   الجهود لعقد لقاء بين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب الـسيا             
  . حماس خالد مشعل لتسوية كافة المسائل التي تعرقل التوقيع على ورقة المصالحة

 مكثفة على عباس لعقد اللقاء مع عدم وضع شروط تحول دون إتمامـه علـى                وتمارس القاهرة ضغوطاً  
  رأسها تصممها على توقيع حماس على الورقة المصرية كشرط اللقاء، وينتظر على نطـاق واسـع أن                 

  



  

  

 
 

  

            23 ص                                     1696:         العدد       10/2/2010األربعاء  :التاريخ

ثف اتصاالتها مع الفصائل الفلسطينية الثالثة عشر لإلعداد لجولة نهائية من الحوار شهد توقيع اتفـاق                تك
  . المصالحة واإلعداد لمرحلة فلسطينية جديدة

  9/2/2010المصريون، 
 

  أي خطأ صهيوني ستكون عواقبه غير متوقعة: متقي .48
في موقع يقوم بعمل    " ليست   "إسرائيل"ن  قال وزير الخارجية اإليراني، منوشهر متقي، إ       : لندن -طهران  

 "فارس"، وذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء        "من مغبة القيام بأي خطأ ال يمكن توقع تبعاته        "، وحذرها   "ما
وأفادت الوكالة، نقال عن اإلدارة العامة لإلعالم والصحافة التابعة لوزارة الخارجية، أن            . اإليرانية، أمس 

واعتبـر وزيـر    . اله األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي، رمضان عبـد اهللا         متقي أعلن ذلك لدى استقب    
الجهاد الذي يخوضه الشعب الفلسطيني ضد المحتلين الصهاينة يشكل رمز انتـصار هـذا              "الخارجية أن   

 ."أن هذا الجهاد أثبت للجميع أن المقاومة هي سر نجاح وشموخ الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى "الشعب
إن الذين خططـوا لمـؤتمر أنـابوليس        ": س الجهاز الدبلوماسي للجمهورية اإلسالمية اإليرانية     وقال رئي 

، إال أنه لم يتم حتـى اآلن اتخـاذ أي           2008سينجحون في تسوية قضايا الشرق األوسط حتى نهاية عام          
النـصر سـيكون حليـف أبنـاء الـشعب          "وأعرب متقي عن اعتقاده بأن      . "قرار فاعل في هذا المجال    

 ."فلسطيني، وأن الصهاينة سيفشلون في تحقيق أهدافهم في غزةال
  10/2/2010الشرق األوسط، 

  
   الفوالذيالجدار بناء رم التطبيع ويدافع عنداعية مصري يح .49

خالد الجندي الداعية اإلسالمي المصري المعروف بحرمة التطبيع مع         .أفتى د :  غريب الدماطي  -القاهرة  
. يعد حراماً شرعاً خاصة في ظل قيام االحتالل بقتل األشـقاء الفلـسطينيين            وقال إن التطبيع    . "إسرائيل"

ودعا الجندي إلى تفعيل مقاطعة العدو واعتبارها واجباً إنسانياً ودينياً، ورأى في الوقت ذاته أمـام نـدوة                  
ر الفوالذي   نظمتها نقابة الصحافيين الليلة قبل الماضية أن إقدام مصر على بناء الجدا            "كفانا فرقة "بعنوان  

على حدودها مع غزة أمر طبيعي ويخضع لمعايير األمن القومي المصري، مشيرا إلى خروقات للحدود               
 .المصرية  الفلسطينية عبر من أسماهم مافيا التهريب

 أنه كـان يجـب علـى        وأبدى الجندي اندهاشه من تدخل األزهر في إصدار فتوى بشأن الجدار، معتبراً           
 .ا الشأن ويترك تقييم األمر للقيادة السياسية في البالداألزهر أال يتدخل في هذ

  10/2/2010الخليج، 
  

 حل قضية فلسطين هو مفتاح السالم واالستقرار في الشرق األوسط: اليابان .50
أكد رئيسا مجلسي النواب والمستشارين اليابانيين دعم مجلسيهما لجهود الرئيس محمود عبـاس             : طوكيو

صالحة الداخلية الفلسطينية، مشددين على أن حل قضية فلسطين هو مفتـاح            في تحقيق السالم وتحقيق الم    
  .السالم واالستقرار في الشرق األوسط، ومعبرين عن األسف للجمود الحالي في عملية السالم

وأشاد ياكيرو يوكوموتشي، رئيس مجلس النواب، وساتسوكي ايدا، رئيس مجلس المستـشارين، خـالل              
، الرئيس عباس في البرلمان الياباني، بالزيارة التي قام بها الرئيس عباس الـى              استقبالهما، كالً على حدة   

  .مدينة هيروشيما خصيصاً من اجل التضامن مع ابناء شعبها وشعب اليابان
10/2/2010األيام، فلسطين،   
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 الوضع القائم في المنطقة يؤدي إلى انتفاضة فلسطينية جديدة" إسرائيل"إبقاء : روسيا .51
" حمـاس " الخارجية الروسي سيرغي الفروف في اجتماع مع رئيس المكتب السياسي لحركـة              أكد وزير 

 وقالـت صـحيفة     . فبراير أن روسيا تدعم جهود رص الصف الفلسطيني        8خالد مشعل في موسكو يوم      
إن المراقبين يعزون السبب في توافد المسؤولين الفلسطينيين واإلسـرائيليين علـى            " نيزافيسيمايا غازيتا "

سيا إلى تزايد نشاط الراعي الروسي لعملية السالم في الشرق األوسط وانتظار اجتماع رعاة عمليـة                رو
 روسـيا والواليـات     -والهدف من اجتماع أعضاء لجنة الوساطة الدولية الرباعيـة          . السالم في موسكو  

وضـات   في موسكو فـي الـشهر الجـاري تحريـك المفا           -المتحدة واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي      
  .اإلسرائيلية والفلسطينية من نقطة الجمود وفق ما أفاد به السياسي الروسي الكبير يفغيني بريماكوف

عن بريماكوف، وهو رئيس غرفة تجارة وصناعة روسيا حاليا، قولـه           " فريميا نوفوستيه "ونقلت صحيفة   
نطقة ألن هذا قد يـؤدي       إلى المحافظة على الوضع القائم في الم       "إسرائيل"إن ثمة خطورة في أن تسعى       

فلسطينية جديدة ومواجهات مسلحة بين الفلسطينيين وإسرائيل، وهو ما مـن شـأنه عرقلـة     إلى انتفاضة   
ويرى بريماكوف أن رفض إسرائيل إيقـاف النـشاط االسـتيطاني فـي             . عملية السالم لسنوات طويلة   

ويجـب أن تكـون حـدود       . طينيةاألراضي الفلسطينية يحول دون استئناف المفاوضات اإلسرائيلية الفلس       
كما أشار  ) اجتماع لجنة الوساطة الرباعية   (الدولة الفلسطينية الجديدة على رأس أولويات اجتماع موسكو         

  .إلى ذلك بريماكوف
9/2/2010وكالة نوفوستي،   

  
  تحتاج الى مئة مليون دوالر لالستمرار في تقديم خدماتها وتطويرها" األونروا: "غراندي .52

 المفوض العام لوكالـة     ، أن    حاتم العبادي  نقالً عن مراسلها  عمان   من   10/2/2010قطر،   العرب،   ذكرت
 في مؤتمر صحافي عقده أمس في       ، أعلن   فيليبو غراندي ) األونروا(غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين     

ـ             "عمان أنه    سل سيبدأ في وقت قريب بإطالق حملة لتوسيع قاعدة المانحين للوكالة تشمل واشنطن وبروك
  ".بصفتهما من أكبر المانحين لميزانية الوكالة باإلضافة إلى دول خليجية) مقر االتحاد األوروبي(

مليـار دوالر   ) 3.4(عمليات إعادة اإلعمار التي تعهد بها المجتمع الدولي من خالل توفير            "وأضاف أن   
الوكالـة  " وأشار إلـى أن      ".بسبب الحرب اإلسرائيلية على غزة لم تتم بسبب هذه اإلغالقات اإلسرائيلية          

 مليـون  50 مليون دوالر للمحافظة على مستوى الخدمات للعام الحالي، باإلضـافة إلـى    50بحاجة إلى   
  ".دوالر أخرى لتحسين مستوى الخدمات التعليمية والصحية واالجتماعية

كالـة الغـوث    و"مشيرا إلى أن    " الالجئين الفلسطينيين يتعرضون لمعاناة حقيقية وظلم تاريخي      "وبين أن   
مستمرة في تسليط األضواء على هذه المعاناة نيابة عن المجتمع الدولي لحين حل قضيتهم وفقا لقرارات                

  ".الشرعية الدولية
موارد الوكالة الحالية   "، مؤكدا أن    "يكون صرح بأن الوكالة تتعرض لمؤامرة لتصفيتها      "ونفى غراندي أن    

كما أبدى خـشيته مـن أن يفقـد         ". لخدمة لشرائح الالجئين  غير كافية في موازاة سعيها لتحسين نوعية ا       
الالجئون ثقتهم بالعملية السلمية إذا تأخر الوصول إلى الحل العادل المنشود لعدة سنوات بـالتوازي مـع                 
  . تعرض الوكالة للمزيد من الضغوط لتوفير الموارد المالية الالزمة لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها

، نبـه إلـى ضـرورة       "غراندي" عن مراسلتها نجاة شناعة، أن       10/2/2010األردن،  السبيل،  وأضافت  
االلتفات لقضية الالجئين ضمن الحل النهائي للقضية الفلسطينية، ما يستدعي برأيه أن تكـون محادثـات                

 نسبة العجز المالي المتوقع أن تعاني منه الوكالة خالل العام الحـالي           " غراندي"وقدر  . السالم ذات معنى  
وحـول  . بناء على المعلومات التي حصلت عليها الوكالة بشأن الدعم الذي سيصلها هذا العام% 20بنحو  

إلـى أنـه    " غرانـدي " مليون دوالر إلعادة إعمار قطاع غزة، أشار         450تعهدات الدول العربية بتأمين     
  ".ألونروا"سيجري تخصيص مبلغ من تلك التعهدات المالية لـ
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وفقاً أنه  )أ ف ب(، ووكالة  جيهان الحسيني نقالً عن مراسلتهاعمان  من 10/2/2010 الحياة، وأفادت
 مليون دوالر ويتوقع أن 620 تجاوزت 2010لعام » أونروا«لمصادر في األمم المتحدة، فإن موازنة 

   مليون دوالر140يصل عجزها الى 
  

 حان الوقت من أجل التوصل إلى سالم نهائي في الشرق األوسط: موراتينوس .53
أعلن وزير الخارجية اإلسباني ميغيل أنخيل موراتينوس خالل زيارته أمس، رئـيس الحكومـة              : بيروت

الوقت حان من أجل التوصل إلى سالم نهائي في المنطقة، وأن عملية السالم             "اللبنانية سعد الحريري أن     
 السياسي وعلى جميع    طويلة ومخيبة لآلمال وأن الوقت اآلن هو للعمل على إعادة إطالق العملية وللقرار            

 -معاودة المفاوضات والمحادثات اإلسرائيلية     "، وأمل موراتينوس    "األطراف االنخراط في محادثات جدية    
 ." وسوريا"إسرائيل"الفلسطينية، وانطالق بداية جديدة لمفاوضات غير مباشرة بين 

10/2/2010الخليج،   
  

  ن الفلسطينيين واإلسرائيليينقد نكون وسيطاً فعاالً في مفاوضات السالم بي: التشيك .54
أعلن رئيس الوزراء التشيكي يان فيشر، أمس، أن جمهورية التشيك قد تكون وسيطاً فعـاالً        ): آي.بي.يو(

 ."اإلسرائيليين" بين الفلسطينيين و"السالم"في مفاوضات 
لتشيكية براغ   عن فيشر قوله، خالل مؤتمر عقد في العاصمة ا         "سي تي كاي  "ونقلت وكالة األنباء التشيكية     

 إن عالقات الصداقة الفريدة التي      "إسرائيل" الستئناف العالقات الدبلوماسية بين تشيكيا و      20في الذكرى ال  
.  والعربي على حد سواء قد تثبت فعاليتها فـي محادثـات الـسالم             "اإلسرائيلي"تجمع بالده بالمعسكرين    

 في الشرق   "السالم"مقاربة منسقة تجاه مسار     وأشار أيضاً إلى أنه يتوجب على االتحاد األوروبي أن يجد           
 .األوسط

10/2/2010الخليج،   
  

  "إسرائيل"بعد فضيحة انضمام ابن مراسلها لجيش " نيويورك تايمز"صراع في  .55
 على رفض اقتراح نقل مدير مكتبها       "نيويورك تايمز "أقدم رئيس تحرير جريدة     :  حنان البدري  -واشنطن  

 وقال رئيس تحرير التايمز بيل كيللر إنه يعارض مقترح كالرك هويـت             في القدس المحتلة إيثان برونر،    
الذي يحتل منصب قيادي بالجريدة ومسؤول عن المراجعة المهنية في الجريدة والذي عمد إلى نشر مقال                
يوم السبت يطالب فيه بنقل برونز إثر الشكوك التي أثارتها مواقع إلكترونيـة فلـسطينية ومنهـا موقـع      

 فـي تغطيتـه     "إسـرائيل " باالنحياز إلـى     "نيويورك تايمز "، اتهمت فيها محرر     "إللكترونيةاالنتفاضة ا "
  . "اإلسرائيلي"الصحافية، ما دام ابنه يخدم في الجيش 

10/2/2010الخليج،   
  

  وتتهمها بارتكاب جرائم حرب" إسرائيل" صاخبة تدين ممارسات احتجاجاتجامعة آاليفورنيا  .56
على االنترنت الثالثاء امس اّن السفير      ' يديعوت أحرونوت 'فاد موقع صحيفة    ا:  زهير اندراوس  -الناصرة  

االسرائيلي في واشنطن مايكل أورين استقبل في جامعة كاليفورنيا مساء اول مـن امـس باحتجاجـات                 
وتتهمها بارتكاب جرائم حرب، واضطر السفير االسـرائيلي        " إسرائيل"صاخبة وهتافات تدين ممارسات     

وقال الموقـع االسـرائيلي اّن      .  يلقيها في إحدى قاعات الجامعة بسبب شدة االحتجاجات        لقطع كلمة كان  
  . الجامعة قد تتخذ ضّدهم إجراءات تأديبية

10/2/2010القدس العربي،   
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  مصداقية استطالعات الرأي العام الفلسطيني .57
لمسائل حساسية فـي    هذا التقرير يعالج مسألة من أكثر ا      : أمل دويكات  -نابلس   مركز الزيتونة،    -خاص

الواقع الفلسطيني، وهي قضية استطالعات الرأي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي القـضية التـي                
ونطرح هنـا تـساؤالت     . أثارت، وما تزال، الكثير من الجدل في األوساط السياسية والثقافية الفلسطينية          

 فلسطين والتقارير الغربية فيما يتعلق      ما هو سبب االختالف بين نتائج استطالعات الرأي في        : عدة، أهمها 
بالثقل السياسي للفصائل الفلسطينية، وبخاصة فتح وحماس؟ ما هو سبب االختالف بين نتائج استطالعات              

؟ ما هي درجة االرتباط بين مراكز اسـتطالع  2006الرأي ونتائج االنتخابات التشريعية التي حدثت عام       
  ن جهة، والجهات الممولة من جهة أخرى؟الرأي في فلسطين ومراكز صنع القرار م

وقبل البدء في مناقشة هذه المحاور، ال بد من اإلشارة إلى أن الباعث الرئيس إلجراء هذا التقرير هو ما                   
شاهده الباحث عياناً من قيام بعض األشخاص بملء مئات النسخ من استبانات استطالع الـرأي لـصالح                 

ابل مبلغ مالي، على أن يتم تحقيق نتائج معينة في نهاية المطاف،            أحد مراكز االستطالعات الفلسطينية مق    
ويؤكد الباحث بأن ما شاهده هو أمر مذهل بكل المقـاييس،           . 2009وذلك خالل النصف الثاني من العام       

ويرى أنه ال بد من البحث عـن        . ويمثل طعنة نجالء لنزاهة البحث العلمي وعمليات استطالعات الرأي        
  .الحادثة التي ال يمكن توفير ضمانة بأن ال تتكررمعالجة لمثل هذه 

إن الباحث لم يتطرق لهذه الحادثة في تقريره هذا، ولذا، فإنه يتحفظ على نـشر أسـماء األطـراف ذات                    
العالقة بالحادثة المذكورة، بما فيها المركز الذي أجريت لصالحه عملية ملء االسـتبانات؛ بغيـة عـدم                 

عض تشهيراً أو إساءة، مع استعداد الباحث لتحمل المسؤولية الكاملة عـن            الخوض في قضايا قد يعدها الب     
  . مضمون هذا التقرير

وألن الستطالعات الرأي دورها الحساس في التأثير والتأثر بالرأي العام، كان لزاماً العمل على معالجة               
لقة بمصداقية استطالعات   هذا األمر بشكل أقرب ما يكون لألمانة العلمية، وتضمينه اآلراء المختلفة المتع           
  . الرأي في فلسطين، والسعي لتسليط الضوء على الموضوع من جوانبه المختلفة

  بين استطالعات الرأي الفلسطينية والتقديرات اإلسرائيلية والغربية
تمثل عمليات استطالع الرأي في فلسطين مظهراً مهماً لرصد اتجاهات الرأي العام، حيـث تقـوم بهـا                  

 الضفة الغربية وقطاع غزة، تكثف عملها بعد إنشاء السلطة الوطنيـة الفلـسطينية سـنة                مراكز عدة في  
وتولي مراكز صنع القرار في فلسطين وفي الدول التي تربطها عالقـات سياسـية واقتـصادية                . 1993

يها بالسلطة الفلسطينية اهتماما كبيرا بنتائج هذه االستطالعات، وتعول عليها في رسم سياساتها، وتبني عل             
  .خططها ومشاريعها في دعم السلطة واالستثمار في األراضي الفلسطينية

إن لم يكـن    (إن ما يسترعي النظر للمراقب على الساحة الفلسطينية هو ما تظهره نتائج الغالبية العظمى               
استطالعات الرأي العام الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة من تراجع ملحـوظ لـشعبية               ) جميع

ماس، مقابل تقدم ساحق لحركة فتح في اآلونة األخيرة، وليس آخرها االستطالع الـذي أجـراه                حركة ح 
في الـسادس مـن   ) Near East Consultingنير إيست كونسلتنغ (مركز الشرق األدنى لالستشارات 

فـي  " فـتح "سيدلون بأصواتهم لمرشـح حركـة       % 45، وأبرزت نتائجه أن     2010يناير  / كانون الثاني 
للمرشحين اآلخرين، فـي حـين      % 8، و "حماس"لمرشح حركة   % 9ات الرئاسية المقبلة، مقابل     االنتخاب
 -(+عن المشاركة أو التصويت في هذه االنتخابات، وكان هامش الخطأ في االسـتطالع              % 38سيمتنع  

  %. 95مقابل معدل ثقة )  بالمئة3.4
ي، ونشرت نتائجه فـي األول مـن        وكذلك االستطالع الذي أجراه المركز الفلسطيني الستطالعات الرأ       

% 57.6 مبحوثاً في قطاع غزة، والذي جاء فيـه أن           1450  على عينة مكونة من       2010فبراير  / شباط
من الجمهور الفلسطيني يؤيدون بقاء الرئيس أبو مازن رئيسا للسلطة الفلسطينية حتى إجـراء انتخابـات                

، 24/1/2010رئيسا للسلطة الفلسطينية بعـد      منهم بقاء محمود عباس     % 53.6رئاسية قادمة، كذلك أيد     
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فقط تسليمها لعزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي، لحـين  إجـراء انتخابـات              % 21.4في حين أيد    
  .رئاسية جديدة

كما أظهرت نتائج االستطالع أن المرشح المفضل لرئاسة السلطة الفلسطينية في االنتخابـات الرئاسـية               
، و يأتي في    %15.3، يليه مروان البرغوثي         %27.0 حصل على نسبة     المقبلة هو محمود عباس، حيث    
  %. 9.8المرتبة الثالثة إسماعيل هنية  

لو ُأجريت انتخابات رئاسية جديدة للسلطة الفلسطينية، وترشح محمود عبـاس عـن             "وجوابا عن سؤال    
 وأجـاب   محمود عبـاس،  % 45.3أجاب  " حركة فتح، وإسماعيل هنية عن حركة حماس، لمن تصوت؟          

  ". ال أعرف "أجابوا % 8.5لن أشارك في االنتخابات، و % 28.5إسماعيل هنية، وكان جواب % 17.7
إال أن هناك تقارير تظهر بين الحين واآلخر في وسائل اإلعالم الغربية، وكذلك اإلسرائيلية، تشير إلـى                 

من صفحات الرأي فـي تلـك       نقيض ذلك في الوقت نفسه، وال سّيما تلك التي تحتل جزءاً ال يستهان به               
الصحف بأقالم كتّاب ومحللين كبار، ومن بينها صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية التي انفردت بتقريـر               
خاص حول االنتخابات الطالبية في جامعة بير زيت، مشيرة على لسان مراسلها أن شعبية حركة حماس                

م شعبية حماس على المستوى الـشعبي فـي        تزايدت بشكل واضح بين صفوف الطلبة، في إشارة إلى تقد         
شعبية عباس، قائد حركة التحرير الـوطني       "كذلك أشارت الصنداي تايمز في تقرير لها إلى أن          . فلسطين

، تراجعت بعد تأجيله التصويت على تقرير غولدستون الذي يدين إسرائيل بجرائم حرب             )فتح(الفلسطيني  
  ". في غزة

  ياد قوة حماس من شأنه دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى ازد"ويقر خبراء إسرائيليون أن 
ومنهم المحلل اإلسرائيلي ماتي ستينبيرغ الذي يـشير إلـى   ". عدم تقديم أي تنازل في إطار عملية السالم      

احتمال سيطرة حركة حماس على الضفة الغربية إذا لم يتم تحقيق تقدم في عملية  السالم بين إسـرائيل                   
  . نوالفلسطينيي

وفي حين تختلف مراكز استطالعات الرأي الفلسطينية من حيث األطر التي تعمل ضـمنها وتوجهاتهـا                
الفكرية والسياسية، وكذلك من حيث درجة االستقاللية، وآليات االستطالع وطبيعتها، ودرجة الدقـة فـي               

تندان في الغالب علـى     النتائج، ينحو الجانبان اإلسرائيلي والغربي منحى آخر بتقديراتهم على األرض مس          
  . تقديرات استخبارية، أو تحليالت صحفية

  تقلب الرأي العام
ومن المالحظ لمتتبع األحداث على الساحة الفلسطينية الداخلية في األعوام القليلة الماضية تذبذباً واضـحاً               

لتي تنـشر  في ارتفاع وهبوط شعبية حركة حماس مقابل حركة فتح تبعاً لمجريات األوضاع في الفترات ا     
 إلى  2008وعلى سبيل المثال أشارت استطالعات عدة في منتصف العام          . فيها نتائج استطالعات الرأي   

 Near eastانخفاض شعبية حماس، ومنها االستطالع الذي أجراه مركز الشرق األدنى لالستـشارات   
consulting  16ة فتح، مقابل    من العينة المبحوثة يثقون بحرك    % 40 وأبرز أن    2008مايو  /  في أيار %

يمنحون ثقتهم لحماس، في حين أظهر استطالع مركز استطالعات الرأي والدراسات المـسحية التـابع               
٪ سـيمنحون   36.7لجامعة النجاح الوطنية الذي أشار أيضاً أنه في حال أجريت انتخابات جديـدة فـإن                

  .٪ لحركة حماس18.6أصواتهم لحركة فتح و
إلى تغيـر   )  الفترة التي أعقبت الحرب على غزة      (2009ع مطلع العام    بينما تشير استطالعات الرأي م    

ملحوظ في توجه الرأي العام الفلسطيني سياسياً، ومنها استطالع المركز الفلسطيني للدراسات الـسياسية              
قبل ثالثة أشـهر    % 28 وجاء فيه أن  شعبية حركة حماس ترتفع من           2009والمسحية في آذار من عام      

خالل الفترة نفسها، وأنه     % 40إلى  % 42، وشعبية حركة فتح تهبط من       %33طالع إلى   من تاريخ االست  
لو جرت انتخابات رئاسية في تلك الفترة وكان المرشحان هما إسماعيل هنية ومحمود عبـاس يحـصل                 
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وكذلك استطالع مركز أبحاث المستقبل  الذي يشير إلى ارتفـاع           %.  45والثاني على   % 47األول على   
من تأييد الشارع، بارتفاع حـوالي خمـس        % 38.7اس بعد الحرب على غزة إذ حصلت على         شعبية حم 

جاءت في المرتبة التالية    " فتح"نقاط عن آخر استطالع أجراه المركز في فترة ما قبل الحرب، وأن حركة              
  %.25.2بحصولها على 

ترعي االنتباه والمتابعة   وبهذا يتضح أن استطالعات الرأي الفلسطينية في ظل الوضع الراهن، ظاهرة تس           
كونها تمثل العامل األهم في التعبير عن اتجاهات الرأي العام على أرض الواقع، واضعين نصب أعيننـا                 

وال شك أن عوامـل متعـددة       . البحث في أسباب التباين الواضح في األرقام والنسب والمؤشرات السابقة         
 الحسبان حالة االستقطاب غير المسبوقة فـي        تؤثر بشكل عميق على توجهات الرأي العام، مع األخذ في         

  .الساحة الفلسطينية بين فتح وحماس، فضال عن التيارات السياسية األخرى
  آليات االستطالع

وبما أن النتائج ترتبط بالمقّدمات واألسباب، وتتعلق بكيفية إجراء االستطالع، فإنه من البديهي أن يكـون                
فهناك من يلجأ إلى    .  خاللها بإجراء االستطالع واستخالص النتائج     لكل مركز آليته وأدواته التي يقوم من      

خليل الشقاقي، مدير المركز الفلسطيني للبحوث والـسياسية  . ، كما يذكر د"إعادة الوزن"أسلوب ما يسمى  
إجراء استطالع أولّي، وليكن حول األحزاب والكتل المشاركة في العمليـة           "والمسحية، والذي يقوم على     

فـإذا حـصلت    . ة، بحيث تُقاَرن نتائج االستطالع األولي مع النتائج الحقيقية لالنتخابات السابقة          االنتخابي
من األصوات في االنتخابات السابقة وعند إجراء االستطالع األولي تبين          % 40مثالً على نسبة    ) أ(الكتلة  

مقبلـة، عنـدها يعـاد      من المستطلعة آراؤهم سيصوتون للكتلة نفسها حال إجراء االنتخابات ال         % 30أن  
في مقابـل   ) ب(وإذا حصلت الكتلة    ... ، أي إلى النتيجة األصلية    %40توزين النسبة األخيرة ورفعها إلى      

مـن  % 20من األصوات، بينمـا أشـار االسـتطالع األولـي أن     % 10ذلك في االنتخابات على نسبة     
وذلك باسـتخدام عمليـة     % 10إلى  % 20المبحوثين سيصوتون لها في االنتخابات المقبلة، تخفض نسبة         

  ".وهكذا... إحصائية متعارف عليها
ويضيف الشقاقي أن عملية إعادة الوزن هذه تقلل من نسبة الخطأ، منوهاً إلـى أن كثيـر مـن مراكـز                     
االستطالع ال تتبنى خطوة إعادة الوزن التي يرى أنها من أفضل الطرق لتقليص الفجوة الكبيرة بين نتائج                 

ا تتمخض عنه االنتخابات الالحقة، مستشهداً على ذلك بعمليـة االسـتطالع التـي              استطالعات الرأي وم  
، إذ أشار االستطالع إلى     2006أجراها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية قبيل انتخابات عام          

، إال  %22من األصوات المستطلعة بينما حركة حماس حصلت علـى          % 51أن حركة فتح حصلت على      
لحركة حمـاس   % 27لحركة فتح مقابل    % 43جراء إعادة الوزن تقلص الفارق بحيث أصبح        أنه وبعد إ  

 نقطة بين الحركتين باتباع هـذه  16نقطة وصوالً إلى 29، بمعنى أن الفارق انخفض من  )النسب تقريبية (
اء الخطوة، وهو أمر بال شك يحد من نسبة الخطأ عملياً، وجدير بالذكر أن إعادة الوزن تُجرى قبل إجـر                  

  . االنتخابات الالحقة أو المرتقبة
إال أن الشقاقي يستدرك بالقول أنه ليس من السهل التنبؤ بنتائج أي انتخابات، وهو ما حدث فعالً في عام                   

، وأن اآلليات المستخدمة، حتى لو كانت األفضل عالمياً، ال بد وأن تتضمن نسبة خطأ، وأن تحدث                 2006
، وهي بال   "فما بالنا حين تكون اآللية ضعيفة وتأتي بنتائج غير دقيقة         "ت،  المفاجآت التي تلغي كافة التوقعا    

أضف إلى ذلـك طبيعـة الـسؤال الموجـه للمبحـوثين أو             . شك إحدى العوامل التي تزيد نسبة الخطأ      
المستطلعين، ومثاالً عليه، كما يضيف الشقاقي، فإن سؤال المستطلَع عن رأيه في قضية ما، ولتكن عملية                

   المصالحة الوطنية، يختلف السالم أو
عن سؤاله فيما إذا كان سيصوت لهذا الحزب أو ذاك، ألن السؤال األول متعلق بالرأي، وعادة ما يتـسم                   
الرأي بالثبات إال أن السؤال الثاني متعلق بالسلوك، واألخير ال يتسم بالثبات بل بالديناميكية والتغير وفقاً                
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ه، أو موضوعية تشمل األحوال والتغيرات الخارجية المحيطـة         لظروف وعوامل ذاتية خاصة بالفرد نفس     
  . وتجدد األحداث

ويذكر مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن القاعدة البيانية، ومنها النتائج التي تحصل              
بنـاء  عليها األحزاب والكتل المتنافسة في االنتخابات، مهمة وضرورية لمراكز االستطالع كي تستطيع ال            

عليها والتنبؤ للمرحلة الالحقة، مضيفاً أن المشكلة التي صادفت مركزه كما كان حال المراكز األخـرى                
، كونها لم تشارك في االنتخابات      2006عدم وجود قاعدة بيانية خاصة بحركة حماس قبيل انتخابات عام           

في من وجهة نظره إذ يجب العودة       ، إال أن القاعدة البيانية ال تك      1996التشريعية األولى التي أجريت عام      
  .إلى إعادة الوزن في كل مّرة

نبيل كوكالي، أن اختيار عينة البحث ليس       . ومن جهته يذكر مدير المركز الفلسطيني الستطالع الرأي، د        
) الضفة الغربية وقطاع غزة   ( أمراً هيناً، بل يمر في عدة مراحل، أولها تقسيم البقعة الجغرافية المبحوثة             

الي األلف منطقة، ومن ثم تتم عملية اختيار المناطق عشوائياً عن طريق برامج محوسبة، بحيـث                إلى حو 
باستخدام العينـة   ) المنازل(يطلق على المنطقة الواحدة طبقة، ويعقب ذلك عملية اختيار الوحدات السكنية            

حصائية متعارف عليها   المنتظمة، وداخل الوحدة السكنية الواحدة يتم اختيار المبحوثين من خالل طريقة إ           
  . علمياً

  !فئة الحسم.. الفئة الصامتة
خليل الـشقاقي   . من خالل االستطالع الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإدارة د           

نظـام  (، تبين أنه، وعلى مستوى قـوائم الـوطن          2006يناير  /  كانون الثاني  19 -17في الفترة ما بين     
سيصوتون لقائمة حركـة حمـاس      % 35سيصوتون لقائمة حركة فتح، و      % 42هناك  ،  )التمثيل النسبي 

في حين كانت   . لم يقرروا بعد  % 7سيصوتون للكتل األخرى، وهناك     % 13، و )قائمة التغيير واإلصالح  (
لقائمة حركـة   % 44لقائمة حركة فتح، و   % 42: النتائج الرسمية وفق لجنة االنتخابات المركزية كالتالي      

  .تقريباً موزعة على القوائم األخرى% 14، و)ة اإلصالح والتغييرقائم(حماس 
والالفت في األمر أن نسبة الذين لم يقرروا بعد، والتي عادة ما ترد في نتـائج بحـوث واسـتطالعات                    

حسين أحمد مـدير مركـز      . وهو ما يؤكده د   . قد تحسم النتيجة  % 7الرأي، لم تأت في الحسبان، أي أن        
  دراسات المسحية التابع لجامعة النجاح الوطنية، استطالعات الرأي وال

مؤكداً أن كثيرين يخطئون قراءة نتائج استطالعات الرأي بصورتها الكاملة، وأن القارئ ال ينظر بإمعان               
إلى نسبة الذين لم يقرروا بعد، حيث تلعب هذه النسبة دوراً مهماً في حسم النتيجة غالباً لـصالح فريـق                    

  .دون آخر
مد أن اختيار العينة هو األساس الذي تقوم عليه بقية الخطوات، فإن كان هذا االختيار دقيقاً                أح. ويردف د 

ويؤكد أن الطواقم العاملة في مجـال       . ويتبع أسلوباً علمياً ممنهجاً، فإن النتائج غالباً ما تتقارب مع الواقع          
 لتالفي األخطاء، منوهاً إلى أن      المسوح الميدانية واستطالعات الرأي يجب أن تكون مؤهلة علمياً ومدّربة         

نتائج االستطالع الذي أجراه مركز استطالعات الرأي والدراسات المسحية التابع لجامعة النجاح الوطنية             
% 42.8 حيث حصلت قائمة حركة فتح على        2006كانت األقرب إلى النتائج الرسمية في انتخابات عام         

من تلك العينة، وأنها لم تتعـد       % 34.2التابعة لحماس   من أصوات المبحوثين وقائمة اإلصالح والتغيير       
يذكر أن هامش الخطأ المسموح به وفق ما ذكر         %) 2 -(+نسبة الخطأ المسموح به إذ بلغت نسبة الخطأ         

  %). 5-(+أحمد . د
نبيـل  .في استطالعات الرأي مـؤخراً، يؤكـد د       ) فتح وحماس (وعن الفارق الكبير بين نتائج الحركتين       

فإذا لم يصدق المبحوث مع نفسه فأنى       "مانة هنا أمر متعلق بالمبحوث نفسه وليس الباحث،         كوكالي أن األ  
لنا بنتائج صادقة ومعبرة عن الواقع؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هامش الخطأ أمر يـسترعي                  

ق األول علـى    إذا حصل الفري   "- والحديث لكوكالي  –" االنتباه إذا كانت نتائج االستطالع متقاربة، فمثالً      
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فهذا يعني أن األول قد يحصل على       %) 3-(+، وكان هامش الخطأ     %46والثاني على نسبة    % 48نسبة  
، وهكذا بالنسبة للثاني الذي قد يحصل على        )بنقصان ثالثة % (45وقد يحصل على    ) بزيادة ثالثة % (51

  ". ش الخطأ المذكوروبالتالي تتعرض النتيجة هنا لعدة احتماالت وفق هام% 43أو نسبة % 49نسبة 
 استطالعاً للرأي، أي بمعـدل    12 -10يذكر أن المركز الفلسطيني الستطالعات الرأي يجري سنوياً من          

  .استطالع واحد شهرياً
  تهويل أو تهوين: اإلعالم

ومن جانبه يعزو نادر سعيد، مدير مركز أوراد الستطالعات الرأي، تلك الضجة التي تحـدثها بعـض                 
ويرى سعيد أن وسائل اإلعالم المحلية تحديداً       . الرأي إلى تسليط اإلعالم الضوء عليها     نتائج استطالعات   

في التعامل مع عملية استطالع الرأي العام برمتها، كونها تجربة جديدة بالنـسبة             " غير ناضجة "ال تزال   
، من ناحيـة  للشعب الفلسطيني من ناحية، وكون ممارسة التجربة االنتخابية أيضاً حديثة عهد في فلسطين            

  .ثانية
بقوله أن الكيفية التي يطرح بها اإلعالم المحلي نتائج االستطالع يعتريها شيء            " عدم النضج "ويفسر سعيد   

  .من التهويل واستباق األحداث ال مبرر له، وذلك لصالح فئة معينة، أو تهوين مبالغ به ضد فئة أخرى
منا غالباً ما ال يدركون مفردات نتائج االسـتطالع         ويتابع مدير مركز أوراد أن القائمين على وسائل إعال        

كافة، وبالتالي يهملون هامش الخطأ المأخوذ باالعتبار دائماً، كذلك هناك الفئة الصامتة، وهي التي يمكن               
ويضيف سعيد أن قلة الوعي تصل حد اإلشـكال فـي           . أن تلعب دورا في تغيير النتيجة عند االنتخابات       

لحزب آخر، ليست فارقاً هـائالً أو  % 40لهذا الحزب مثالً مقابل % 45 فنسبة   .قراءة الفروق بين النسب   
كذلك فإن تغير الظروف يسهم في تغيير النتائج من حيث ندري أو ال ندري، وهـذا                . مؤشراً كافياً للحسم  

  . ،سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة" االنتقائية"ما يجعل وسائل اإلعالم تقع في فخ 
ى صحة كالمه بأن مراكز االستطالع تجري بحوثا واستطالعات سياسية وغير سياسـية             ويدلّل سعيد عل  

بشكل دوري مستمر، فلماذا تختار وسائل اإلعالم استطالعاً معيناً وتظهره بشكل الفت وصاخب، وكـأن               
  المقصود توجيه الرأي العام وجهة معينة في مرحلة وتوقيت محددين؟

، 2006تطالعات الرأي والنتائج الرسمية لالنتخابـات وتحديـداً عـام           وفيما يتعلق بالفجوة بين نتائج اس     
بقوله أن الخطأ في التقدير شيء وارد في كل اسـتطالعات الـرأي             " جلد الذات "يستنكر سعيد ما أسماه     

عربياً وعالمياً، فلماذا ال نغفر ألنفسنا ونعيد تصحيح ما أخفقنا به؟ فتجربتنا ال تزال جديدة، موضـحاً أن                  
 ويشمل  2006وهو جزء من النظام االنتخابي المختلط المعمول به في انتخابات           (الدوائر االنتخابية   نظام  

يصّعب المهمة في تحديد أو محاولة تحديد المتقـدمين فـي           )  باإلضافة إلى الدوائر نظام التمثيل النسبي     
  .االستطالع، على العكس من نظام التمثيل النسبي الذي يمكن التنبؤ به

فالـداخل  .  بأنها لم تمثل مقياسا أو مؤشرا حقيقيا للواقـع    2006نبيل كوكالي أن انتخابات عام      . ويعقب د 
الفتحاوي كان يعاني مشكالت أدت بكثيرين إلى أن ينتخبوا حركة حماس رداً على واقـع فـتح ذاتهـا،                   

ن أقوم بهـذا    فما مصلحتي كمركز استطالع أ    "مراكز استطالع أم عدمها؟ ويتابع      : أيهما أفضل : متسائالً
  ؟   "الجهد البحثي الهائل ألضلل الناس وأنشر نتائج وفق أهوائي

حسين أحمد فيلقي بالالئمة، ليس فقط على اإلعالم، وإنما على تلك المراكز التي تسقط جـزءاً أو                 . أما د 
جهـة  أجزاء من نتائج االستطالع نفسه، بحيث تنتقي وتبرز البعض اآلخر لإلعالم وفقاً لرؤية وسياسة ال              

  .الداعمة أو الممولة
عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، مضيفاً أن التمويل            . وهذا الرأي يتوافق معه د    

، منطلقاً من أن العنصر الرئيس ألي استطالع رأي هو توافر المعرفة، وكـذلك              "غير محايد "لطالما كان   
لجمهور بالقضايا واألشخاص المطروحين، ونقص وعي      قاسم، هي وعي ا   . فالمعرفة، في رأي د   . الحرية
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الجمهور مشكلة بحد ذاتها في الوقت الراهن، والحرية أساسية، لكنهـا ولألسـف، غائبـة فـي الواقـع                   
  .الفلسطيني

وال يستبعد قاسم تدخل المستوى السياسي في عمل مراكز األبحـاث واالسـتطالعات، منوهـاً إلـى أن                  
  .وافقون مع الخط السياسي القائمالقائمين عليها غالباً ما يت

فريد أبوضهير، أستاذ الصحافة في جامعة النجاح الوطنية، عن إمكانية ارتباط نتـائج             . وبدوره يتساءل د  
استطالعات الرأي باألهداف السياسية للفصائل، أو القوى ذات العالقة بالقضية الفلـسطينية، مـضيفاً أن               

. ت أطراف معينة ال يخدم أي قضية، بل على العكس من ذلك           انسجام نتائج استطالعات الرأي مع توجها     
ويفسر ذلك قائال أن رغبة بعض األطرف بتقدم فصيل معين في استطالعات الرأي، واالفتـراض بـأن                 
بعض المراكز تفبرك نتائج االستطالعات إلرضاء تلك األطراف، هو عمل مضلل لهـا، وال يـساعدها                

  .على تقدير األمور بشكل دقيق
إن صحت، فإنها ال تخدم إلى أمـرا واحـدا، هـو تـضليل              " الفبركة"أبوضهير إلى أن عملية     . دويشير  

وهو أمر، كما يقول، أيضا ال      . الجمهور على الصعيد اإلعالمي، وحشده لمناصرة طرف ضد طرف آخر         
يعقل، ألن القوى السياسية الفلسطينية تسعى لمعرفة وزنها الحقيقي على الساحة بـشكل شـفاف، ودون                

  .تزوير
أبوضهير أن التفسير الوحيد الختالف نتائج استطالعات الـرأي عـن نتـائج االنتخابـات،               . ويوضح د 

وصعوبة االقتناع بالفروق التي تشير لها االستطالعات بين شعبية حماس وفتح، تتعلـق بـشكل أسـاس                 
  .بآليات إجراء االستطالع من جهة، وبتحليل األرقام والنتائج من جهة أخرى

  اإلسرائيليةالمرآة 
ولّما كانت المراكز الفلسطينية متنوعة في طرق عملها ونتائج أبحاثها، وأوقات استطالعاتها، وظروفها،             
األمر الذي يؤثر في دقة مخرجاتها، فإن للطرف اإلسرائيلي بعداً أو أبعاداً أخرى يرى مـن منظورهـا                  

  .الوضع الراهن في الداخل الفلسطيني وتوجهات الرأي العام هناك
ويكشف الصحفي اإلسرائيلي روني شاكيد الجزء المتبقي من رواية اإلعالم اإلسرائيلي حول تقدم حركة              
حماس وارتفاع شعبيتها في الشارع الفلسطيني، ويقول إن الصحافة اإلسرائيلية فيهـا عـدد كبيـر مـن                  

 يضيف شـاكيد، فـإن   لذلك،. اإلعالميين الذين تخرجوا من المؤسسة األمنية، بما فيها الجيش اإلسرائيلي    
منطلقات اآلراء في اإلعالم اإلسرائيلي تنبع من المرآة السياسية التي وصـفها بأنهـا مـشكلة الـشعب                  

  .اإلسرائيلي وصحافته أيضاً
وبناء عليه تأتي مثل هذه التقارير متوافقة مع رؤية المؤسسة األمنية اإلسرائيلية وتقديرات روادها الـذين     

  .ي وغيرها في اسرائيليمسكون بناصية صحافة الرأ
ويؤكد شاكيد أن المثير في التقارير المتعلقة بالشأن السياسي الفلسطيني هو أنها ال تقـوم علـى أسـاس                   

  .علمي، وإنما تتناغم مع وجهة النظر السياسية ألصحابها
 ومن هنا يبدي البعض شكوكه حول مثل هذه التقارير المطروحة من قبل اإلعالم اإلسرائيلي؛ حيث تبدو               

برأيهم أداة لتأليب الرأي العام اإلسرائيلي الداخلي والعالمي الخارجي، من خالل الحديث عن تزايد خطر               
وعلى رأسها حركة حماس مما يشكل ذريعة لصناع القرار اإلسرائيلي من           " المتشددة"التيارات اإلسالمية   

  .      أجل تبرير المزيد من العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة
وبالرغم مـن   . اإلرباك الذي تخلقه استطالعات الرأي في فلسطين غير مبرر من الناحية الموضوعية           إن  

أن استطالعات الرأي تعطي مؤشرات مهمة لتوجهات الرأي العام، إال أن هناك تفاصيل بـين الـسطور                 
 هـذه   ولكن صناع القرار بالتأكيد لهـم رأي فـي نتـائج          . يصعب على الكثيرين قراءتها وإدراك كنهها     

  .االستطالعات
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ويمكن، بناء على ما سبق، أن نجمل عددا من األمور التي تسلط الضوء على مـا تحتويـه المـساحات                    
الواقعة بين السطور والكلمات، وفق ما أبداه القائمون على االستطالعات، والخبراء في هذا المجال، كما               

  :يلي
، وعدم وجود تجربة سـابقة      "الديمقراطية"بة  إن حداثة استطالعات الرأي في فلسطين، وحداثة التجر        -1

لمشاركة حماس في االنتخابات التشريعية في فلسطين، كل ذلك من شأنه أن يغفر ألي خطأ، أو عدم دقة                  
  .في نتائج االستطالعات

وليس بالضرورة تطابق استطالعات الرأي مـع       . إن استطالعات الرأي أمر، واالنتخابات أمر آخر       -2
، وإن كانت األولى تعد مؤشرا ال بديل له، وال يمكن االستغناء عنـه، للـتكهن بنتـائج                  نتائج االنتخابات 

  .االنتخابات
إن وجود نسبة من المستطلعة آراؤهم تمتنع عن اإلدالء برأيها، أو تفـضل الـصمت خـالل فتـرة                    -3

  .االستطالع، يمكن أن يكون لها دور في تغيير النتيجة عند صندوق االقتراع
  .لخطأ أمر ال بد من أخذه في االعتبار عند قراءة نتائج االستطالعاتإن هامش ا -4
تعد عملية إجراء االستطالعات في أجواء ال تتسم بالحرية في كثير من األحيـان، وكـذلك عالقـة                   -5

مراكز استطالع الرأي بالممولين من جهة ثانية، هي من األمور التي يرى البعض أنها تؤثر في نزاهـة                  
  .النتائج

عد التقارير اإلسرائيلية التي تركز على تعاظم قوة حركة حماس، وسيلة سياسية مهمة للضغط على               ت -6
الرأي العام اإلسرائيلي وعلى حلفاء إسرائيل في دعم السياسة اإلسرائيلية المناهضة لحركـات المقاومـة               

  . اإلسالمية من جهة، وفي استخدامها كذرائع لعدم تقديم أية تنازالت للسلطة
ء على ما كل ذلك، فإن فلسطين، والتي حملت في رحمها مفاجآت كثيرة خـالل العقـود الماضـية،                   وبنا

تحمل أيضا مفاجآت في مجال استطالعات الرأي، وهو ما ثبت في تجارب االنتخابات السابقة، وأبرزها               
تـي  وتبقى استطالعات الرأي رهن بالتطورات الـسياسية، وبـالظروف ال         . انتخابات المجلس التشريعي  

  .يعيشها الشعب الفلسطيني، وبالضغوط التي تمارس على الجمهور، وغير ذلك من العوامل
  10/2/2010مركز الزيتونة لدراسات واالستشارات، 

  
  ركائز الرؤية اإلسرائيلية للمرحلة التالية .58

  علي بدوان
 القومي وميزان مؤتمر األمن«بدأت أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر هرتسليا االسرائيلي، أو مايسمى بـ 

في ظروف مغايرة للدورات التسع السابقة، فقد اعتملت داخل قاعاتة وأروقته، النقاشات » المناعة القومية
التي عكست صورة التفكير االستراتيجي اإلسرائيلي الجديد بعد مجموعة من التحوالت التي وقعت بين 

 من النقاط والعناوين على طاولة البحث كما جاء في دورته العاشرة ليطرح العديد. دورتيه األخيرتين
. بمشاركة النخب السياسية والعسكرية واألمنية داخل الدولة العبرية الصهيونية وعلى أعلى المستويات

حضور رئيس الوزراء للسلطة الفلسطينية سالم فياض / وزاد من خصوصية الدورة العاشرة للمؤتمر
ة إسرائيل من كافة المستويات السياسية واألمنية، وهو ما دورة أعمال المؤتمر وإلقاؤه كلمة بحضور قاد

أثار ردود فعل سلبية كبيرة في الساحة الفلسطينية، وحملة تنديد أطلقتها غالبية القوى الفلسطينية من داخل 
  .منظمة التحرير ومن خارجها بما في ذلك من داخل بعض مواقع القرار في حركة فتح

  ورهود.. وظيفته.. ماهية المؤتمر 
، ومن أكبر المراكز والمؤسسات البحثية 2000مؤتمر هرتسليا السنوي، بات تقيلداً في إسرائيل منذ العام 

اإلسرائيلية الصهيونية التي تناقش المواضيع ذات الحساسية العالية بالنسبة إلسرائيل ومستقبل وجودها 
و » األمن القومي اإلسرائيلي«في المنطقة، كما في نقاش القضايا الجوهرية التي تخص ما يسمى بـ 
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في دولة تعيش القلق الدائم كنتيجة منطقية لطبيعة وحيثيات نشوئها، واستخالص النتائج » ميزان المناعة«
المستمدة منها لتزويدها ألصحاب القرار السياسي والعسكري في إسرائيل، لتصبح مقترحاته دليل عمل 

انت توجهاتها، ولصناعة القرار من خالل األطر للحكومات اإلسرائيلية مهما كان تركيبها أو ك
اإلستراتيجية التي تجري فيها المناقشات والمقترحات التي يقدمها المؤتمر للحكومة اإلسرائيلية 

  .والمنظمات اليهودية داخل إسرائيل وخارجها
لقادة وقبل انعقاد جلسات المؤتمر بأشهر كثيرة عادة ما تكلف هيئة المؤتمر رجال األبحاث وبعض ا

السياسيين السابقين في أوروبا وأميركا بإعداد موضوعات إقليمية ودولية استراتيجية وعسكرية مدفوعة 
وبهذه الطريقة تقوم إسرائيل بتجنيد بعض العقول المختصة بهذه الموضوعات لمصلحة برامجها . األجر

  .السياسية وطرق أدائها اإلقليمي والدولي
ر وبموجب ما ذكرته مصادر أميركية وإسرائيلية تتلقى دعماً واسناداً والجدير ذكره أن دورات المؤتم

 اإلسرائيلية المشتركة، وهناك من يعتقد أنه يشكل -مالياً بشكل عام وضمن النفقات األمنية األميركية 
الجسر الذي يربط بين الباحث السياسي األكاديمي وأجهزة المخابرات األميركية واإلسرائيلية، وهذا النوع 
من المشاركين في أبحاث المؤتمر السنوي يصبح من السهل عليهم تقديم أبحاثهم عن طريق هذا المركز 
إلى أجهزة التجسس التي يتعامل معها مركز هرتسليا ويتلقون مقابل ذلك امتيازات وثمناً لكل دراسة أو 

  .بحث
كاسات السياسية التي رافقت في هذا اإلطار، جاءت أعمال المؤتمر بدورته العاشرة بعد سلسلة من االنت

مسار حكومة بنيامين نتانياهو، وانسداد أفق التسوية على مختلف مساراتها، بما في ذلك على المسار 
الفلسطيني بالرغم من المساعي التي بذلها المبعوث األميركي السيناتور جورج ميتشل في زياراته 

ين، وانتهت دون إحراز نتائج ملموسة، سوى المتتالية للمنطقة، وآخرها زيارته التي تمت قبل أسبوع
الضغط على الطرف الرسمي الفلسطيني لدفعه للعودة الى طاولة المفاوضات، وتجاوز مطلب وقف 

  .االستيطان والتهويد
  عناوين وقضايا.. الدورة العاشرة لهرتسليا 

ن الذين توّزعوا على وفي سياقات أعماله في دورته العاشرة، برزت عدة عناوين هامة أطلقها المحاضرو
العملية (، وندوة ثانية تطّرقت إلى )األميركية-اإلسرائيلية(ندوات عّدة، كان أهّمها ندوة تناولت العالقات 

  .وندوة ثالثة تناولت الموضوع الفلسطيني) السياسية والبعد اإلقليمي
اإلسرائيليين ورجاالت االسرائيلية، أجمعت مواقف الساسة -ففي الجانب المتعلق بالعالقات األميركية

في منظومة العالقات بين إسرائيل والواليات «األمن وأصحاب الرؤى االستراتيجية في إسرائيل أنه 
أن منظومة عالقاتها مع «باعتبار » المتحدة، ثّمة أمور ممنوع على إسرائيل التعامل معها كمسلّمات

كل مّس «دير والرأي السائد يقول إن ، ومن هنا كان التق»الواليات المتحدة يمكن أن تكون وجودية
ففي عرفهم . »االسرائيلية يشكل مساس باالستراتيجيات على المدى البعيد-بمنظومة العالقات األميركية

ال يمكن إلسرائيل أن تسمح «أن الواليات المتحدة ليست دولة كسائر الدول بالنسبة إلسرائيل، وهو امر 
وهو . اديما تسيبي ليفني في مداخلتها المتعلقة بالموضوع إياهكما قالت زعيمة حزب ك» لنفسها بحصوله

العالقات االسرائيلية مع «ما عاد وأكد عليه نائب وزير الخارجية داني ايالون بمداخلته التي أشار فيها أن 
الواليات المتحدة، تتعلق بالوجود كما تتعلق بعمق التعاون في المواضيع األمنية واالقتصادية، وليس فقط 

  .»ي موضوع الصراع مع الفلسطينّيينف
السفير األميركي في تل أبيب جيمس كنينغهام في كلمته أمام ) في الطنبور نغماً(وفي هذا السياق، زاد 
التوتر أحياناً بين إسرائيل والواليات المتحدة هو توتر طبيعي، ألن العالقات بين «المؤتمر، حين رأى أن 

قوية، وهو ماحصل حين الحرب على غزة، التي وقفت فيها الواليات إسرائيل والواليات المتحدة تبقى 
ولم ينس السفير األميركي اإلشارة الى . »المتحدة مؤيداً إلسرائيل انطالقاً من حقها في الدفاع عن نفسها
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التطابق والتعاون األميركي االسرائيلي بشأن إيران ومختلف القضايا اإلقليمية، بما فيها منظومات الدفاع 
  .لمضادة للصواريخا

  الموضوع الفلسطيني
أما في الموضوع الفلسطيني واإلقليمي بشكل عام، فالمجتمعون في مؤتمر هرتسليا يعتقدون بأنه من غير 
المتوقع حصول تقدم حقيقي في المسيرة السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، والمقصود المفاوضات مع 

 اآلن للوصول إلى تسوية لهذا الصراع على أساس حل الطرف الفلسطيني الرسمي، وأنه ال فرصة
وعجز السلطة الفلسطينية عن تفكيك بنية » تيار التطرف اإلسالمي«الدولتين، وذلك بسبب ما أسموه قوة 

، منطلقين من أن إسرائيل منذ نشأتها وحتى اآلن تعيش حربا مفتوحة »اإلرهاب التي يمثلها هذا التيار«
نه لم يسبق لها أن اضطرت لخوض نقاش معمق في قضايا الحرب والسالم كما مع محيطها العربي إال أ
ويعود ذلك أساسا إلى تعقد المعطيات وانقالب المفاهيم محليا وإقليميا ودوليا بحيث . هي عليه الحال اليوم

قدين غدت المخاطر التي تواجهها الدولة العبرية اليوم مختلفة جوهريا عن تلك التي كانت تواجهها في الع
  .أو العقود الثالثة األولى

) خطر كيانات ليست دولة(وتحاول العديد من جهات البحث اإلسرائيلية التركيز هذه األيام على ما يسمى 
وهي األسلحة الصاروخية، يضاف إليها الكثير من التطور لدى الدول ) األسلحة المنحنية المسار(وخطر 

 من وجهة نظرهم تحدياً كبيراً للقدرات العسكرية والتنظيمات المحيطة بإسرائيل، وهو مايشكل
، »العمل لتطوير قدراتها بشكل يبقي فجوة لصالحها«والتكنولوجية اإلسرائيلية، مما يوجب على إسرائيل 

خصوصاً بعد تراجع إمكانيات الردع التقليدي اإلسرائيلي الذي اعتمد في الماضي على ثالثة مبادئ 
ولكن هذه المبادئ أعدت للحرب التقليدية التي انتهى زمنها بخروج ) الحسمالردع، اإلنذار، (أساسية هي 

مصر من دائرة الصراع العسكري والقضاء على قوة العراق العسكرية، فيما برز بالمقابل خطران 
في استنزاف إسرائيل، مرجحين أن تعتمد ) سالح الصواريخ(والثاني هو ) العمليات االستشهادية(أحدهما 

 مواجهة هذين الخطرين على تطوير مبدأ اإلنذار القائم على الفعل االستخباري، وتكييف إسرائيل في
  .الجيش االسرائيلي لمواجهة تحديات المستقبل

ولكنهم يتوقعون بذات الوقت بأن المسيرة السلمية ستستمر إذ انها تخدم مصالح حيوية للطرفين 
كما كانت التقديرات تشير لقناعة تامة . لمؤتمرالمتفاوضين وفق ما جاء في النقاشات التي دارت في ا

ببقاء حركة حماس مسيطرة على قطاع غزة رغم المصاعب التي ولدتها الحرب، وفي ظل الحصار 
وتوقع المؤتمرون أن . اإلسرائيلي وسياسة االغتياالت واالجتياحات العسكرية الموضعية من حين آلخر

ينية المسلحة كحركة الجهاد اإلسالمي وكتائب األقصى تواصل حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسط
  .والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحشيد قواها استعداداً لمواجهة محتملة قد تعود مع الجيش اإلسرائيلي

انطالقاً » النشاطات اإلرهابية الفلسطينية«كما يتوقع منظر ندوات وفعاليات المؤتمر استمرار ما أسماه 
ا فيها إطالق الصواريخ على البلدات والمستعمرات اإلسرائيلية من حين آلخر بالرغم من قطاع غزة، بم

أما . من تقديرات المداخلين من رجاالت األمن الذين أشاروا لوجود استقرار نسبي على جبهة قطاع غزة
القائم فمريدور يعتقد أن على إسرائيل العمل من أجل تغيير الواقع » تقرير غولدستون«بالنسبة لموضوع 

  . بالنسبة لتفسير القانون الدولي فيما يتعلق بالحرب ضد التنظيمات المسلحة
من جانب آخر، فقد شغلت مسألة التوازن الديموغرافي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين على كامل أرض 

 فمنهم.  بشكل خاص، أولويات المؤتمر1948فلسطين التاريخية بشكل عام، وداخل حدود مناطق العام 
من أطلق شرارات التحذير خوفاً من االنقالب الديموغرافي اآلتي في نهاية المطاف، داعياً لدراسة 
الوضع من زاويته الديموغرافية، ومقترحاً تسريع عمليات االستيطان وجلب المزيد من يهود العالم إلى 

  .فلسطين المحتلة
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 الصهيوني التهويدي فوق األراضي ويلحظ في هذا السياق، أن تواصل عمليات االستيطان االستعمار
الفلسطينية المحتلة كانت استجابة صريحة وواضحة من قبل مراكز القرار الصهيونية لمقترحات 

فيما أثار البعض من عتاة . مؤتمرات هرتسليا المتعلقة بالتوازن الديموغرافي على مدى السنين الماضية
المواطنين العرب الذين بقوا داخل وطنهم عام المتطرفين في إسرائيل من على منصة المؤتمر موضوع 

  .»أمنها القومي«النكبة، معتبرين إياهم مشكلة كبيرة بالنسبة لمستقبل الدولة العبرية الصهيونية و 
  سوريا وظالل تصريحات الفاشي ليبرمان

ضات، فقد أما في الموضوع المتعلق بالمفاوضات المستقبلية مع سوريا وإمكانية العودة إلى طاولة المفاو
تباينت تقييمات ومواقف أعضاء المؤتمر في األعمال المخصصة حول العالقة مع سوريا، بين متحمس 

، ومن »إخماد النار، وتفكك ألغام خطيرة في المنطقة«لعودة المفاوضات مع سوريا باعتبارها تسهم في 
ارية العنترية التي كان قد يرى بعبثية المفاوضات معها، وقد خيمت على أجواء النقاشات التصريحات الن

  .أطلقها وزير الخارجية الفاشي أفيغدور ليبرمان
وسوريا وحده سيمنع صداماً بينهما، محذراً » إسرائيل«فقد اعتبر الجنرال عاموس جلعاد ان سالماً بين 
بينما نصح آخرون أي رئيس وزراء قادم في إسرائيل . من أن احتمال حدوث صدام مع دمشق كبير جداً

فيما جنح عضو . لتفات إلى المسار مع السوريين باعتباره أكثر جذباً من المسار مع الفلسطينيينباال
إن الشرق األوسط لن يكون مستقراً من دون سالم مع «رئيس الموساد األسبق الجنرال داني ياتوم للقول 

  .»سوريا
غيورا »  القومي اإلسرائيليمجلس األمن«أما من الوجهة الثانية فقد اعتبر الرئيس السابق لما يسمى 

آيالند، والرئيس السابق لقسم الدراسات في شعبة االستخبارات العسكرية يعقوب عاميدرور، أنه من دون 
التوصل إلى اتفاقيات أمنية واضحة مع الفلسطينيين أوالً فإنه قد ينشأ وضع خطير في المنطقة، معتبراً 

فلسطينيين سيؤدي إلى اندالع انتفاضة فلسطينية ثالثة، كل منهما التقدم في مفاوضات مع سوريا دون ال
وشككا بتنازل . حيث سيكون الفلسطينيون في حالة إحباط من أن العملية السياسية معهم لم تصل إلى حل
وذهب عامي . سوريا عن عالقاتها مع إيران وحزب اهللا ووصف كل منهما المراهنة على ذلك بالوهم

يحاولون بيعنا وهما وال يوجد «ن سوريا لن تتخلى عن حلفائها بقوله درور أبعد من ذلك في القول إ
إنهم . شخص واحد في العالم يعتقد بأنه إذا عاشت سوريا معنا بسالم فإنها ستوقف عالقاتها مع إيران

المخابرات االسرائيلية (وفي هذا السياق، فان رئيسي جهاز الموساد . »يذرون الرماد في العيون
اعتبرا أن اتفاق سالم مع ) أمان(ر داغان ورئيس االستخبارات العسكرية عاموس يدلين مائي) الخارجية
. »لن يزيل خطر اندالع حرب معها فحسب، وإنما سيحدث أيضاً انشقاقا بين دمشق وإيران«سوريا 

بقدراتها من األسلحة «ويرون في الوقت نفسه أن إسرائيل غير محّصنة ضد أي هجوم قد تشنّه سوريا 
وعليه فإنهم باتوا يدعون رئيس الوزراء . »ميائية التي طّورتها بمساعدة خبراء من كوريا الشماليةالكي

القادم لالندفاع نحو إعادة إحياء المسار التفاوضي مع سوريا كطريق أفضل إلحداث تقّدم سياسي مع 
  .الجديدة) األميركية(اإلدارة 

  إيران في مؤتمر هرتسليا
 حضر بقوة وزخم على أجندة أعمال مؤتمر هرتسليا العاشر، فقد تم وضع أما الملف اإليراني الذي

الموضوع اإليراني على رأس قائمة التحديات، التي تواجه إسرائيل في العام الجديد، وطالبت غالبية 
المداخالت أن تتخذ القيادة اإلسرائيلية ما وصف بالقرار الصعب إزاء هذا التحدي، مستبعدة أن ينجح 

مساعي إقناع إيران بتغيير موقفها والتعامل بجدية مع العروض الغربية ووقف تطلعات الغرب في 
ومتوقعة أن تصل اإلدارة األميركية إلى قناعة نهائية بضرورة تغيير أسلوب . طهران النووية العسكرية

 التعامل مع إيران وضرورة البدء في حشد التأييد الدولي لغرض المزيد من العقوبات على طهران،
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والعمل على السيناريوهات البديلة للسيناريوهات الدبلوماسية وفي مقدمتها الخيار العسكري الذي أصبح 
  .حسب رأي األجهزة االستخبارية في إسرائيل الخيار األكثر واقعية

حول هذا التحدي أوصت غالبية المتحدثين من اإلسرائيليين بضرورة مواصلة الضغط على الدول 
ص على الواليات المتحدة من أجل اتباع أساليب أكثر صرامة مع إيران وإبقاء الخيار الغربية، وبشكل خا

العسكري خيارا مطروحا بجدية على الساحة، وانه في حال تجاوزت طهران السقف الزمني المحدد ولم 
تستجب لدعوات الغرب بوقف مشروعها النووي العسكري، فان العمل الهجومي يبقى آخر الخيارات 

تمدد اإليراني، وبالتالي دعم خطط استعدادات الجيش اإلسرائيلي بأذرعه المختلفة حتى يكون لوقف ال
جاهزا للحظة المواجهة، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق االستراتيجي مع واشنطن حول هذه المسألة 

على لكن بالمقابل، فان العديد من المداخالت حذرت من قيام إسرائيل بأي هجوم عسكري . بالتحديد
  .إيران بشكل منفرد

  10/2/2010الوطن، قطر، 
  

  ال دولة للفلسطينيين؟... رسالة مفتوحة من الرئيس األرتري للعرب .59
  إدريس عبد اهللا أحمد

تحدث الرئيس األرتري لمدة تزيد عن السبع ساعات في مقابلة له مع الفضائية األرترية موزعة زمنيـاً                 
 العديد من القضايا ذات الصلة      - بإسهاب   -الحالي تناول فيها    في أربع حلقات خالل شهر يناير من العام         

  .بمنطقة القرن االفريقي وكذلك المنطقة العربية وهي قضايا معقدة ومتشابكة
ولكن ما شد انتباه العديد من النخب السياسية والفكرية والثقافية في ارتريا وغيرها مـا قالـه الـرئيس                    

جملة من المقاطع نشير إلى أهمها انطالقاً مـن مبـدأ اإلعـالم             االرتري في هذه المقابلة التي تضمنت       
بغية المساعدة فـي تكـوين      : الصالح وتمكين القارئ والمهتمين بشؤون منطقة القرن االفريقي لالطالع        

الرأي والوعي بما يجري من أحداث وتطورات في الخاصرة الجنوبية لألمة العربية ، ففي المقطع األول                
هجوماً كاسحاً على الواليات المتحدة     " أفورقي"اص بالشأن الدولي شن الرئيس االرتري       لهذه المقابلة والخ  

األمريكية مندداً بسياساتها ومتوقعاً لها المزيد من الفشل والهزائم في الكثير من منـاطق العـالم ولكنـه                  
ار مـن قبـل     إنه مجرد واجهة تـد    : بالقول" أوباما"استبعد أن تخرج أمريكا من العراق واصفاً الرئيس         

المؤسسات والشركات الكبرى ، ومحمالً كل األزمات التي تعاني منها ارتريا سياسياً واقتصادياً وأمنيـاً               
تحت البنـد الـسابع الـذي فـرض         ) 1907(للمخابرات األمريكية وآخرها كان قرار مجلس األمن رقم         

رتري كان يعيش في رغـد      عقوبات على ارتريا مطالباً الشعب االرتري بربط األحزمة وكأن الشعب اال          
الرفاهية ، لمواجهة المؤامرة األمريكية ودون مقدمات تحولت أمريكا فجأة من الصديق األكبر إلى العدو               

  األكبر من وجهة نظر النظام األرتري،،
نالت كل من جيبوتي وحكومة الرئيس شيخ شـريف فـي           " أفورقي"وفي نفس السياق الهجومي للرئيس      

كد على أن جيبوتي أصبحت محمية غربية وحكومة الصومال صنيعة أمريكـا            الصومال قسطهما حيث أ   
  .معلناً عن دعمه للمعارضة في كال البلدين" اإليغاد"ودول 

عندما تناول األوضاع في المنطقة العربيـة       " أفورقي"ولكن أبرز المقاطع التي جاءت في المقابلة للرئيس         
عندما حسم خيارات الـدول     :ن الجرأة والتدخل الطائش     وبخاصة القضية الفلسطينية بمنطق فيه الكثير م      

مقترحاً تصفية القضية الفلسطينية بضم الضفة الغربية لألردن وغـزة          " مصر واألردن "العربية وبخاصة   
إلى مصر ، مستنداً على أن هناك قرارا أمريكياً وإسرائيلياً ال يسمح بقيـام دولـة للـشعب الفلـسطيني                    

نتصور قيام دولة فلسطينية متقطعة األوصال ومكونة من بقايـا أرض فـي             وأضاف متهكماً كيف لنا أن      
الضفة الغربية وقطاع غزة وخلص إلى نتيجة من خالل متابعته للقضية الفلسطينية على مـدى أربعـين                 

  .بأنه ال توجد دولة إسمها فلسطين" أفورقي"عاماً والحديث هنا للرئيس 
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تدفعنا الضرورة بأن نأخذ وقفـة      " أفورقي"النظام االرتري   وبعد هذا المضمون لمقاطع من مقابلة رئيس        
تحليلية نقدية تجاه كل ما تناوله ، وهنا ال بد في البدء من لفت االنتباه إلى أن تهـاون الـدول العربيـة                       
بقضاياها المصيرية قد أوقعها تحت طائلة اآلخرين الذين يسخرون من إرادتها ، وغير عابهين بخياراتها               

العضو " أفورقي"ومية ، وبحقوقها المشروعة ، وبمقدراتها ، وليس بمستغرب أن يكون نظام             الوطنية والق 
  .الجديد في تكتل اآلخرين تشخيصاً ، ووصفا

ومن خالل المتابعة المستمرة لمواقف النظام االرتري فإنها ال تحتاج إلى شواهد فهي واضـحة قـوالً ،                  
العربية ، فهل من المعقول أن الرئيس األرتـري ال يعلـم            وفعالً ، وتصريحاً كلما تعلق األمر بالقضايا        

بالمواقف األردنية األصيلة المساندة والداعمة للقضية الفلسطينية بكل اإلمكانات والطاقات منـذ ميالدهـا              
مقدماً في سبيلها الشهداء من أبنائه األبطال علـى أرض فلـسطين الطـاهرة إيمانـاً منـه بعـدالتها ،                     

قاً من مكانتها الوجدانية ، والروحية لدى الهاشميين على مر التاريخ فـضالً عـن               ومشروعيتها ، وانطال  
صالت الدم والقربى القوية ، والمتينة التي تربط األردن دون غيره من العرب بفلسطين أرضـاً وشـعباً                

فق على  إلى يومنا هذا وبالرغم من ذلك فإن األردن استجاب لإلرادة العربية والرغبة الفلسطينية عندما وا              
المشهورة إبان عهد الراحل الكبير المغفور لـه بـإذن اهللا           " قمة الرباط "فك االرتباط بالضفة الغربية في      

، دعماً للقرار والسيادة الفلسطينية تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي            " الملك الحسين "
القيادة األردنية على الدوام في كل المحافل       وظلت القضية الفلسطينية تتصدر أولويات      . للشعب الفلسطيني 

االقليمية والدولية حيث أكدت كافة التحركات السياسية الخارجية األردنية بقيادة جاللـة الملـك عبـد اهللا     
انـسجاماً  ) م1967(الثاني على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود             

لعربية التي أكدتها كافة القرارات العربية والتي توجت بالمبادرة العربية السلمية           مع اإلرادة الفلسطينية وا   
التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز ، ووافق عليها المؤتمرون فـي قمـة                   

بغية توجيه رسالة واضحة للعالم بأن العرب أصحاب حقـوق مـشروعة وأراضـيهم              ) م2002(بيروت  
  . لة من قبل اسرائيل وبالرغم من ذلك فهم طالب سالم وليس دعاة حربمحت

وأما رسالة األردن إلسرائيل وللعالم كانت تؤكد وفي كل األوقات بأن األردن لـيس وطنـاً بـديالً وأن                   
األردن هو السند الحقيقي للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أرض فلسطين وعاصـمتها القـدس         

  .الشريف
فس الشيء ينطبق على الموقف المصري الكبير والمعروف تاريخياً تجاه القضية الفلـسطينية لكونهـا               ون

األكثر تأثيراً بالشعب المصري ، وقدمت مصر تضحيات عظيمة من أجل االنتصار للشعب الفلـسطيني               
ـ               د الحـق   وما زالت مصر تقوم بدورها الريادي بالضغط على اسرائيل والقوى الدولية المؤثرة في تأكي

  .الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني
" أفـورقي "وبعد هذه المواقف المشهودة والمعروفة للقاصي والداني يخرج علينا رئيس النظام األرتـري              

باستنتاجه المفضي إلى تصفية القضية الفلسطينية بهذا التصور الذي تقدم به ، ضارباً عرض الحائط بكل                
ريخية للدول العربية التي ساندت الشعب األرتري في مرحلة التحرير واعترفت بها عندما تم              المواقف التا 

كانت فـي   " أبو عمار "إعالن االستقالل وللتذكير هنا بأن منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الراحل الرمز            
هـذه المواقـف    " قيأفـور "مقدمة الدول العربية دعماً وتأييداً لكفاح الشعب االرتري وإذا نسي الرئيس            

  .التاريخية فإن الشعب األرتري يحفظ في ذاكرته الحية ما قدمه الفلسطينيون للقضية األرترية
في هذا الوقت بالـذات ليتحـدث تجـاه         " افورقي"ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما الذي حرك الرئيس          

ي على عظيم التضحيات التـي      القضية المركزية للعرب والمسلمين بهذا الشكل الذي فيه الكثير من التجن          
يقدمها شعبنا العربي بكل فصائله في فلسطين المحتلة وال مجال هنا إلستعراضها لكونهـا راسـخة وال                 
تحتاج إلى تأكيد فهي تتحدث عن نفسها عبر التاريخ وفي كل يوم جديد بشهدائها ، بجرحاها ، بمعتقليها ،                   
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وبكل األعمال الحربية العدائية وآخرها حـرب غـزة         بقضم األراضي ، باإلغالقات ، بالحصار الظالم ،         
  التي تمارسها قوات االحتالل االسرائيلي؟؟

وفي اعتقادي المتواضع أن الرئيس األرتري بنى موقفه هذا على أساس مشاهد الضعف المستشرية فـي                
 دولتـين   الجسم العربي والوضع المأزوم الذي تمر به الدول العربية فمثالً السودان مرشح لينقـسم إلـى               

واحدة في الشمال وآخرى في الجنوب ، والعراق موزع في ثالثة أجزاء ، شيعة ، وسـنة ، وأكـراد ،                     
والصومال منقسم على حاله بين الصومال األم ، وأرض الصومال ، واليمن منشغل بين نوازع الحـرب                 

 قبل الوحدة ، وفـي      في صعدة ضد الحوثيين ومطالب ما يسمى بالحراك الجنوبي المنادية بالعودة إلى ما            
المغرب العربي الوضع المتأزم ما بين المغرب والجزائر بسبب جبهة البوليساريو المطالبـة باالنفـصال               

وفي فلسطين حالة االنشقاق األليم بـين حركتـي فـتح وحمـاس             . عن الوطن األساس المملكة المغربية    
 المكثفة على مدار عام ونـصف       المستعصية عن الحل والوصول إلى اتفاق بالرغم من الجهود المصرية         

  .بغية تحقيق المصالحة بينهما
لذا فمن الطبيعي أن يتقدم الرئيس األرتري بهكذا رؤية استثماراً منه لحالة الضعف العربيـة والوضـع                 
المأزوم الذي تعيشه الدول العربية والتفكك الذي ينتظر بعض الكيانات العربية في القادم من األعـوام ،                 

حبة خالصا إلسرائيل التي لم يتعرض لها ال من قريب أو بعيد ، بل أكد أنه ينوب عنهـا                   ليقدم عربون م  
في مخططاتها الرامية بإطالق أفكاره الداعية إلى تصفية القضية الفلسطينية بغية مساعدته بالضغط علـى    

  .الذي فرض عقوبات على النظام األرتري مؤخراً) 1907(أمريكا بإلغاء قرار مجلس األمن رقم 
من األهرام المصرية ، يشير فيه مستذكراً       " قدري حنفي "وهنا يحضرني مقال قرأته في هذه األيام للكاتب         

ومـا  " جيمـي كـارتر   "مستشار االمن القومي األمريكي في عهد الرئيس األسـبق          " بريجنسكي"ما كتبه   
لمتوسط وباب المنـدب    بقوس التوتر الممتد من أفغانستان مروراً ببحر قزوين وصوالً إلى البحر ا           "أسماه

في البحر األحمر مرجعاً أسباب التوتر إلى أن هذه الدول متعددة األديان والطوائـف وربمـا األعـراق                  
وأشار إلى عدد من   . ورأى أن إزالة هذا التوتر يستدعي تحويل هذه الدول إلى دول أحادية الدين والطائفة             

العراق ، السودان ، مصر ، السعودية ، فإذا كان          الدول العربية التي يجب محاولة تقسيمها وذكر كال من          
هذا يدور في أذهان المفكرين األمريكان ويشاطرهم فيه بالطبع االسرائيليون منذ عشرين عاماً فإننا اليوم               
نراه واقعاً ملموساً في بعض الدول التي تقدمنا بذكرها فمن الطبيعي أن يتوافق الرئيس أفورقي مع تلـك                  

في وضع المخططات من أجل تمزيق وتفكيك الدول العربية ولـذلك عنـدما يقـول               المدرسة التي دأبت    
عليه أن يبحث عن وطن آخـر ،        "الرئيس أفورقي لألرتريين من يريد أن يتمسك بالهوية العربية إلرتريا           

  ".بمعنى أن أرتريا القومية التجرينية المنتمي إليها
ي سياق تسليط الضوء توضيحاً من موقع المتابع وطرح         تأتي ف " أفورقي"لذلك فإن تناولنا لمقابلة الرئيس      

مناقشة مفتوحة حول ما يحاك لألمة من مخططات اآلخرين التي تحاصرها من كل االتجاهـات بهـدف                 
  .خلق األزمات والحروب والنزاعات داخل األقطار العربية وصوالً إلى تقسيمها

المخططـات االسـرائيلية وتبنـي أجنـدتها        وفي كلمة أخيرة للنظام في أرتريا فإن ارتماءه في أحضان           
وتسويق أفكارها حتماً لن تخدمه بشيء ولن يحقق من ورائها أية مكاسب ، ولن تفك عزلته بـل تزيـده                    
عزلة وتخبطاً تتقاذفه أمواج الحاجة بين االنضمام لمعسكر إيران ألهداف تكتيكية أو االنضمام لمعـسكر               

  .وكما يقال ما هكذا تورد اإلبلاسرائيل ألهداف استراتيجية ، وبالنهاية 
  10/2/2010الدستور، األردن، 
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  رياض حمودة ياسين. د

يمثل االستيطان االسرائيلي نهجا يحاكي سياسة االحتالل الذي تنتهجه ببراعة حكومات اسرائيل المتعاقبة             
 خالله على قضم األراضي العربيـة ومـصادرتها بكـل           في االرض العربية في فلسطين،فهي تعمل من      

الوسائل وشتى السبل المتاحة ترغيبا وترهيبا، وفي اآلونة االخيرة تصاعد الخطـاب الفلـسطيني الـذي                
استشعر ان حلم اقامة الدولة الفلسطينية المفترضة تبدد النتشار االستيطان الحقيقي على االرض العربيـة              

  .في الضفة الغربية والقدس
من وجهة نظر إسرائيلية فإن إقامة المستوطنات ال يعد مسألة غريبة لدولة تعتبر أن لها السيادة المطلقـة                  
على تلك المناطق التي أقامت كيانها عليها في الوقت الذي يعتبرها القانون الدولي طارئة محتلـة لتلـك                  

  .المناطق مما يفقدها حق السيادة
 االستيطان، يتبين أن المستوطنات اليهودية في األراضي الفلسطينية         وعند مراجعة القرارات الدولية بشأن    

تمثل تعدياً صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكاً فاضحاً للقـانون الـدولي، فاتفاقيـة                
) 56(التجيز للدولة المحتلة مصادرة األمالك الخاصة، وفي المـادة          ) 49(م في المادة  1907الهاي لسنة   

لدولة المحتلة بمثابة مدير لألراضي في البلد المحتل وعليها أن تعامل ممتلكـات البلـد معاملـه                 تعتبر ا 
بأنه ال يحق لسلطة    ) 49(م حسب المادة    1949كما اشتملت معاهدة جنيف الرابعة لسنة       .األمالك الخاصة 

لتغيير الـديموغرافي   االحتالل نقل مواطنيها الي األراضي التي احتلتها، أو القيام بأي اجراء يؤدي إلي ا             
على أنه ال يحق لقوات االحتالل تـدمير الملكيـة الشخـصية الفرديـة أو               ) 53(كما نصت المادة    . فيها

كما سـبق وأدان مجلـس األمـن    .الجماعية أو ملكية االفراد أو الدوله التابعة ألي سلطة في البلد المحتل   
 خمسة عشر قراراً سياسـة اسـرائيل فـي          الدولي في خمسة قرارات والجمعية العامة لألمم المتحدة في        

  .االستيطان واستنكرت عدم التزامها بالقوانين الدولية
وبناء عليه، فإن الخطوات واالجراءات التي اتخذتها وتتخذها اسرائيل في محاولة لتغيير السمات الطبيعية              

عربية المحتلة منـذ سـنة      أو التركيب السكاني أو بنية المؤسسات القائمة أو وضع المناطق الفلسطينية وال           
  .م بما في ذلك القدس الشرقية ليس لها أي سند قانوني شرعي1967

أما سياسياً فهناك مطالبة خجولة من الواليات المتحدة بوقف النشاط االستيطاني االسـرائيلي الجديـد اي                
عـض  المشاريع الجديدة داخل االراضي الفلسطينية،كما يالحظ ان المطالبـة تقتـصر علـى تجميـد ب               

المستوطنات التي توصف أحياناً بأنها عشوائية ربما ألنها تتعارض مع المطالبة االميركية بانشاء دولـة               
فلسطينية كثر الحديث عنها ونالت االعتراف االميركي بوضوح من خالل خريطة الطريق ومن بعـدها               

وجود االستيطان الكثيف   في طروحات انابوليس، ونظرياً لن تقوم دولة فلسطينية حسب الرؤية االميركية ب           
الذي يحول دون االتصال الجغرافي، وكان األجدر أن تطالب الواليات المتحدة بإيقاف وتفكيـك وتخلـي                

وإذا كان ذلك مـستحيالً فعليهـا إقنـاع    . اسرائيل بالمطلق عن كّل مستوطناتها في الضفة والقدس وغزة      
فة الغربية بـ أراضِ عربيـة داخـل الخـط          اسرائيل بمقايضة تلك الكتل االستيطانية الكبرى داخل الض       

وإخالء الكتل األخرى،وقد حاول الفلسطينيون وقد تأخروا       ) هنري كيسنجر (االخضر كما فهم من اقتراح      
ان يقولوا كلمتهم في ورقة االستيطان كشرط من شروط العودة الى التفاوض مع اسرائيل لكنهم على مـا       

  .ه الورقةيبدو اختاروا التوقيت الخطأ الستخدام هذ
ونقرأ في محاوالت إصرار تسمين المستوطنات وضمها بأنه يندرج ضمن إطار رؤية اسـرائيلية بـضم                
الكتل الكبرى، مثل معاليه أدوميم شرق القدس العربية مما يعني إنهاء قضايا جرى تأجيلها لمفاوضـات                

   االرض الفلسطينية الي    هذا ناهيك عن أن الضم التدريجي المبرمج للمستوطنات سيمزق        . الوضع النهائي 
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 على االستمرار في تشييده رغم علمها بمخالفته        إسرائيلجانب مسار جدار الفصل العنصري الذي تّصر        
  .لكل الشرائع األخالقية والقانونية

  10/2/2010الرأي، األردن، 
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  9/2/2010الراية، قطر، 


