
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  واختالسات بماليين الدوالرات.. ملف الفساد في السلطة اهتراء في أعلى المستويات: شبانة
   قرب نابلس ويتعهد باجراءات لمنع تكرارهإسرائيليفياض يستنكر مقتل 

   ووجود شاليط ال يمنع حربا على غزةالتصريحات ضد مصر وجهة نظر في األحداث :أبو مرزوق
  مصر رفضت طلب حماس استقبال وفد للتوقيع على المصالحة: "الحياة"

 " الخلفيات والتبعات:فوالذيالجدار ال"بعنوان  الزيتونةمركز  لتقدير استراتيجي

باستخدام " إسرائيل" تتهم السلطة
 تغيير جلأمن " تهم الفساد"

  ها من المفاوضاتفقمو
  

 4ص ... 

 1697 11/2/2010الخميس 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1697:         العدد       11/2/2010األربعاء  :التاريخ

    :أخبار الزيتونة
 6 " الخلفيات والتبعات:الجدار الفوالذي"بعنوان  الزيتونةمركز  لتقدير استراتيجي .2

    
    :السلطة

 6  ت بماليين الدوالراتواختالسا.. ملف الفساد في السلطة اهتراء في أعلى المستويات: شبانة .3
 8  جزء من الفساد في أوساط المقربين من الرئيس عباس"فضيحة القناة العاشرة: "لنونوا .4
 8   "إسرائيل"الدويك ينتقد توجه السلطة لمفاوضات غير مباشرة مع  .5
 8   "جلجلت" السلفية الجهادية في غزة تعلن اعتقال زعيم جماعة  غزةالحكومة في .6
 9  السلطة لدعم 2010 مليون دوالر خالل 246يوقع مذكرة تفاهم بريطانية بقيمة فياض  .7
 9  اره قرب نابلس ويتعهد باجراءات لمنع تكرإسرائيليفياض يستنكر مقتل  .8
 9  "مصالحة حقيقية" الفلسطينية التخاذ خطوات تؤسس لـ األطرافحكومة غزة المقالة تدعو  .9

    
    :المقاومة

 10  يمنع حربا على غزة  ووجود شاليط الالتصريحات ضد مصر وجهة نظر في األحداث :أبو مرزوق .10
 11    الضفةشمالمقتل جندي إسرائيلي طعنًا  .11
 12   اإلستراتيجية الحالية عدم نقل المعركة للخارج وقادرون على إدارتها من أي مكان: المصري .12
 12  اغتيال المبحوحللتحقيق في  إلى دبي الحركةوفد أمني من ": السبيل"مصدر من حماس لـ .13
 13   غزةالمجلس لزيارة  تحضيرات وفد من عضو من المجلس الثوري لفتح يكشف عن .14
 13   ونبذ الساقطين من صفوفها وقف التعاون مع االحتالل فتح إلىتدعو حماس  .15
 13  تسلم الحكم بالمعنى الحقيقي ولكنها تسلمت الحكومةحماس لم ت: الحية .16
 14  خاصةالقسام تشكّل وحدة اغتياالت : إسرائيليةمصادر  .17
 14  شعث يقدم خالل أيام تقريرا لعباس عن زيارته لغزة .18
 14  ع فوري لمجلس األمن لوقف االعتداءات اإلسرائيلية في القدستطالب باجتما" الشعبية" .19
 14  الورقة المصرية ليست أفضل المطروح لكن قيمتها عالية: "حزب الشعب" .20
    

    :الكيان اإلسرائيلي
 15  د والية األخير في رئاسة األركانبسبب إمكانية تمديباراك وأشكنازي توتر في العالقة بين  .21
 15   ئة من اليهود في الدولة العبرية يؤيدون ترحيل فلسطينيي الداخلا بالم75: استطالع .22
 15  48نتنياهو يسعى إلى خفض نسبة الوالدات عند فلسطينيي الـ .23
 16  حزب اللّه قتل الحريري ويأخذ ابنه رهينة:  ليبرمان .24
 16  القدس ب الضفةأهل أمالك قانونية حولخالف بين المحكمة العليا والمستشار القضائي  .25
 17   لخيار محتمل لتأمين اتصاالت جيش االحتال" بالك بيري": "جيروزاليم بوست" .26
 17  يحمل نتنياهو مسؤولية مقتل ضابط إسرائيلي بسكين ضابط فلسطيني" يشع"مجلس  .27
 17    توسع استيطانها بالجوالن بإعفاءات ضريبية"إسرائيل" .28
 18   من دخول غزة تمنع عضو الكنيست محمد بركة "إسرائيل" .29
 18  "سفاح بوسطن"يشبه عباس بـ " إسرائيلي"وزير  .30
 18   على أفريقيا"إسرائيل"صراع بين إيران و: "اإليكونومست" .31



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1697:         العدد       11/2/2010األربعاء  :التاريخ

 19  ال نخشى مضاعفات تقرير جولدستون: بيريز لـ بي بي سي .32
 19  شكوك حول استمرار النمو بسبب األزمة االقتصادية العالمية: "إسرائيل" .33
 19   لدرء خطر الدولة الواحدةأحادية اتخاذ خطوات ينايتحتم عل: األسبق "أمان"رئيس  .34
 20  للفلسطينيين يشارك في مؤتمر إعالمي بمراكش" ائهمعروف بعد "إسرائيليصحافي  .35
    

    :األرض، الشعب
 20  بلدية االحتالل تخصص سبعة ماليين شيكل لتنفيذ عمليات هدم المنازل في حي سلوان: القدس .36
 21 ديدة لمنازل فلسطينية خالل األيام المقبلة في القدس يصدر أوامر هدم جاالحتاللرئيس بلدية  .37
 21   باب العامودإغالقالشيخ صبري يطالب منظمات اليونسكو وااليسسكو واألليكسو بمنع  .38
 21  وددعاية يهودية لمشروع استيطاني في حي باب العم".. متع نظرك بمشاهدة جبل الهيكل" .39
 21  حملة اعتداءات واعتقاالت واسعة في الضفة .40
 22  حباط محاولة توسع استيطانية على جبل الزيتونإ .41
 22   للمستوطنين في نابلس خالل العام الماضي هجوما320ً .42
 22  االحتالل يقبعون في سجون 1948 أسيراً وأسيرة من أراضي 150 :فراونة .43
 23  2010 منذ مطلع  فلسطينيا16ًتقتل " المولدات"حوادث : غزة .44
 23   العاملين في األنفاق بأنهم المقاومة الحقيقية ورئة غزة يصفروبرت فيسك .45
   

   :اقتصاد
  24 طالما تبسط حماس سيطرتها على غزة) كارني( افتتاح معبر المنطار يستبعداالحتالل جيش  .46
   

   :صحة
  24  "ورقة ابتزاز سياسي ضد غزة"تستخدم الدواء كـ" سلطة رام اهللا: " في غزةالصحة .47
  24 المواد المخدرة تجتاح حياة الالجئين الفلسطينيين في لبنان": راصد" .48
   

   :بيئة
  24 تراجع ملحوظ في القدرة التشغيلية آلبار المياه ومحطات المعالجة في غزة: سلطة المياه .49
   

   : األردن
 25 "إسرائيل"دعم المفاوضات غير المباشرة مع  ياألردن .50
 25 تابع الحفريات اإلسرائيلية عن كثباألردن ي .51
 25 التهديدات اإلسرائيلية لسوريا ولبنان مرفوضة: رئيس الوزراء األردني يلتقي األسد .52
 25 ن الفلسطينية سعت وال تزال إلى االرتقاء بالخدمات المقدمة لالجئيندائرة الشؤو .53
 25  تعيق دخول الخضار والفواكه األردنية إلى المناطق الفلسطينية" إسرائيل" .54
   

   : لبنان
 26 "إسرائيل"ندالع حرب جديدة مع الخروقات اإلسرائيلية من شأنها أن تقود إلى ا: الحريري .55
 26  "إسرائيل"لبنان يطالب االتحاد المتوسطي بإدانة  .56
   



  

  

 
 

  

            4 ص                                     1697:         العدد       11/2/2010األربعاء  :التاريخ

   :عربي، إسالمي
 26  مصر رفضت طلب حماس استقبال وفد للتوقيع على المصالحة: "الحياة" .57
 27 فلسطينية وعدم التخلي عن المقاومة" أجندة"ن يطالبون بـء مصريوخبرا .58
 27  انطالق أكبر قافلة أدوية مصرية إلى قطاع غزة .59
 27  إسرائيلية في العراق للتقريب بين الشعبين-مؤسسة كردية  .60
 28   "إسرائيل"لبان االتحاد المتوسطي بإدانة لبنان وسوريا يطا .61
   

   :دولي
 28  طالب جامعة أوكسفورد ينتفضون ضد زيارة أيالون .62
 28  اإلسرائيلية-الرئيس الكوري يعرب عن أمله في استئناف المفاوضات الفلسطينية  .63
    

    :حوارات ومقاالت
 28  عبد الباري عطوان... فضائح الفساد والجنس الفلسطينية .64
 31  مأمون الحسيني... ؟»حرب شاملة«فقاعات سياسية أم تمهيد لـ :  وسورية"إسرائيل" .65
 32  هشام منور... هيمنة المتدينين على الجيش اإلسرائيلي .66
    

  34  :كاريكاتير
***  

  
  ها من المفاوضاتفقمن أجل تغيير مو" تهم الفساد"باستخدام " ائيلإسر" تتهم لسلطةا .1

السلطة الفلـسطينية ردت باتهـام اسـرائيل        ، أن    أسعد تلحمي   عن الناصرة 11/2/2010 الحياة،   ذكرت
السلطة من أجل تغيير موقفها المطالب بربط المفاوضـات         للضغط السياسي على    » تهم الفساد «باستخدام  

وقال مسؤولون في السلطة انهم بدأوا باجراءات لمقاضاة التلفزيون االسـرائيلي بـتهم             . بوقف االستيطان 
  .القذف والتشهير

وبدأت المواجهة عندما بث التلفزيون االسرائيلي مقطتفات من تقرير أعده مراسله استناداً الى وثائق قال               
انه حصل عليها من ضابط سابق في اجهزة االمن الفلسطينية يدعى فهمي شبانة في شأن تورط مسؤولين                 

وقال مسؤولون في السلطة ان الضابط الـسابق مفـصول مـن    . كبار في السلطة في فساد مالي وجنسي     
مـن  السرائيل، وانه يعمل ويتحرك تحـت حمايـة اجهـزة اال          » العمالة«اجهزة االمن منذ سنتين بتهمة      

  . االسرائيلية
وأصدر النائب العام في السلطة أمس مذكرة اعتقال بحق الضابط السابق، وهو من مدينة القدس الواقعـة                 

مصدر تلـك  «: وقال النائب العام في السلطة الوطنية أحمد المغني في بيان له      . تحت السيطرة االسرائيلية  
أكاذيب وادعاءات زائفة، اذ أن المدعو مالحـق        المعلومات التي زعمها بعض وسائل اإلعالم االسرائيلية        

قضائياً بعدد من القضايا التحقيقية، والمتعلقة بتسريب أراض لدولة أجنبية، وتهمة الشروع بالقتل واإليذاء              
 نيابة رام   2040/2009البالغ، والنيل من هيبة الدولة والشعور القومي، وسجلت بحقه قضية تحت الرقم             

  .» نيابة بيت لحم607/2009 اهللا، وكذلك القضية رقم
هذا الشخص مطلوب للعدالة، وصادر بحقه مذكرات إحضار عدة للتحقيق معـه فـي الـتهم                «: وأضاف

المذكورة، وغادر مناطق السلطة الوطنية منذ فترة وال يدخل الى تلك المناطق كونه يعلم أنـه مالحـق                  
سه الستكمال التحقيق معه، وإنما يكتفـي       بجرائم عدة ومطلوب اعتقاله، لذلك فإنه ال يجرؤ على تسليم نف          
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باإلقامة خارج مناطق السلطة، ويقوم بكيل االتهامات لآلخرين بغرض االبتزاز الذي لم يتحقق له معتقداً               
  .»أنه بعيداً عن يد العدالة

التي بـدأها بعـض     » المسعورة«وفي بيان آخر، قال األمين العام للرئاسة الطيب عبدالرحيم أن الحملة            
 اإلعالم اإلسرائيلية لم تفاجئ السلطة الوطنية، مشيراً الى بعـدها الـسياسي المتعلـق بـالموقف                 أجهزة

القناة العاشرة وبعض الصحف اإلسرائيلية وبـدعم مـن         «واضاف أن   . التفاوضي للرئيس محمود عباس   
ر بعض األوساط في الحكومة اإلسرائيلية، عادت لتجتر اكاذيب وقصصاً باهتة على لسان ضابط صـغي              

سابق في جهاز االستخبارات الفلسطينية تمت إقالته منذ أكثر من سنتين من موقعه بعد أن افتضح تورطه                 
  .»في التعامل مع الجانب اإلسرائيلي، وبعد أن قام بتجاوزات ومخالفات تخل باألمانة والشرف

جانـب  واتهم الشخص المذكور بالوقوف وراء تسريب معلومات عن امالك فلـسطينية فـي القـدس لل               
كلف جهاز االستخبارات العامة الضابط المذكور في حينه بجمع المعلومات عن تلك            «: االسرائيلي، وقال 

األمالك واألموال والمتورطين فيها في مدينة القدس، لكن هذا الضابط قام بتجاوزات وابتزازات كانـت               
ت اذ ثبت أن بعضاً من المتورطين       نتيجتها أن أصدر الرئيس أمراً بإحالته على النيابة العامة في ذلك الوق           

في تلك األعمال ممن يحمل الهوية الزرقاء، هرب الى إسرائيل، بينما هرب البعض اآلخر الى الخـارج،    
  .»وما زالت السلطة تحاول جلبهم مستعينة باألنتربول، ونجحت في جلب بعضهم

ال أساس لها من الـصحة، وانهـا        وقالت مؤسسات فلسطينية للرقابة على السلطة ان التقارير االسرائيلية          
الدكتور » امان«وقال رئيس الهيئة العامة للنزاهة والشفافية       . تهدف الى توجيه ضغط سياسي على السلطة      

االول هـو   : ان الحملة االسرائيلية على السلطة تهدف الى تحقيـق هـدفين          » الحياة«عزمي الشعيبي لـ    
لذي يطالب بوقف االسـتيطان، والثـاني تقـويض         الضغط على الرئيس عباس لتغيير موقفه التفاوضي ا       

واضـاف ان   . السمعة المهنية العالية التي تحظى بها حكومة الدكتور سالم فياض على الصعيد الـدولي             
مؤسسات السلطة شهدت تطوراً كبيراً باتجاه الشفافية، مشيراً الى ان كل قرش يدخل الخزينة العامة وكل                

  .لنشر الدوري على موقع وزارة المال على االنترنتقرش يخرج منها يظهر للمواطن عبر ا
، قال فهمي شبانة الضابط السابق في جهاز المخابرات الفلسطينية إنـه            »هآرتس«وفي حديث مع صحيفة     

ورئيس حكومته سالم فياض لمحاسبة الفاسـدين، نـشر وثـائق           » أبو مازن «يعتزم، في حال لم يتحرك      
  .  »طيني والعالم العربي وتوقف الدعم الدولي للسلطة الفلسطينيةستزعزع أركان السلطة والجمهور الفلس«

واتهم شبانة مسؤولين في السلطة بالتآمر مع سلطات االحتالل العتقاله بهدف إخراسه واالنتقام منه على               
الشرائط المسجلة التي تدين شخصيات بالفساد وبسلوك مشين، ملمحاً إلـى أن الفـساد طـاول الحلقـة      «

وتابع أنه ما زال قيد الحبس المنزلي وينتظر موعد محاكمته، مـشتكياً أنـه              . يس السلطة األقرب من رئ  
  . »عندما رأيت أن السلطة تتجاهلني، قررت اللجوء إلى وسائل اإلعالم وفضح القضية«

خصوصاً فـي   (ماليين الدوالرات   » سرقة«وبحسب شبانة، فإن لديه وثائق تدين شخصيات فلسطينية بـ          
، بينها قيام مسؤول بإبرام صفقة أراض وهمية بمليـوني دوالر مـن             )راحل ياسر عرفات  عهد الرئيس ال  

وتـابع أن   . مسؤول آخـر مبلغـاً ممـاثالً      » اختلس«أموال السلطة، مضيفاً انه في صفقة أراض أخرى         
 وزاد أن موظفاً  . موظفين كبيرين سابقين في وزارة المال سابقاً تعاونا مع مسؤول كبير في نهب األموال             
  .آخر يتلقى شهريا نصف مليون دوالر إلدارة مكتبه رغم أن التكلفة الشهرية أقل بكثير

لمـاذا  ... اكتشفنا انه جاسوس    . شبانة كذاب «من جهته، عقب الطيراوي على هذه االتهامات بالقول إن          
  .»صمت حتى اليوم؟ هذا جزء من الحملة على أبو مازن

 رفيع المستوى في مكتـب      امصدر، أن     رام اهللا   من    10/2/2010المركز الفلسطيني لإلعالم،    وأضاف  
عباس، ذكر أن األخير بعث برسالة خطية شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنيـاهو                

حول الفـساد   " فتح غيت "الصهيونية تفاصيل تقرير    " القناة العاشرة "هدد فيها بتقديم استقالته في حال بثت        
  .ئاسة السلطةالمستشري في مكتب ر
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يأتي ذلك وقد أعلنت القناة العاشرة في التلفزيون الصهيوني أنها ستعرض في الساعة التاسعة من مـساء                 
  .، والذي يظهر فيه رموز من السلطة بأوضاع مخلة بالحياء"فتح غيت"اليوم األربعاء تقريراً حول 

عقـد  " فتح"لجنة المركزية لحركة    وفي السياق ذاته؛ أفاد المصدر أن محمد دحالن، المفوض اإلعالمي ل          
اجتماعاً عاجالً صباح اليوم في مدينة رام اهللا مع أعضاء من اللجنة المركزية وعدد من مسؤولي السلطة                 

  .لتدارس كيفية الرد على تقرير القناة العاشرة، إال أنه لم يرشح ما تم اتخاذه من قرارات
نمر حماد المستـشار الـسياسي      ، أن   ليد عوض  و عنرام اهللا    من    11/2/2010 القدس العربي،    ونقلت

ـ    ، مشددا على ان شريط     "استغل موقعه بهدف االبتزاز   "بأن شبانه   " القدس العربي "للرئيس عباس اوضح ل
  ".مفبرك وليس جديدا وعمره سنة ونصف السنة"الفيديو الذي بحوزته 

ل عام ونـصف ارسـل      واوضح حماد بأن شبانه عندما كشف عن الشريط الذي بحوزته ضد الحسيني قب            
  ".اخطأ"من عائلته للحسيني بهدف االعتذار له وللقيادة الفلسطينية بحجة ان ابنهم " جاهة"

واشار حماد الى ان هناك مذكرة اعتقال صادرة عن االجهزة االمنية الفلسطينية بحق شبانة منـذ شـهر                  
سطينية بحجة ان اسرائيل تمنعـه  الماضي اال انه يرفض تسليم نفسه لالجهزة االمنية الفل     ) يونيو(حزيران  

  .من مغادرة القدس التي يحمل هويتها االسرائيلية
واشار حماد الى ان الخالف بين شبانة والحسيني يعود لرفض االخير صرف راتب اضافي لشبانه عندما                
تم تعيينه قبل اكثر من سنتين مساعدا لمحافظ القدس النه كان يتقاضى راتبا من جهـاز المخـابرات وال                   

  .يعقل ان يصرف راتب آخر له بوظيفة مساعد محافظ القدس
 

  " الخلفيات والتبعات:الجدار الفوالذي"بعنوان  الزيتونةمركز  لتقدير استراتيجي .2
أكد مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات أن الجدار الفوالذي الذي تبنيه مصر على حدودها مع  :غزة

زيين، لكنه شدد على أنه لن يؤثر بشكل فاعل على صناعة قطاع غزة سيتسبب بمزيد من المعاناة للغ
وصلت " الخلفيات والتبعات..الجدار الفوالذي"ير حول دوقال المركز في تق .القرار لدى حركة حماس

سيرتد عكسياً ليؤثر بشكل سلبي على صورة الحكومة المصرية ) الجدار(لعله : "نسخة عنه" فلسطين"لـ
  ".وإسالمياً، وفي األوساط العالمية المتعاطفة مع القضية الفلسطينيةمصرياً وفلسطينياً وعربياً 

وطالب الحكومة المصرية باإللغاء الفوري لبناء الجدار الفوالذي، وفتح معبر رفح وإنهاء الحصار، 
  .وتفعيل دورها الرائد في دعم الشعب الفلسطيني، وحمايته ورفع معاناته

مية والثقافية التي توضح اآلثار السلبية للجدار، والحصار، وشدد على ضرورة تفعيل األنشطة اإلعال
وتكشف معاناة أهل غزة بأشكالها المختلفة، إلى جانب تفعيل التحركات القانونية ضد كافة أشكال الحصار 

  .للشعب الفلسطيني بما في ذلك الجدار الفوالذي
  11/2/2010صحيفة فلسطين، 

  
  واختالسات بماليين الدوالرات... ي أعلى المستوياتملف الفساد في السلطة اهتراء ف :شبانة .3

فتح المحامي فهمي شبانة الذي تدرج في مناصب متقدمة بالسلطة الوطنيـة الفلـسطينية، ملـف                : القدس
ـ    ، متحدثاً عن تغلغل الفساد في مـستويات قياديـة عليـا فـي الـسلطة،                "الجريدة"الفساد في السلطة، ل

  .ات من أموال المساعدات المقدمة إلى الشعب الفلسطينيواختالسات تقدر بماليين الدوالر
ـ   لقد قررت كشف الفساد لإلعالم، وقررت أن أكشف أكثر من ذلـك وأخطـر              ": "الجريدة"ويقول شبانة ل

بكثير بعد أسبوعين من اليوم، إذا لم يقم الرئيس أبومازن بعزل رفيق الحسيني واسترجاع بعض ماليـين                 
المقربين له، والعمل على مكافحة الفساد كما تعهد في برنامجه االنتخابي،           الدوالرات المسروقة من بعض     

كما أنني أفضل أن أنقل ما في جعبتي مباشرة ألولي األمر من المسؤولين العـرب والمـسلمين دون أن                   
ولدى شبانة وثائق كثيرة تثبت تورط متنفذين ومسؤولين كبار فـي  ". أصرح بذلك لإلعالم لخطورة األمر  
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ت وسرقات تقدر بمئات ماليين الدوالرات من أموال الشعب ومن المعونات الدولية، كذلك لديـه               اختالسا
وثائق ومستندات تؤكد عمله لتحرير عقارات وأراض وأمالك تابعة لدولة الكويت في الضفة الغربية وفي               

ألحـد منـدوبي    مدينة رام اهللا، وكان أخلى إحدى العمارات في شارع االرسال برام اهللا وهيأه لتـسليمه                
الكويت وأحضر علم الكويت، إال أن مسؤولين كباراً في السلطة حالوا دون ذلك، حسب أقوال شبانة، بل                 
ومنع السفير الفلسطيني في األردن من لقاء سفير الكويت ونقلوا الملف من بين يديه وغابت المـستندات                 

  .يت إذا طلبوا منه ذلكولكنه يحتفظ ببعض النسخ ويقول إنه سيكشف عنها لممثل دولة الكو
ويقول شبانة إنه اشترى لنفسه مؤخراً قبراً في الحرم القدسي الشريف، وأودع الوثائق والمستندات التـي                

في القدس، وإذا حصل له مكروه، حسب ما يقول،         " الجريدة"بحوزته لدى أشخاص يثق بهم ولدى مندوب        
إحدى الوثائق المرفقة التي تكشف تلقـي أحـد         فيمكن نشر كل ملفات الفساد في السلطة الفلسطينية مثل          

 ماليين ونصف المليون دوالر لشراء أرض من يهود فـي منطقـة قلنـديا ووثيقـة                 3المسؤولين مبلغ   
كما يؤكد شبانة ان لديه وثائق تثبت سـحب         .  ألف دوالر  350إسرائيلية تؤكد عملية الشراء بمبلغ يعادل       

وهي لمساعدة حـساباتهم الشخـصية فـي        " المساعدات"ماليين الدوالرات على يد مسؤولين ألغراض       
  .المصارف األوروبية

  :مع شبانة" الجريدة"وفي ما يلي حوار موجز أجرته 
أنت تعلم أن المقدسيين محاطون باهتمامات عدد من الدول والحكومات والمنظمات المهتمـة بالقـدس،               • 

  فأين أنت من اهتمام هؤالء؟
ير لها، وقيامي بالعديد من النشاطات والفعاليات وتفعيل المؤسـسات           بعد عملي في محافظة القدس كمد      -

المقدسية واشراكها في العمل الجماعي لتحمل مسؤولياتها تجاه القـدس، وقيـامي بمجهـودات خاصـة                
وبمشاركة الشرفاء من شباب القدس بمحاربة تجار المخدرات والقضاء على تجارتهم في أخطر المواقـع               

، وكذلك تشكيل مجلس استـشاري لمحافظـة        )ب(و) س(و من األمن لكونها مناطق      الجغرافية، التي تخل  
القدس يضم شخصيات مقدسية ممتازة، لفت هذا العمل نظر المهتمين بالقدس وأحوالها وسـلّط الـضوء                
حولي فتمت دعوتي إلى األردن في لقاء مهم ومصغر حول مسيرة السالم، وكان لي شرف اللقـاء مـع                   

  . ملك األردنجاللة الملك عبداهللا
وحين سؤالي لماذا ادعى أنا وال يدعى محافظ القدس لألردن؟ كان الجواب اننا نتعامل مع الشخـصيات                 

، وكذلك تمت دعوتي    )رحمه اهللا (القوية والفاعلة على األرض مع احترامنا الشديد لمحافظ القدس السابق           
سية، وقد عرض علي من قـبلهم أن        من الشرطة اإلسرائيلية التي تشرف وتراقب عمل المؤسسات المقد        

يقدموا التسهيالت التي كانوا يقدمونها إلى المرحوم فيصل الحسيني مقابـل عقـدي لقـاء مـع بعـض                   
المسؤولين لديهم خارج المسكوبية فلم أوافق على اللقاء، وقد أبلغت حينئذ رئيس االستخبارات الفلسطينية              

منصب وزيـر   " حماس"ية سياسية مسؤولة في     بالعرض اإلسرائيلي، كذلك عرضت علي شخصيات قياد      
من خالل رئيس االستخبارات توفيق الطيراوي حينئـذ،        " حماس"هيئة الكسب غير المشروع في حكومة       

في االنتخابات وقبل أن يجري ما جرى في غزة، وكذلك أصدر الـرئيس أبومـازن               " حماس"بعد نجاح   
به والمتورطين في قضايا فساد حالوا دون تطبيـق         قرارين بتعييني نائباً لمحافظ القدس ولكن المحيطين        

واحترام قراره هذا، وقد عرضت علي بعض األحزاب الدينية والمنظمات الفلسطينية االنضمام إليها وأن              
  .أكون من ضمن صفوفها وقادتها

  أين أنت اآلن من هذه العروض التي تعلنها للمرة األولى؟• 
د أنه في مصلحة قضيتي الفلسطينية بشكل عام وقضية القـدس            أنا إنسان مقدسي مستقل أعمل لما أعتق       -

بشكل خاص، لتكون عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة التي يسودها القانون والعدالة االجتماعية بعيـدة              
  .عن الفساد والفاسدين

  11/2/2010الجريدة، الكويت، 
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  بين من الرئيس عباسجزء من الفساد في أوساط المقر "فضيحة القناة العاشرة: "لنونوا .4

اعتبر طاهر النونو الناطق باسم الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غـزة              :  حامد جاد  -غزة  
أن ما بثته القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي من صور تخـدش الحيـاء لمـدير مكتـب الـرئيس                    

الية وجنسية تكشف تورط مسؤولين في      الفلسطيني رفيق الحسيني ضمن إطار تناول القناة ذاتها لفضائح م         
  .السلطة ليس باألمر الجديد

ما تناولته وسائل إعالم االحتالل من      " وقال الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو في حديث إلى الغد            
فضائح جنسية ومالية لمسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية في رام اهللا أمر خطير ولكنه لـيس بجديـد                  

مئات الوثائق التي تؤكد الفساد المالي واألخالقي لرموز في السلطة ولكننا رفضنا نـشرها حفاظـا                فلدينا  
ما تم نشره جزء من كم هائل من ملفات الفساد التي تمس قيادات مقربة من               "وأضاف   ".على سمعة شعبنا  

لنا من يقف   الرئيس محمود عباس وهذا الفساد المستشري في أوساط المقربين من الرئيس عباس يكشف              
  ".وراء تعطيل مشروع المصالحة

من الواضح أن التنسيق األمني من قبل هؤالء األشخاص لم يشفع لهم عند االحتالل الذي نشر هذه                 "وقال  
االحتالل وعدم  " خسة"الفضائح وبالتالي فان ما نشرته القناة العاشرة في تلفزيون االحتالل يعد دليال على              

ودعا النونو حركة فتح إلى إعادة حساباتها ووقف التعاون األمني مـع             ".نااحترامه لمن يتعامل ضد شعب    
  .االحتالل ونبذ من اسماهم بالساقطين الذين ارتموا بحسبه في أحضان االحتالل وأعداء الشعب الفلسطيني

  11/2/2010الغد، االردن، 
  

  "إسرائيل"الدويك ينتقد توجه السلطة لمفاوضات غير مباشرة مع  .5
" حمـاس " انتقد عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وأحد قياديي حركة            :د ب أ   -رام اهللا   

البارزين في الضفة الغربية امس  توجهات السلطة الفلسطينية الستئناف  المفاوضات غير المباشرة مـع                
المفاوضـات غيـر   "وقال الدويك ، في تصريح صحفي مكتوب وزع علـى الـصحفيين ، إن     .إسرائيل

باشرة التي وافقت عليها السلطة الفلسطينية تشبه أسلوب اتفاقية أوسلو مع إسرائيل ،والتي وقعت فـي                الم
إنها ال تزيد قضيتنا إال خباال وال تعطـي         "وحكم الدويك بفشل هذه المفاوضات مسبقا قائالً         ".1994عام  

طيني في سراديب وأنفـاق     ستدخل الشعب الفلس  "وأضاف أنها    ".أي بادرة أمل في تحقيق أي نتائج حقيقية       
  ".مظلمة ومتاهات بال نهاية ،أولها متعثر وآخرها أكثر تعثرا وألما

  11/2/2010الرأي، األردن، 
  

  "جلجلت"  تعلن اعتقال زعيم جماعة السلفية الجهادية في غزةالحكومة في غزة .6
وزارة الداخلية الناطق باسم أن : فتحي صباحنقالً عن مراسلها، غزة  من 11/2/2010الحياة، ذكرت 

 األربعاء -أن األجهزة األمنية اعتقلت ليل الثلثاء " الحياة"في الحكومة المقالة ايهاب الغصين كشف لـ 
الدينية المتشددة في قطاع غزة محمود طالب بعد نحو شهرين على فراره من " جلجلت"زعيم جماعة 

  في القطاع " احد كبار المطلوبين"سجن تابع لها، معتبراً انه 
  ".يقف وراء العديد من التفجيرات التي حدثت في الفترة األخيرة"و

األجهزة األمنية المختصة تقوم اآلن بالتحقيق الالزم معه التهامه بالوقوف وراء تفجيرات "وأشار الى أن 
  ".استهدفت مقاهي وأماكن عامة في غزة، اذ اعتقل قبل اشهر وتمكن من الفرار من سجنه

، وهو الوصف الذي تطلقه الحكومة المقالة على "عضاء الجماعات التكفيريةمن أ"ووصف طالب بأنه 
اعتقال طالب سيحل غموض "واعتبر أن ". القاعدة"الجماعات السلفية الجهادية التي تستلهم فكر تنظيم 

  ".الكثير من القضايا
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الً كان يتحصن حاصرت منز"أن عناصر أمنية من الحكومة المقالة " الحياة"وكشفت مصادر فلسطينية لـ 
هنية في مخيم الشاطىء لالجئين غرب مدينة ) رئيس الحكومة المقالة اسماعيل(فيه طالب قرب منزل 

تم اعتقال طالب بعدما نفدت "وقالت أنه ". غزة، ووقعت اشتباكات مسلحة استخدمت خاللها قنابل يدوية
  ".ذخيرته

ل امني فلسطيني رفيع المستوى كـشف  مسؤو، ان رام اهللا  من 11/2/2010القدس، فلسطين، وأرودت  
 .في جنين " القاعدة"امس ان االمن الفلسطيني اعتقل االسبوع الماضي ستة شبان يتبنون فكر تنظيم 

ان هؤالء الشبان الستة الذين اعتقلـوا       "وقال العميد ابراهيم رمضان مدير جهاز االمن الوقائي في جنين           
وان اعترفـوا اثنـاء     "تاروا بعد هدفا لتنفيذ عملية عـسكرية      كانوا يجرون تدريبات عسكرية، لكنهم لم يخ      

، لكنهم لم يتمكنوا من اجراء اتصاالت مع قيادة التنظيم          "القاعدة"التحقيق بانهم يحسبون انفسهم على تنظيم       
 ".في الخارج

ان "، موضـحا    "اي تنسيق مع السلطات االسـرائيلية العتقـالهم       "ونفى المسؤول االمني ان يكون جرى       
 .القريبة من جنين" الهم جرى بالصدفة اثناء التحقيق في مصدر متفجرات عثر عليها في بلدة قباطيةاعتق

  
  السلطة لدعم 2010 مليون دوالر خالل 246يوقع مذكرة تفاهم بريطانية بقيمة فياض  .7

وقع رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض ووزير التنمية البريطاني دوغـالس الكـساندر،              :جعفر صدقة 
للعام )  مليون دوالر  246( مليون جنيه استرليني     156، مذكرة تفاهم لتوريد مساعدة بريطانية قيمتها        أمس

دعماً للموازنة العامة للسلطة، وهي االولى مـن  )  مليون دوالر95حوالي ( مليون جنيه 60، منها  2010
  .نوعها مع دولة مانحة من حيث تحديد مواعيد

ة الوزراء برام اهللا بحضور القنصل البريطاني العـام فـي القـدس             ووقع فياض االتفاقية في مقر رئاس     
ريتشارد ميكبيس، فيما وقعها الكساندر في لندن، في مراسم ربطت بين القاعتين في رام اهللا والعاصـمة                 

  ".فيديو كونفرنس"البريطانية بتقنية 
 11/2/2010األيام، فلسطين، 

  
  باجراءات لمنع تكرارهفياض يستنكر مقتل اسرائيلي قرب نابلس ويتعهد  .8

سالم فياض حادث الطعن الذي أدى الى مقتـل اسـرائيلي           .أدان رئيس الوزراء الفلسطيني  د      -رام اهللا   
ظهر اليوم مؤكدا ان السلطة الوطنية ستواصل وبحزم إتخاذ كافة االجراءات الكفيلة بمنع تكـرار هـذا                 

يتعارض مع المصالح الوطنية الفلـسطينية،      ان هذا الحادث مدان من قبلنا، وهو        " وقال فياض    .الحادث  
موضـحا ان   "ومع الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية، و كذلك مع االلتزامات التي أخذتها على عاتقهـا                

شعبنا يتوحد خلف نهج المناهضة السلمية لالستيطان والجدار وممارسات المستوطنين المتطـرفين، وأن             
  .لسلطة الوطنية ويحظى في نفس الوقت بالتأييد الدولي واسع النطاقهذا النهج يجد المساندة الكاملة من ا

وحذر فياض من مخاطر االنجرار إلى أعمال العنف التي ثبت بالملموس مدى الـضرر الـذي تلحقـه                  
  .بالمصالح العليا لشعبنا، ودعا كافة المواطنين الى اليقظة من عواقب هذه االعمال

  10/2/2010وكالة سما، 
 

  "مصالحة حقيقية" الفلسطينية التخاذ خطوات تؤسس لـ األطرافمقالة تدعو حكومة غزة ال .9
دعت حكومة غزة التي تديرها حركة حماس كافة االطراف الفلـسطينية للتوجـه              : اشرف الهور  -غزة  
ودعتها الى اتخاذ خطوات من شأنها دفع عجلة المـصالحة مـن خـالل وقـف                " مصالحة حقيقية "نحو  

  .الق سراح المعتقلين السياسيين وانهاء حالة القطيعةالحمالت االعالمية، واط
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وذكرت الحكومة في بيان لها تلى اجتماعها االسبوعي انها ناقشت نتائج زيارة القيادي في حركـة فـتح                  
  .الدكتور نبيل شعث الى قطاع غزة ولقائه مع دولة رئيس الوزراء
حالة االنقسام الراهنة، ودعت الى اتخاذ      وطالبت االطراف كافة التوجه نحو مصالحة حقيقية وجادة تنهي          

خطوات من شأنها دفع عجلة المصالحة بشكل ثنائي وخاصة في تفعيـل المجلـس التـشريعي، ووقـف            
  .الحمالت االعالمية، واطالق سراح المعتقلين السياسيين وانهاء حالة القطيعة

صة الهجمات االسرائيلية على حي     كذلك ناقشت عددا من القضايا السياسية واالدارية واألمنية المهمة وخا         
انتفاضة شعبنا في مخيم شعفاط وتصديه للحملة الصهيونية الغاشـمة علـى      "واشادت بـ    .شعفاط بالقدس 

صمت اجهزة امن الـسلطة وعملهـم علـى حمايـة     "، واستنكرت في ذات الوقت ما وصفته بـ         "المخيم
  ".االحتالل بدال من الدفاع عن ابناء شعبنا

  11/2/2010القدس العربي، 
  

   ووجود شاليط ال يمنع حربا على غزةالتصريحات ضد مصر وجهة نظر في األحداث :أبو مرزوق .10
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في تصريحات لوكالة ): د ب أ( -القاهرة 

يبديها بعض قياديي ضرورة التفرقة بين نظرة الحركة لمصر وبين اآلراء التي ) أ ب د(األنباء األلمانية 
 .الحركة في أحداث معينة والتي تبدو مناوئة لمصر

البد ان نفرق بين : "وقال حول التناقض في تصريحات قيادات الحركة في ما يتعلق بالموقف من مصر
سياسة واستراتيجية حماس في التعامل مع مصر ونظرتها اليها، وبين أحداث تقع على االرض، وتبدي 

عندما يعتقل احد الشباب من حماس ثم يعذب حتى الموت هل : "وأضاف ".فيهاحماس وجهة نظرها 
تريدون أن نقول شكرا أم نقول هذا العمل غير مقبول؟ وهل عندما نقول ذلك يكون هذا تصريحا وفعال 

أما حينما نعبر عن حقيقة هذا . الفعل غير المقبول هو قتل يوسف أبو زهري: "وأردف ".غير مقبول؟
ا ال يعتبر تصريحا عدائيا ضد مصر إطالقا، فال يمكن لفلسطيني أن يناصب مصر العداء الواقع فهذ

 ".العتبارات عديدة، ال مجال لذكرها اآلن
الذي يتردد ان مصر تقيمه تحت األرض بطول حدودها مع قطاع " الجدار الفوالذي"أما في ما يتعلق بـ 

حماس أبدت وجهة نظرها من "بو مرزوق الى أن غزة لمنع التهريب الى القطاع عبر االنفاق، فأشار أ
خاصة وأن الناس ال يستطيعون الحصول على .. حيث ان هذا الجدار يزيد الحصار ويخنق قطاع غزة 

احتياجاتهم من فوق ظهر االرض، والشعب الفلسطيني كله يتوقع أن المكان الطبيعي الذي يقف إلى 
العتبارات دولية ) رفح(حينما يغلق المعبر : "وتابع ."جواره هو الشعب المصري، أو الحكومة المصرية

يحفرون أنفاقا من أجل طعامهم وشرابهم والدفاع عن ) الغزويون(واقليمية ويشتد الحصار ثم بأظافرهم 
سيعبرون . أنفسهم ثم يأتي جدار فوالذي ليغلق هذه االنفاق، هل تريدون من الناس ان يقولوا شكرا ؟ ال

 ".ا ليس عداء لمصرعن حقيقة الموقف، وهذ
من أين تنقل احتياجات القطاع من فوق االرض؟ معبر رفح لالفراد وليس ": "حماس"وتساءل القيادي في 

واآلن انخفض ما يدخل إلى القطاع . وعبر إسرائيل وحدها يأتي الغذاء وكل احتياجات القطاع.. للبضائع 
 ".اع غزة بدون األنفاقمن احتياجاته، ولذلك هناك أزمة في كل شيء في قط% 12إلى 

حماس "نبيل شعث قبل أيام من أن " فتح"وفي شأن ملف المصالحة الفلسطينية وما ذكره عضو حركة 
هذا : "ال تراها ملحة، قال أبو مرزوق الموجود في دمشق" حماس دمشق"مع المصالحة ، ولكن " غزة

 ".وال يجوز لغيرها التعبير عنهاحماس تعبر عن نفسها . الموضوع يسأل فيه نبيل شعث نفسه ويفسره هو
زيارة . حماس، بال شك، تريد المصالحة، ولكن المصالحة ال بد ان تكون كما تم التوافق عليه: "وتابع

 ".االخ شعث للقطاع كانت إيجابية ولكنه لم يكن مفوضا من حركة فتح للحديث عن المصالحة
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مقابل استمرار " فتح"ادرة إيجابية من وفي معرض تقييمه لزيارة شعث وهل كانت كما يرى كثيرون ب
على العكس، زيارة شعث لغزة تعتبر بادرة من حماس "، رأى أبو مرزوق أنه "حماس"جمود موقف 
نحن في حماس نقول تقدموا لنا بما تم التوافق عليه وسنوقع : "وأردف أبو مرزوق بالقول ".وليس من فتح

ء جديد، فنحن نريد الحوار حوله وان يسمع الجميع رؤيتنا إذا أتيتم بشي: عليه وال تأتوا لنا بشيء جديد
في هذا الشيء الجديد الذي طرح، وال يمكن على االطالق أن يهبط علينا اتفاق جديد، ثم نوقعه من دون 

 ".حوار، هذا هو الموقف
نيد ونفى أبو مرزوق ان يكون قيام الحكومة المقالة في غزة بفتح الباب أمام االالف من الشباب للتج

محاولة للسيطرة والتغيير على ارض الواقع في غزة قبل حدوث أي تطور في عملية المصالحة ، 
لقد فتحت الحكومة باب التطوع بالشرطة لوجود متطلبات لديها لعناصر الشرطة والمرور، : "موضحا

 ".وما إلى ذلك
" حماس"نه اذا بادرت أما في ما يتعلق بتقييمه لما يتردد حول طروحات من قبل عواصم عربية من ا

باظهار حسن نواياها وجاءت للقاهرة ووقعت ورقة المصالحة، فإن القاهرة ستأخذ مالحظاتها في 
لو قدمت القاهرة الحاضنة للمصالحة لنا ضمانات بأن المالحظات التي تم : "االعتبار، قال أبو مرزوق

 سيكون هذا مخرجا ممتازا، وسنمضى التوافق عليها، ولم ترد في الورقة، ستكون معكوسة عند التنفيذ،
في الوقت الراهن وأنه سبق " حماس"ولفت أبو مرزوق إلى أنه ال توجد دعوة جديدة من القاهرة لـ ".فيه
 ".إال أن األخوة في القاهرة اعتذروا"ان طلبت الحضور للقاهرة " حماس"لـ

سرائيل وسوريا إلى حرب فعلية، تتوقع أن تتحول المواجهات الكالمية بين إ" حماس"وحول ما إذا كانت 
إسرائيل بلد عدواني وال يمكن أبدا أن يؤمن جانبه ، وبالتالي ممكن أن تندلع الحرب في أي وقت :"قال 

واستعداداتهم للحرب لم تنته منذ معركة غزة حتى هذه اللحظة ، إسرائيل ليل نهار تدق طبول الحرب 
 ".مكن أن تكون هناك حرب على غزة ،أو جنوب لبنان،سواء على غزة أو على جنوب لبنان، وبالتالي م

اعتادت إسرائيل أن تفتح جبهة وتغلق جبهات، قد تكون الحرب هذه على جبهة أو قد تكون على : "وتابع
 ".جبهتين، حسب المخطط الذي يستعدون له

فيذ وفى معرض إجابته عن سؤال حول استعداد حركته لمواجهة عسكرية مع إسرائيل خاصة في حال تن
صفقة االسرى واسترداد االخيرة جنديها األسير في غزة غلعاد شاليت وهل يعد هذا مانعا أمام حماس 

وجود شاليط ال يمنع حدوث الحرب أصال وحرب غزة االخيرة :"عن اتمام الصفقة ، قال أبو مرزوق 
 ".وكل يوم هناك هجوم بالطائرات.. قامت وشاليط بالقطاع 

اليط فيعود لتراجع نتنياهو عما تم االتفاق عليه، ومن هنا توقفت الصفقة أما توقف صفقة ش: "وتابع
ووصف ابو مرزوق قصة اسف   ".والوسيط االلمانى يعلم تماما من هو المتسبب في إيقاف الصفقة

ليس مطلوبا من الحركة أن تأسف "، مشددا بالقول " غير صحيحة"حماس لقتل المدنيين االسرائيليين بأنها 
 ، فالحركة كانت تدافع عن نفسها فيما يتعلق بالعدوان االخير والمتسبب بالعدوان هو الذي من وال تتأسف

كل حروب الدنيا يقع فيها جرحى وقتلى : "وتابع  ".المفروض أن يتحمل مسؤولية كامل مترتبات العدوان
 الفلسطيني مدنيون وحينما حدثت هذه المعركة كان الجانب الذي سقط منه مدنيون وجرحى هو الجانب

وحتى اآلن لم أقرأ اسم مدني إسرائيلي واحد قتل ..  شهيد ، معظمهم مدنيون 1400حيث سقط أكثر من 
 ".فى المعركة االخيرة

 11/2/2010القدس، فلسطين، 
  

   الضفةشمالمقتل جندي إسرائيلي طعنًا  .11
 ا قتـل   إسرائيلي انديج أن   رام اهللا احمد رمضان    نقال عن مراسلها من      11/2/2010الغد، االردن،   ذكرت  

وأفـادت مـصادر     .أمس، إثر تعرضه للطعن من قبل شاب فلسطيني، قرب حاجز زعترة جنوب نابلس            
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في قلبه وهو يقود سيارته، ما أدى إلى انقالب السيارة وإصابة           " اإلسرائيلي"إسرائيلية أن الفلسطيني طعن     
بمدينة بتاح تكفا   " بلنسون" مستشفى   إلى بجروح بالغة الخطورة، وقامت طائرة عمودية بنقله      " اإلسرائيلي"

  .للعالج، إال أنه فارق الحياة أثناء نقله الى المستشفى
كما أصيب منفذ الهجوم بجروح طفيفة عندما تعرض للدهس أثناء محاولته الفرار من المكـان، حـسب                 

اإلسرائيلية إلى  وعلى الفور، هرعت قوات كبيرة من الجيش والشرطة          .، وتم اعتقاله  المصادر اإلسرائيلية 
وذكرت مصادر إسرائيلية أن منفذ الهجـوم ضـابط           .مكان الحادث وأغلقت المنطقة وشرعت بالتحقيق     

بالشرطة الفلسطينية يدعى محمد الخطيب من بلدة يعبد قرب جنين، مشيرة إلى أنه نقل للتحقيـق لـدى                   
  .جيش اإلسرائيليبينما تبين أن القتيل هو جندي في ال. أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية

أثنى إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية،         أن غزة من   11/2/2010صحيفة فلسطين،   وأضافت  
على عملية الطعن التي نفذها الشرطي الفلسطيني، مؤكداً أن األخير مضى على طريق القوى األمنية في                

  .قطاع غزة، والتي تضحي بنفسها للدفاع عن أبناء شعبها
  

  إلستراتيجية الحالية عدم نقل المعركة للخارج وقادرون على إدارتها من أي مكان ا: المصري .12
 إن إستراتيجية حركة حماس الثابتـة        حماس مشير المصري القيادي في حركة    قال  : أحمد فياض  -غزة  

في هذه المرحلة هي عدم نقل المعركة مع العدو الصهيوني إلى خارج حـدود األراضـي الفلـسطينية                  
وأكد في حديث للجزيرة نـت قـدرة         .ن مقاومتها محصورة ضمن حدود الجغرافيا الفلسطينية      المحتلة، أل 

الحركة على إدارة المعركة من أي مكان تريده، وتحملها أي نتائج وتداعيات ألي خطوة تقدم عليها فـي                  
  .هذا اإلطار

 واضح على فشل     عاما دليل  21 المبحوح على التخفي طول       محمود إن قدرة "وقال المصري للجزيرة نت     
ولكن هذا ال يمنع اتخاذ الحركة كافة الوسـائل األمنيـة فـي             . االحتالل في تحقيق أي إنجاز أمني يذكر      

  ".الحفاظ على قادتها واستخالص العبر من األخطاء السابقة
 10/2/2010نت، .الجزيرة

  
  بحوحللتحقيق في اغتيال الم إلى دبي الحركةوفد أمني من ": السبيل"مصدر من حماس لـ .13

ـ      : هللا ا عال عطا  رفض الكشف عن هويته أن وفداً أمنياً       " السبيل"كشف مصدر مسؤول في حركة حماس ل
من الحركة سيزور دبي في األيام القليلة القادمة للمشاركة في التحقيق بجانـب الـسلطات اإلماراتيـة،                 

وقال المصدر إن دولة     ".محمود المبحوح "للوقوف على كيفية ومالبسات اغتيال القيادي في كتائب القسام          
قطر والتي تقوم في هذه األثناء بوساطة بين الحركة واإلمارات وتحديداً شرطة إمارة دبي، تسعى إلى أن                 
يتم عقد لقاء مباشر بين حماس والمسؤولين على ملف التحقيقات في دبي من أجل كشف الخيوط الكاملـة               

  .لعملية االغتيال
أن وفداً قيادياً برئاسة محمد نزال عضو المكتب السياسي         " حماس "من مصادر في حركة   " السبيل"وعلمت  

وأشار المـصدر فـي      .من أجل هذه القضية   " الدوحة"لحركة حماس، يتواجد حاليا في العاصمة القطرية        
حديثه إلى أن الحركة وبعد رفض اإلمارات دخول وفد أمني من حماس للمشاركة في تحقيقـات اغتيـال      

قطر التي وافقت على الفور في أن يكون لها دور فعال في التوسط بين حمـاس                المبحوح، طلبت وساطة    
ووفقاً للمصدر في حماس، فإن الحركة تأمل بأن تتمكن قطر           .واإلمارات لكشف مالبسات قضية االغتيال    

ـ               المسؤولين األمنيين  "من إحداث اختراق في هذه القضية وأن تتدخل بشكل فعال لكي يكون لقاء الحركة ب
  .قريبا" ماراتييناإل

ـ           ، إن الحركـة علـى      "السبيل"وفي أحدث مستجدات مالبسات اغتيال المبحوح قال المصدر في حديثه ل
هناك أمور وتفاصيل لو    : "وشك االنتهاء من تحقيق شامل ودقيق أعدته لجان قيادية في الحركة، وأضاف           
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ى أحسن ما يكون وسنتوصل إلى      تباحثنا بها مع شرطة دبي بشكل مباشر فإنه سيسير مجرى التحقيق عل           
  ".معرفة الفاعلين في أقرب وقت

 11/2/2010السبيل، األردن، 
  

  غزة زيارة  لالمجلس تحضيرات وفد من عضو من المجلس الثوري لفتح يكشف عن .14
إن تحـضيرات تجـري   :"  عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد اهللا عبـد اهللا  قال :حازم الحلو  - غزة

 إلى أنه سيكون من ضمن الوفد الذي سيزور غزة،          وأشار ،  "س الثوري لقطاع غزة   لزيارة وفد من المجل   
  .الفتاً إلى أن الزيارة المرتقبة ستتم بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية في غزة

 إمكانية تحميل الزيارة المرتقبة أي أبعاد سياسية، خاصة فيما يتعلق بقضية الحـوار الـوطني                و استبعد 
 عبد اهللا أن تسمح حركة حمـاس        وتمنى .ذلك الوفد مع  حركة حماس بصورة رسمية       وإمكانية أن يجلس    

هذا األمر من شأنه أن يدفع حركة فتح للـسماح لمؤسـسات            :" بإعادة افتتاح مقر حركته في غزة، وقال      
  .، رافضاً في ذات الوقت أن يسود منطق المعاملة بالمثل"حماس بالعمل في الضفة الغربية

  11/2/2010صحيفة فلسطين،  
  

  ونبذ الساقطين من صفوفها  فتح إلى وقف التعاون مع االحتاللتدعو حماس  .15
أكدت حركة حماس أن التقارير اإلعالمية الصهيونية حول وقوع سلطة رام اهللا في فضائح ماليـة                : غزة

ة سلطة  وأخالقية ليست بالجديدة، وأن الحركة سبق وأن أكدت مراًرا وتكراًرا امتالكها وثائق خطيرة لقاد             
تثبت تورطهم في فضائح عديدة ترفعت الحركة عن نشرها إلعطـائهم الفرصـة             " فتح"رام اهللا وحركة    

  .لتقييم أوضاعهم ولملمة الصف الفلسطيني
، تعقيًبا على ما نشرته القناة الصهيونية العاشرة وبعـض          )2-10(وقالت الحركة، في بيانٍ لها األربعاء       

سـواء التـي    -إن مثل هذه القيـادات      : " الرئيس المنتهية واليته عباس    وسائل اإلعالم من فضائح لمكتب    
 ال تمثل الشعب الفلسطيني، وهي تعمـل لمـصلحتها          -وردت أسماؤها في التقرير والتي لم ترد أسماؤها       

  ".الشخصية ونزواتها، وهي التي تعطل المصالحة وتعطل مقاومة االحتالل، وال بد من عزلها ومحاكمتها             
إلى إعادة حساباتها ووقف التعاون مع االحتالل، ونبذ الساقطين من صـفوفها            " فتح"كة  ودعت حماس حر  

  .والعودة إلى الصف الوطني بعيًدا عن االحتماء باالحتالل أو غيره من أعداء الشعب والقضية الفلسطينية
  10/2/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  كنها تسلمت الحكومةحماس لم تتسلم الحكم بالمعنى الحقيقي ول: الحية .16

خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن القرار داخل الحركـة بـشأن الورقـة                د  أكد  : غزة
المصرية والمصالحة سيهدف إلى المحافظة على الثوابت وحماية المقاومة ومـشروعها، الفتًـا إلـى أن        

  .الورقة المصرية مجرد مفتاح لدخول الحوار الوطني الشامل
دخلت الحكومة من أجل حماية المقاومة من       " حماس"زاوجة بين الحكم والمقاومة، أكد الحية أن        وحول الم 

وبين أن الحركة استطاعت أن تجمـع بـين          .وإصالح المؤسسات الداخلية الفلسطينية   " خارطة الطريق "
مشيًرا إلـى   المقاومة والسلطة من خالل الثبات على المواقف وإصالح الخلل الذي كان يعم المؤسسات،              

وأوضح أن حركته لم تتسلم الحكـم        .وجود أطراف خارجية تعمل على تعطيل الحكومة عن أداء عملها         
لـم  " المجلس التـشريعي الفلـسطيني    "بالمعنى الحقيقي، ولكنها تسلمت الحكومة فقط، مبينًا أن الحكومة و         

النتخابي، بل تعرضـا لكافـة      يستطيعا سن أي قرار من شأنه بدء تنفيذ ما طرحته حماس في برنامجها ا             
  .المضايقات من أجل الخروج بمظهر المنهزم

  11/2/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  خاصةالقسام تشكّل وحدة اغتياالت : مصادر إسرائيلية .17

قد شكّل  الجناح العسكري لحركة حماس. "كتائب عز الدين القسام"قدرت مصادر أمنية إسرائيلية أن 
خاصة في صفوفه ذات كفاءة عالية، لتنفيذ عمليات تستهدف شخصيات إسرائيلية مهمة وحدة اغتياالت 

رداً على اغتيال القيادي المؤسس فيها محمود المبحوح مؤخراً ومحاولة اغتيال عدد من قادة الحركة في 
  .الداخل والخارج

تهديدات قادة عسكريين واستندت في سلسلة تقارير وتحليالت بثتها في وسائل إعالم إسرائيلية أمس إلى 
وتوقعت المصادر أن يكون من بين المهام الرئيسية للوحدة االختطاف واإلعدام ، حماس وسياسيين في

واالغتيال، حيث تلقت تدريبات حول كيفية تنفيذ عمليات اغتيال ناجحة، ال سيما أن من أهم أهداف 
ديد من الفرق والوحدات العسكرية الخاصة ولفتت النظر إلى أن الكتائب لديها الع .تأسيسها الرد والردع

والتي تتطور باستمرار، لكن الوحدة الجديدة ستتكون من أشخاص لهم قدرة على التنقّل بسهولة وغير 
  .معروفين ألجهزة األمن اإلسرائيلية مما سيسهل عليهم مهامهم

  11/2/2010االتحاد، اإلمارات، 
  

  ته لغزةشعث يقدم خالل أيام تقريرا لعباس عن زيار .18
أن حماس طلبت , أعلن نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فت : خالد األصمعي-رام اهللا 

وأنه وعد بنقل هذا , ضمانات من قبل فتح بتطبيق جميع بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية حال توقيعه
   .المطلب إلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس
قدمه للرئيس عباس خالل أيام يضع فيه انطباعاته عن الزيارة وأشار شعث إلي أنه أعد تقريرا سوف ي

قال شعث إنها , وعن الضمانات التي تطلبها حماس .التي قام بها إلي قطاع غزة ولقاءاته مع قادة حماس
تتعلق ببنود االنتخابات واألجهزة األمنية ومنظمة التحرير وباقي الموضوعات التي تم التباحث بشأنها في 

معتبرا أن هذا المطلب من قبل حماس دليل عن قرب توقيع اتفاق المصالحة في حين , القاهرةلجان حوار 
اعتبر شعث أنه ليس من المقبول وال المنطقي فتح باب إدخال تعديالت علي الورقة ألن هذا قد يؤخر 

  .توقيع اتفاق المصالحة
  11/2/2010األهرام، 

  
  وقف االعتداءات اإلسرائيلية في القدستطالب باجتماع فوري لمجلس األمن ل" الشعبية" .19

 الرئاسة الفلسطينية وجامعة الدول العربية  في بياندعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين): وكاالت(
  .للتحرك العاجل والفوري لدعوة مجلس األمن لالنعقاد لوقف اعتداءات االحتالل في القدس

  11/2/2010الخليج، 
  

  يست أفضل المطروح لكن قيمتها عاليةالورقة المصرية ل: "حزب الشعب" .20
قال النائب بسام الصالحي األمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، إن الورقة المصرية ليست              :خليل الشيخ 

أفضل شيء مطروح من أجل إنهاء االنقسام، وتحتوي على الكثير من المالحظات وال يمكن ألي طرف                
ودعا حركـة    .ت قيمة عالية لفتح طريق المصالحة الحقيقية      فلسطيني الموافقة على جميع بنودها، لكنها ذا      

حماس إلى اإلسراع في التوقيع عليها لبدء طريق المصالحة الشاملة، وبعدها ستتهيأ الـضمانات للجميـع         
  .من خالل احترام القانون والديمقراطية، وسيتم فتح مدخل جديد لحل األزمات التي لم تشملها
 11/2/2010األيام، فلسطين، 
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  بسبب إمكانية تمديد والية األخير في رئاسة األركانباراك وأشكنازي توتر في العالقة بين  .21
أثار تقرير المراسل العسكري في القناة األولى للتلفزيون اإلسرائيلي، يوآف ليمـور، عـن              : مهدي السيد 

يدة فـي   إمكان تمديد والية رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي غابي أشكنازي، لسنة خامـسة، أزمـة شـد               
  .العالقات بين األخير ووزير الدفاع إيهود باراك

وسارع مكتب باراك، في أعقاب بثّ التقرير، إلى إصدار بيان شديد اللهجة اتهم فيه المتحدث العـسكري                 
للجيش، آفي بنياهو، بمسؤولية نشر الخبر، موضحاً أن موضوع تمديد والية أشكنازي لم يبحث قَطّ فـي                 

  .ن قراراً كهذا هو بأيدي باراك بصفته وزيراً للدفاعأي هيئة، وخصوصاً أ
لكن سرعان ما تبين أن ما بدا أنّه سوء تنسيق بين مكتبي باراك وأشكنازي، هو بالفعل طرف جبل الجليد                   
في العالقات المتوترة بين مدير مكتب باراك وبنياهو، على خلفية شخصية مـن جهـة، وبـين بـاراك                   

ألول من نية الثاني دخول المعترك السياسي بعد تـسرحه مـن الخدمـة              وأشكنازي على خلفية تخوف ا    
  .العسكرية، وأن يصبح أفضل المرشحين لتولي وزارة الدفاع، األمر الذي يهدد المستقبل السياسي لباراك

  11/2/2010األخبار، 
  

  ئة من اليهود في الدولة العبرية يؤيدون ترحيل فلسطينيي الداخل ا بالم75: استطالع .22
 مـن اليهـود   ةبالمائ 75بين استطالع اجرته قناة الكنيست االسرائيلية ان  :اصرة ـ زهير اندراوس الن

 إسـرائيل  اتفـاق بـين      إطـار  الدولة الفلسطينية في     إلى يؤيدون ترحيل المواطنين العرب      اإلسرائيليين
  .والفلسطينيين

 يمثلون عينة من الجمهـور       شخصا 668 أراءالذي استطلع   ) بانيلس( االستطالع معهد االبحاث     وأجرى
وسال معدو االستطالع المشاركين فيه فيما      .  بالمائة 3.7اليهودي في اسرائيل وال تتعدى نسبة الخطا فيه         

اذا كان ثمة مبرر للمطالبة بترحيل المواطنين العرب في اسرائيل الى مناطق الدولة الفلسطينية، عنـدما                
.  بالمائة منهم فقط بانهم يرفضون هذه الفكرة على االطالق         25تقوم في اطار اتفاق يقود لقيامها، واجاب        

 بالمائة انه يتوجب ترحيل كل العرب في        28 بالمائة الذين يؤيدون ترحيل العرب اعتبر        75ومن بين الـ    
 28 بالمائة انهم يؤيدون ترحيل العرب الذين يقطنون في منطقة المثلث بينما قـال               19اسرائيل فيما قال    

  .وجب تنفيذ الترحيل على اساس مدى الوالء او عدم الوالء السرائيلبالمائة انه يت
 بالمائة من المستطلعين ان المواطنين العرب يتماثلون قبل كل شيء مع القومية الفلـسطينية               50واعتبر  

 بالمائة ان مواطني اسرائيل العرب يتماثلون  40فيما قال   . وبعد ذلك يعرفون انفسهم على انهم اسرائيليون      
 بالمائة من المستطلعين انهم يعتقدون ان العرب مـواطني اسـرائيل            1لقومية الفلسطينية فقط، وقال     مع ا 

  .يتماثلون فقط مع الوطنية االسرائيلية
وقال غالبية اليهود ان حق المواطنين العرب بالبقاء في بيوتهم ليس امرا مفروغا منه، ورغم ذلك اال ان                  

 بالمائة ان السلطات تميـز      43سرائيلية ال تميز ضد العرب فيما قال         بالمائة اعتبروا ان السلطات اال     52
  .ضد العرب

  11/2/2010القدس العربي، 
  

  48نتنياهو يسعى إلى خفض نسبة الوالدات عند فلسطينيي الـ .23
شرع زعيم حزب الليكود ورئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو، فـي   :الناصرة ـ زهير اندراوس 

، 48قناع االسرائيليين بدوره الرئيسي في خفض نسبة الوالدات في اوسـاط فلـسطينيي              حملة اعالمية ال  
على اعتبار ان ذلك خطوة يتطلبها النضال من اجل الحفاظ على الطابع اليهـودي للدولـة، علـى حـد                    

ـ                 .تعبيره وأ وفي احاديث ادلى بها لعدد من قنوات التلفزيون في الدولة العبرية قال نتنياهو انّه عنـدما تب
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تعمد تقليص مخصصات الضمان االجتماعي     ) 2005 - 2003(منصب وزير المالية في حكومة شارون       
 بتقلـيص   48 فلسطينيي   أوساط العائالت في    إلقناع،  األوالدالتي تمنحها الدولة لالطفال وللعائالت كثيرة       

  . عليهم زيادة الوالدات لن يكون لها مردود اقتصادي جيدأن يدركوا أن بعد اإلنجابعملية 
 مباشر على خفض نسبة الوالدات في المدن والبلدات والقرى التي          تأثير خطوته كان لها     أنوزعم نتنياهو   

عالوة على ذلك، شدد نتنياهو، على ان سياسته هذه تمثل احد الـردود             .  بشكل كبير  48يقطنها فلسطينيو   
فقد اليهود اغلبيتهم الديموغرافية فـي      بالغة االهمية على الخطر الديموغرافي الذي يتمثل في امكانية ان ي          

المنطقة الواقعة بين نهر االردن وحوض البحر االبيض المتوسط، وعلى مساهمة هذه السياسة في توفير               
المزيد من الموارد المالية التي تمكن الدولة من توظيفها في خدمة قطاعات جماهيرية اخرى في المجتمع                

  .االسرائيلي
العبرية قال ان رئيس الوزراء نتنياهو ال يحق        " هآرتس"براهام طال، من صحيفة     لكن الخبير االقتصادي ا   

 حدث في العام    48له التفاخر في هذا المجال على اعتبار ان االنخفاض في عدد الوالدات لدى فلسطينيي               
وعزا طال في مقال نـشرته صـحيفة        . ، اي قبل تولي نتنياهو شؤون وزارة المالية بثالثة اعوام         2000

 الى حدوث تغييرات في عـاداتهم الحياتيـة         48العبرية انخفاض عدد الوالدات لدى فلسطينيي       " آرتسه"
 .وتأثرهم بالقيم الغربية

  11/2/2010القدس العربي، 
  

  حزب اللّه قتل الحريري ويأخذ ابنه رهينة: ليبرمان .24
ز، للرد علـى تـصريحات      لجأ وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى تركيبة إسرائيلية بامتيا         

، ثم زعم أن حـزب اهللا       »قلبي على الحريري  «: رئيس الحكومة سعد الحريري ضد إسرائيل، فبدأ بالقول       
بخـصوص  «وتابع معرباً عن اعتقاده بأن أفكار الحريري        . في يد الحزب  » لذلك فإنه رهينة  «قتل والده   

إسرائيل لن تكون كـيس لكمـات،   « أن عن الحزب، ليخلص إلى   » حزب اهللا أبعد مدى بكثير من أفكارنا      
  .»ولن تتقبل التصريحات المنفلتة ضدها بصمت

  11/2/2010األخبار، 
  

  القدس ب الضفةأهل أمالك قانونية حولخالف بين المحكمة العليا والمستشار القضائي  .25
مستـشار   وجهت المحكمة العليا االسرائيلية انتقاداً شـديد اللهجـة لل          : عيسى الشرباتي  -القدس المحتلة   

القضائي للحكومة ولحارس امالك الغائبين االسرائيلي بخصوص نهجهم بالنسبة المالك اهل الضفة فـي              
القدس الشرقية واعتبارهم لها امالك غائبين، وذلك على الرغم من تعليمـات المستـشارين القـضائيين                

ن قانون امـالك الغـائبين       الذين اعتبروا ا   1967السابقين للحكومة االسرائيلية على مر السنين منذ سنة         
 ساري المفعول على امالك اهل الضفة في القدس اال انهم اوصوا بعدم تطبيقه لعدم منطقيـة                 1950لسنة  

  .هذا التطبيق في مثل هذه الحالة
 وبتركيبة موسعة وخاصة مـن      2/2/2010يذكر ان المحكمة العليا االسرائيلية عقدت جلسة يوم الثالثاء          

سة المحكمة العليا االسرائيلية القاضية دوريت بينيش للنظر في االستئناف الـذي            سبعة قضاة ترأسهم رئي   
كان تقدم به المستشار القضائي للحكومة االسرائلية ومأمور تسوية االراضي وحارس امـالك الغـائبين               

 والـصادر  2005االسرائيلي على قرار الحكم الذي كان صدر من المحكمة المركزية في القدس في سنة               
بل القاضي بوعاز اوكون في قضية عائلتي الدقاق والدجاني والذي من خالله قبلت هيئة المحكمـة                من ق 

المركزية حينها ادعاءات محامي عائلتي الدقاق والدجاني المحامي مهند جبارة الذي اثبت انـه ال يمكـن                 
ينيين في الضفة ال    اعتبار امالك اهل الضفة في القدس في عداد امالك الغائبين حيث اكد ان وجود الفلسط              
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كما يتطلب قانون امالك الغائبين االسرائيلي كمـا ال يمكـن اعتبـار             " عدو"يمكن اعتباره تواجدا في بلد      
العقار الموجود في احياء القدس الشرقية كاالمالك التي تركت من قبل اصحابها في اسرائيل كما يتطلب                

الغائبين الذي بموجبه توجد صـالحية لحـارس        القانون وعلى هذا فال ينطبق في مثل هذه الحالة قانون           
وتركوا عقارهم تحت االحـتالل     " عدو"امالك الغائبين ان يضع يده على كل عقار هاجر اصحابه الى بلد             

  .االسرائيلي
 اعتبـرت   2005وكان المحامي مهند جبارة انتزع سابقة قضائية من المحكمة المركزية في القدس سنة              

 وحتى اليوم المتعلقة    1967تي صدرت من قبل المحاكم االسرائيلية منذ سنة         من اهم السوابق القضائية ال    
بحقوق الفلسطينيين بشكل عام والمتعلقة في عقارات الفلسطينيين في القدس بشكل خاص حيث اعتبرهـا               
المستشار القضائي للحكومة وحارس امالك الغائبين انها تشكل خطرا كبيرا على وضعية المئـات مـن                

  .القدس، حيث قاموا بتقديم استئناف على قرار الحكم اعاله الى المحكمة العليا االسرائيليةالعقارات في 
 11/2/2010الحياة الجديدة، 

  
  خيار محتمل لتأمين اتصاالت جيش االحتالل " بالك بيري": "جيروزاليم بوست" .26

التي يعتمدها جيش   كشفت صحيفة عبرية عن توجهات الستبدال نوعية األجهزة المحمولة           :القدس المحتلة 
ة االتـصاالت الخلويـة     االحتالل اإلسرائيلي حالياً إلجراء االتصاالت بين ضباطه، مـن خـالل شـبك            

اإلسرائيلية؛ يستخدم ضباط الجيش حالياً أجهـزة خلويـة   " جيروزاليم بوست"وبحسب صحيفة   . العسكرية
ال أنها كبيرة الحجم مقارنـة      صممت من قبل شركة موتوروال بمواصفات تالئم االستخدامات العسكرية، إ         

، إن  وطبقاً لما أشارت إليه الصحيفة، نقالً عن أحد كبار ضباط  الجيش            .بتلك التي تنتشر بين عامة الناس     
 .هما من ضمن الخيارات المطروحة الستبدال الجهاز الحالي" آي فون-أبل"و" بالك بيري"جهازي 

  11/2/2010صحيفة فلسطين، 
  

  و مسؤولية مقتل ضابط إسرائيلي بسكين ضابط فلسطينييحمل نتنياه" يشع"مجلس  .27
بعدما هاجمه فلسطيني بسكين " اإلسرائيلي"قتل ضابط في الجيش  ":وكاالت"، "الخليج "-رام اهللا، غزة 

وأصدر مجلس يشع، إحدى اكبر منظمات ". حاجز زعترة"قرب حاجز االحتالل جنوب نابلس المسمى 
هذا الهجوم نتيجة للمبادرات تجاه الفلسطينيين التي تسعى بطريقة "يه المستوطنين اليهود، بيانا اعتبر ف

للعودة الى طاولة المفاوضات من خالل ) الرئيس الفلسطيني محمود عباس(مزرية الى دفع ابو مازن 
اوري اريال " الكنيست"وحمل عضو  ".ترك المسؤولية األمنية للقوات الفلسطينية التي ينتمي القاتل إليها

مسؤولية هذه الجريمة ألنهما "بنيامين نتنياهو ووزير الحرب ايهود باراك " اإلسرائيلي"وزراء رئيس ال
  .من الضفة" سمحا برفع عدد من الحواجز

  11/2/2010الخليج، 
  

   توسع استيطانها بالجوالن بإعفاءات ضريبية "إسرائيل" .28
، بالقراءة التمهيدية وبأغلبيـة      اإلسرائيلي أقر  الكنيست، أن   حيفا، من   11/2/2010العرب، قطر،   ذكرت  

وكـان  . 13% صوتاً، قانوناً جديداً يمنح المستوطنين في الجوالن إعفاًء ضـريبياً بنـسبة              13 مقابل   67
النائب المستقيل من حزب كاديما المعارض، إيلي أفاللو، قد تقدم باقتراح القانون وقد حظي بدعم رسمي                

يسري مفعول القانون على كل المستوطنات في الجـوالن الـسوري المحتـل             من الحكومة اإلسرائيلية و   
ويهدف القانون إلى تشجيع االستيطان وإضافة إغراءات جديدة لجذب مستوطنين          .  مستوطنة 33وعددها  

  . جدد إلى الجوالن
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 وقالت وسائل إعالم إسرائيل إن القانون تسبب إلى خالف داخل حزب كاديما، الذي ينتمـي إليـه مقـدم                
  .القانون، إذ صوتت رئيسة الحزب، تسيبي ليفني، ضد القانون، فيما أيده منافسها شاؤول موفاز

جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، أن ذلك يكشف عن النوايا              .واعتبر د 
وية والـسالم مـع     الحقيقية والموقف الفعلي للحكومة اإلسرائيلية وينسف كل حديثها عن االستعداد للتـس           

  . سوريا
اليساري حاييم اورون هاجم » ميرتس«زعيم حزب ، أن الناصرة من، 11/2/2010الحياة، وأضافت 

وإظهاره » كديما«مؤيدي مشروع القانون، وقال إن األخيرين طرحوا القانون اليوم إلحراج حزب 
 قبل أسبوع سمعنا أحدهم .على ظهر سورية؟... لكنكم تقومون بعمل أحمق، على حساب من؟«يسارياً، 

ما هذه ... يهدد النظام السوري، واليوم تقومون بعمل عديم المسؤولية) وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان(
وزير الدفاع ايهود باراك على تأييده » العمل«وهاجم خصوصاً زعيم حزب . »هل جن جنونكم؟. الحماقة

  .ء بأنه يمثل اليسار الصهيونيوأعضاء الحزب مشروع القانون، متهماً إياه باالدعا
  

   تمنع عضو الكنيست محمد بركة من دخول غزة "إسرائيل" .29
 ذكر مكتب محمد بركة العضو العربي في الكنيست اإلسرائيلي، في بيان صـحفي ، أن                :د ب أ   - غزة

ع في   طلباً تقدم به للسماح له بالدخول إلى غزة للتضامن مع القطا            أمس وزارة الدفاع اإلسرائيلية رفضت   
وقال البيان إن بركة كان يـستهدف       . وجه الحصار اإلسرائيلي المفروض على سكانه منذ عامين ونصف        

  . لتأسيسه28خالل زيارته المشاركة في مهرجان حزب الشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى الـ 
  11/2/2010الرأي، األردن، 

  
  "سفاح بوسطن"يشبه عباس بـ " إسرائيلي"وزير  .30

أمس، الرئيس الفلسطيني ، "إسرائيل بيتنا"وزير البنى التحتية عوزي الندو من حزب شبه : )ب.ف.ا(
 في منطقة 1964 و1962 امرأة خنقا ما بين عامي 13الذي قتل " سفاح بوسطن"محمود عباس ب 

محمود (ال فارق بين ياسر عرفات وأبو مازن "وقال الندو ). شمال شرق الواليات المتحدة(بوسطن 
لكل واحد أسلوبه فاألول يحب أن .  كان مثل جاك السفاح والثاني مثل سفاح بوسطن، األول)عباس

إسرائيل "وقال الندو في مقابلة لصحيفة ". تغطي الدماء الجدران في حين يفضل الثاني أن يقتل بهدوء
أوسلو ال فارق بين عرفات الذي بدأ مسيرته كإرهابي ولم يتخل عن العنف بعد إبرام اتفاقات "إنه " اليوم

  "". إسرائيل"وابو مازن، ألن هدفهما واحد أال وهو تدمير ) 1993في (
  11/2/2010الخليج، 

  
   على أفريقيا"إسرائيل"صراع بين إيران و: "اإليكونومست" .31

 العداء الشديد بين إيران وإسرائيل يدفع كال منهما إلى منافسة نحو كسب تأييـد أكبـر قـدر مـن                     :غزة
صـحيفة  . فريقية السمراء من الساحات التى يتصارع فيها الجانبان بشكل شرس         الحلفاء، ولعل القارة األ   

اإليكونومست البريطانية رصدت هذا الصراع فى عددها األخير، وقالت إن طموحات إيران فى أفريقيـا               
تثير مخاوف إسرائيل بشكل خاص، ألن الدولة العبرية كان لها الكثير من األصدقاء فى أفريقيا وتريد أن                 

  . على عالقتها مع من تبقى منهمتبقى
قبل عامين، قال الرئيس محمود أحمدى نجاد إنه ال يرى حدود لمد العالقات اإليرانية              : تقول اإليكونوميت 
وفى العام الماضى، قام عدد من الدبلوماسيين والجنراالت اإليرانيين بجوالت أفريقية           . مع الدول األفريقية  

  . لوماسية ودفاعيةوقعوا خاللها اتفاقات تجارية ودب
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ونيجة لهذا النشاط اإليرانى فى أفريقيا، فإن إسرائيل تحاول العودة بقوة إلى القارة السمراء، حيث كـان                 
إال أن الكثير من الدول قطعـت       . وضعها أفضل فيها فى فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى         

، وقطعتها مرة أخرى بعد االنتفاضة      1973 و 1967عالقتها معها بعد الحروب العربية اإلسرائيلية عامى        
  .الفلسطينية األولى فى أواخر الثمانينيات

  11/2/2010وكالة سما، 
  

  ال نخشى مضاعفات تقرير جولدستون: بيريز لـ بي بي سي .32
قال الرئيس االسرائيلي شيمون بيريز ان بالده ال تخشى من صدور قرار يدين اسرائيل بناء على تقرير                 

وفي مقابلة مع بي بي سي العربية أجراها الزميل          .ن الحرب على قطاع غزة العام الماضي      جولدستون ع 
لكنه جدد شكوك    ".ان اي محقق منصف سيصدر تقريرا ايجابيا بحق اسرائيل        : "حسن معوض، قال بيريز   

ال يمكن استهداف اسـرائيل بـسبب وجـود اغلبيـة           "وأضاف بيريز أنه     .بالده في نزاهة االمم المتحدة    
  ".إجحافا بحق إسرائيل"، معتبرا ذلك "ناهضة لنا في االمم المتحدةم

ليست هيئة نزيهة بل انها مجلس نيابي تتغير فيه موازين          "ووصف الرئيس االسرائيلي االمم المتحدة بأنها       
لذا ال  . مع وجود تحالفات في االمم المتحدة، فإن السبيل يصبح مسدودا في وجهنا           "وأشار إلى أنه     ".القوى

وحول الوساطة التركية، اعتبر بيريز انه ال حاجة ألي وسـاطة            .مكننا القبول بما تتوصل إليه المنظمة     ي
إذا كانت سورية راغبة في السالم فلتجلس معنا كما فعل الفلـسطينيون            "من اجل مفاوضات السالم، قائال      

  ".والمصريون واألردنيون
  10/2/2010بي بي سي، 

  
 ر النمو بسبب األزمة االقتصادية العالمية شكوك حول استمرا: "إسرائيل" .33

أبدى المصرف المركزي في إسرائيل شكوكاً حول استمرار النمو في االقتصاد اإلسرائيلي : حلمي موسى
وقد تزايدت المخاوف بشأن مستقبل االقتصاد اإلسرائيلي . بسبب تواصل األزمة االقتصادية العالمية

ويوم أمس، أصدر مصرف إسرائيل . تبر الشريك التجاري األبرزجراء األزمة في منطقة اليورو التي تع
بعد النمو السريع في الثلث األخير من عام «، أشار فيه إلى أنه 2009تقريراً حول الربع األخير من عام 

وشدد محافظ المصرف المركزي في . »، ثمة انعدام يقين بشأن استمرار النمو في إسرائيل2009
ر التوسع في النشاط االقتصادي في إسرائيل يرتبط بوتيرة الخروج من الركود استمرا«إسرائيل على أن 

وأشار فيشر إلى أن هناك إشارات أولية في سوق العمل على الخروج من األزمة، معتبراً أن . »العالمي
 وقد تجلى االنتعاش في. التراجع في التشغيل في القطاع الصناعي تم كبحه، كما أن نسبة البطالة تدنت«

ومع ذلك شدد فيشر على أن  . »2009النشاط االقتصادي في تحسن جباية الضرائب ابتداء من تموز 
 . النشاط االقتصادي ال يزال أدنى مما كان عليه قبيل األزمة االقتصادية

  11/2/2010السفير، 
  

   لدرء خطر الدولة الواحدةأحادية اتخاذ خطوات ينايتحتم عل: األسبق "أمان"رئيس  .34
االسـبق فـي الجـيش      ) امـان (قال رئيس شعبة االستخبارات العـسكرية       : زهير اندراوس  - الناصرة

االسرائيلي، الجنرال في االحتياط شلومو غازيت انّه بعد تجربة اكثر من ستين سنة منـذ قـرار االمـم                   
الـى  ، ال ينبغي ان نوهم انفسنا، فال يوجد اليوم احتمال للتوصل            )نوفمبر( تشرين الثاني    29المتحدة في   

اتفاق ثنائي بين اسرائيل والفلسطينيين او بين اسرائيل وسورية، الفتا الى ان الفجوة بين مواقف االطراف                
ليست فجوة قابلة للجسر كما يظهر في مسيرة المفاوضات، وشدد على ان الحد االقـصى الـذي يمكـن                   

  .ق الجمود، على حد تعبيرهالتوصل اليه هو استئناف المحادثات، ولكن هذه المحادثات لن تسمح باخترا
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وتابع قائال انّه في مؤتمر هرتسيليا العاشر، الذي انتهى قبل عدة ايام، وينبغي ان نهنئ بـذلك منظمـي                   
سـالم فيـاض،    . المؤتمر، ظهر قبل نحو اسبوع رئيس وزراء السلطة الفلسطينية في الضفة الغربيـة د             

فاق الثنائي، ولكن على حد قوله ينبغي اسناد هـذه        مضيفا ان الدكتور فياض لم يستبعد المفاوضات او االت        
المفاوضات في خطوتين مبادرتين واحاديتي الجانب من الطرف الفلسطيني، االولى هـي بنـاء البنيـة                
التحتية للدولة الفلسطينية التي على الطريق، والثانية، اقامة هذه الدولة الفلـسطينية فـي حـدود الخـط                  

  . اي في حد اقصى يصل الى سنتين، وفق فياض شهرا،24 ـ 18االخضر، بعد نحو 
  11/2/2010القدس العربي، 

  
  للفلسطينيين يشارك في مؤتمر إعالمي بمراكش" معروف بعدائه "إسرائيليصحافي  .35

 شارك في مـؤتمر عقـد يـومي         إسرائيلياقالت تقارير صحافية ان صحافيا      : ـ محمود معروف   الرباط
  . االورومتوسطياإلعالمحول ] ربيةالمغ[االثنين والثالثاء بمدينة مراكش 

 80االسرائيلية شارك الـى جانـب       " هارتس"وقالت التقارير ان الصحافي عاير اورين الكاتب بصحيفة         
 دولة متوسطية في المؤتمر االقليمي حول حرية االعالم في الـشراكة االورومتوسـطية              30صحافيا من   
ان اورين معروف بعدائه للفلـسطينيين      " التجديد "وقالت صحيفة  "".حرية التعبير والصحافة  ""الذي ناقش   

  .والعرب والمسلمين
  11/2/2010القدس العربي، 

  
  بلدية االحتالل تخصص سبعة ماليين شيكل لتنفيذ عمليات هدم المنازل في حي سلوان: القدس .36

جية  كشفت مؤسسة المقدسي المعنية بشؤون مدينة القدس المحتلة عن مسودة اإلستراتي:الضفة الغربية
 ماليين شيكل 7المزمع تنفيذها في حي سلوان في المدينة المقدسة، وتخصيص بلدية االحتالل فيها مبلغ 

وأوضحت المؤسسة في تقرير أصدرته أمس األربعاء،  .لتنفيذ عمليات الهدم في الحي المذكور هذا العام
ء الكنيست ينتمون إلى قوائم أن الكنيست اإلسرائيلي ناقش خالل جلسة طارئة بادر إليها أربعة من أعضا

االستيطانية في قلب الحي " عطيرت كوهنيم"يمينية، منع تنفيذ القرار القضائي الصادر بحق مبنى جمعية 
  .2007الفلسطيني في سلوان، والقاضي بإخالء المستوطنين، وإغالق المبنى منذ العام 

ة تحتوي على عشرات الصور الجوية واستعرض التقرير أهم ما ورد باإلستراتيجية، مشيرا أن الوثيق
غير " وتبين حجم البناء الفلسطيني 2009 ولغاية 1951والخرائط المفصلة عن منطقة سلوان منذ العام 

كما ورد بالخريطة شجرة مفصلة للعائالت الفلسطينية التي تسكن المنطقة وأصولها وأفرعها،  ".القانوني
 ألف مواطن، 30000فت خالل العشرين عاما لنحو  عائلة فلسطينية تكاثرت وتضاع11وتحددهم بـ

 حيث 1967 يونيو/ وتعزو هذه الزيادة بفعل هجرة أهالي مدينة الخليل للسكن بالقدس بعد حرب حزيران
  .  فردا في عهد االنتداب البريطاني2968تشير إلى أن عدد السكان الفلسطينيين في المنطقة بلغ 

ات الجديدة التي طرحها رئيس بلدية القدس الغربية نظرية وغير وقالت المقدسي في تقريرها إن السياس
 الجديدة في إضفاء الشرعية على مبنى المستوطنين "السياسة"قابلة للتطبيق، ويكمن الهدف الحقيقي في 

، ومن خالل مراجعة دقيقة لإلستراتيجية المزمع تنفيذها، والتي تم طرحها في "بيت يونتان"والمسمى 
  .10/1/2010ئيلي بتاريخ الكنيست اإلسرا

  11/2/2010السبيل، األردن، 
  
  
  



  

  

 
 

  

            21 ص                                     1697:         العدد       11/2/2010األربعاء  :التاريخ

  في القدس يصدر أوامر هدم جديدة لمنازل فلسطينية خالل األيام المقبلةاالحتاللرئيس بلدية  .37
، إن رئيس بلدية 10/2 األربعاء ، مساء يوم"يديعوت أحرونوت"قالت مصادر مطلعة لموقع صحيفة 

زم إصدار أوامر هدم جديدة لمنازل فلسطينية في القدس المحتلة  في القدس، نير بركات، يعتاالحتالل
في " يونتان "االستيطانيةالعمارة " ترخيص"خالل األيام القليلة المقبلة، كأداة ضغط على الجهات المعنية لـ
وأضافت المصادر أن مراقبي البلدية  .حي سلوان المقدسي، الصادر بحقها أمر إخالء تمهيداً لهدمها

 .خالل األيام القليلة المقبلة بإيصال أوامر الهدم بموازة وضع أمر اإلخالء على العمارةسيقومون 
 10/2/2010، 48عرب

 
   باب العامودإغالقالشيخ صبري يطالب منظمات اليونسكو وااليسسكو واألليكسو بمنع  .38

 وخطيب المسجد  العليااإلسالمية طالب الشيخ الدكتور عكرمة سعيد صبري رئيس الهيئة :القدس المحتلة 
سالمية للتربية  والمنظمة اإل، اليونسكو- المبارك منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوماألقصى

 االليكسو بالتحرك العاجل لمنع - والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، االيسسكو-والعلوم والثقافة
ب العامود في غضون الشهر المقبل لمدة عامين تحت  بابإغالق "بلدية القدس"تنفيذ قرار ما يسمى بـ

وحث صبري هذه المنظمات والهيئات العالمية على تحمل  .ذريعة ترميم وتطوير البنية التحتية للمنطقة
 أومسؤوليتها وتكثيف جهودها لصون المقدسات واآلثار في مدينة القدس والمحافظة عليها من الطمس 

 الحكومة وإلزام التاريخية األماكن الدولية التي تحرم االعتداء على ظمةواألنالتغيير وتطبيق القوانين 
  . باب العامودإغالق بوقف اإلسرائيلية

 11/2/2010الحياة الجديدة، 
  

  دعاية يهودية لمشروع استيطاني في حي باب العمود".. متع نظرك بمشاهدة جبل الهيكل" .39
 مختلفة بحملة دعائية واسعة النطاق تهدف إلى باشرت جهات إسرائيلية:  حسن مواسي-القدس المحتلة 

، المقامة في قلب حي رأس " مطلة الزيتون-معالي هزيتيم "تسويق شراء شقق سكنية في مستوطنة 
  .العامود الفلسطيني في القدس المحتلة، بهدف تشجيع المستوطنين اليهود شراء هذه الشقق

طانية بدأت بحملة تسويق واسعة النطاق أن جهات استي" األقصى للوقف والتراث"وذكرت مؤسسة 
متع نظرك بمشاهدة جبل "تحت عنوان " معالي هزيتيم" للمشروع االستيطاني التهويدي الذي يحمل اسم 

، إذ أن المشروع يقام في قلب حي رأس العمود في القدس جنوب شرق المسجد األقصى المبارك، "الهيكل
مشروع بتشجيع اليهود على شراء شقق سكنية بدعوة أنها وتحاول الشركات والجهات اليهودية تسويق ال

  .مطلة وقريبة من المسجد األقصى المبارك، وأن األمر يسرع ببناء الهيكل المزعوم
 التهويدي بحد ذاته االستيطانيهذا المشروع "واعتبر المتحدث بلسان المؤسسة محمود أبو عطا أن 

 على المسجد ة القدس وأهلها، كما يشكل تهديدا مباشراً، خطراً على مدينوبصورته التسويقية هذه أيضاً
األقصى المبارك، واضح جدا أن هذا المشروع يهدف إلى تطويق المسجد األقصى بحزام من 

  ".المستوطنات اليهودية وخنق المسجد األقصى، ومحاولة عزله عن محيطه الفلسطيني
  11/2/2010، المستقبل

  
   الضفةحملة اعتداءات واعتقاالت واسعة في .40

 نفذت قوات االحتالل عمليات دهم في عدة مدن وقرى وبلدات في طولكرم والخليل ورام اهللا :محافظات
 وداهمت سكن طالبات كلية أمر مواطنين واعتدت على مزارعين ومتضامنين قرب بلدة بيت 7واعتقلت 

 جوي إنزال عملية وأجرت األغوار المستوطنات في إحدىالعروب واعتقلت عدداً من العمال عند مدخل 
  .ومناورات عسكرية في جنين
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من جهة ثانية شرعت قوات االحتالل بأعمال تجريف في جبل عش غراب، شرق بيت ساحور، تمهيدا 
وقالت مصادر في اللجنة . 2006 أبريل/  في شهر نيسانأخلتهالعادة معسكر لجيش االحتالل، كانت 

  . التجريف، بحراسة عسكرية مشددةأعمالل، بدأت  جرافات االحتالإنالشعبية للدفاع عن عش غراب، 
 قامت قوات االحتالل باقتحام مبنى كلية العروب الزراعية في مخيم العروب، وقامت أخرىمن جهة 

  .بتفتيش سكن الطالبات في الكلية
 أمس باعتقال العشرات من العمال من منطقة أريحا أثناء توجههم أمنهقامت قوات االحتالل وأجهزة و

 األمن إنوقال وائل نظيف رئيس االتحاد العام لنقابات العمال  .ل في مستوطنة الخان األحمرللعم
اإلسرائيلية اقتادهم إلى مركز األمن في مستعمرة معاليه ادوميم وأفرج عنهم وفرض غرامه مقدارها 

  . يوليو من العام الجاري/ شيكل وكفالة لحين المحاكمة في شهر تموز1000
 11/2/2010، الحياة الجديدة

 
  حباط محاولة توسع استيطانية على جبل الزيتونإ .41

  محاذية للبؤرةأراض محاولة استيطانية لالستيالء على أمسحبط مواطنون مقدسيون أ :القدس
 .على مدخل حي الطور على جبل الزيتون" بيت اوروت"االستيطانية المعروفة 

 منطقة إلىقد رافق مجموعة من المواطنين القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح  وكان حاتم عبد
الصوانة في القدس الشرقية حيث تصدوا لمجموعة المستوطنين ومنعوهم من مواصلة اعتدائهم على 

وحذر عبد القادر  . العربية، واصفا اعتداء المستوطنين بانه محاولة لتوسيع البؤرة االستيطانيةاألرض
 . المقدسيين سيتصدون ألي محاولة لالستيالء عليهاأندا  األرض مؤكإلىالمستوطنين من مغبة العودة 

 11/2/2010القدس، فلسطين، 
  

   للمستوطنين في نابلس خالل العام الماضي هجوما320ً .42
 ضد المواطنين  هجوما320ً الماضي 2009أظهرت معلومات رسمية، أن المستوطنين شنوا خالل العام 

 االستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، إن وقال مسؤول ملف .وممتلكاتهم في محافظة نابلس
االنتهاكات توزعت بين هجمات مباشرة ضد المواطنين، وحرق حقول زراعية واقتالع أشجار، ومنع 
مواطنين من دخول أراضيهم ورشق مركبات بالحجارة، وتحطيم زجاج المنازل واقتحام قرى وسرقة 

  .المحاصيل الزراعية
وكانت أكثر القرى التي تعرضت لهجمات إرهابية  . في تلك القرىومياً وقع يوتظهر األرقام أن هجوماً

  .من قبل المستوطنين هي قرى عصيرة القبلية وبورين وقريوت
  11/2/2010الدستور، األردن، 

  
  االحتالل يقبعون في سجون 1948 أسيراً وأسيرة من أراضي 150 :فراونة .43

 سامي خالد سالمة 1948نة، بأن عميد أسرى أفاد الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروا
 عامه الثامن والعشرين في سجون االحتالل أيام، وأقدمهم وأكبرهم سناً قد دخل قبل ) عاما78ً(يونس 

وأوضح فروانة أن األسير يونس من بلدة عارة بالمثلث ويعتبر ثامن أقدم أسير فلسطيني  .اإلسرائيلي
  .48على اإلطالق، وعميد أسرى الـ

 20 يقبعون في سجون اإلحتالل، بينهم 1948 أسيراً وأسيرة من أراضي 150ر فروانة أن قرابة وذك
، من 1994 مايو/ أسيراً ضمن قائمة األسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل قيام السلطة الوطنية في أيار

يأملون بأن ، 1948وأكد أن قدامى األسرى من أراضي  . أسيراً ضمن قائمة عمداء األسرى16بينهم 
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، واعتبر فروانة أن أية 1985تشملهم صفقة التبادل المرتقبة، كما شملت إخوانهم صفقات سابقة عام 
  .صفقة تبادل يمكن أن تتجاهل هؤالء أو تستثني أيا منهم، هي صفقة غير مقبولة فلسطينياً

  11/2/2010الدستور، األردن، 
  

  2010طلع  منذ م فلسطينيا16ًتقتل " المولدات"حوادث : غزة .44
 حالة حريق جراء اضطرار 32 من قطاع غزة مصرعهم وسجلت  فلسطينيا16ً لقي :حامد جاد -غزة 

المواطنين استخدام مولدات الكهرباء المنزلية إثر أزمة انقطاع التيار الكهربائي لفترات زمنية طويلة 
  . ساعة وذلك منذ مطلع العام الحالي16تصل في اليوم الواحد إلى 

 اإلسعاف والطوارئ الطبيب معاوية حسنين خطورة استخدام المولدات الكهربائية بطريقة وأكد مدير
 إلى سقوط عشرات الضحايا بين قتلى ومصابين بالحروق الناجمة عن  غالباًخاطئة ما أدى مؤخراً

 وأوضح حسنين أن عدد القتلى جراء .انفجارات المولدات الكهربائية إثر سوء استخدامها من قبل البعض
، بينما بلغ عدد ضحايا الحوادث المنزلية المختلفة التي لها عالقة باستخدام الوقود 16انفجار المولدات بلغ 

  . ضحية75 أكثر من 2009واسطوانات الغاز والمولدات منذ العام 
  11/2/2010الغد، األردن، 

  
   العاملين في األنفاق بأنهم المقاومة الحقيقية ورئة غزة يصفروبرت فيسك .45

وصف الصحفي البريطاني المتخصص في شؤون الشرق األوسط روبرت فيسك العاملين فـي             : بندنتإند
وقال فيسك في تقريره بصحيفة ذي إندبندنت        .األنفاق بين غزة ومصر بأنهم المقاومة الحقيقية ورئة غزة        

كالتة إن العبء األكبر الذي يقع على كاهلهم يكمن في تزويد أهـالي غـزة بـاللحم والبرتقـال والـشو              
  .والمالبس واأللعاب والسجائر والورق وغير ذلك مثل بطاريات السيارات

ووجد فيسك أن الجدار المصري هو أكثر ما يخيف العمال الفلسطينيين اآلن، حيث أعرب عبـد الحلـيم                  
، أنا أخشى الجدار المصري ألنهم سيـصبون المـاء فـي            طبعاً"المحسن عن قلقه من المصريين، وقال       

  ؟"ما عسى أن نفعلف"األنفاق، 
وأشار الكاتب إلى أن منظمات غير حكومية في قطاع غزة وصفت إعالن مصر عن بناء الجـدار بأنـه         

  .حيلة مصرية معتادة إلرضاء األميركيين عبر إرضائهم لإلسرائيليين
  .وأكد صاحب نفق يدعى أبو دية اصطحب فيسك إلى نفقه، أنهم ال يقومون بتهريب أسلحة عبر األنفاق

د فيسك اقتراب شاحنة من هذا النفق وقد ترجل منها عدد من الرجال وأخذوا يكدسون الخـضراوات             وشه
  .واألثاث وزجاجات الكوكاكوال المصرية في الشاحنة بعد سحبها من النفق

ويرى فيسك أن حركة حماس تستفيد من تلك األنفاق عبر ما تفرضه من ضرائب على عائداتها، حيـث                  
من أرباح العائدات، وتقـدر إجمـالي دخـل         % 15ية إن حماس تحصل على      تقول منظمات غير حكوم   

  . مليون دوالر سنويا350ًالحركة منها بـ
 إلى أن هذه األنفاق لـم تعـد         ، مشيراً ويخلص فيسك إلى أن األنفاق أبقت على حياة حماس والقطاع معاً          
  .تمثل شريان الحياة بين غزة ومصر وحسب، بل نفاقا دوليا شامال

الكاتب بالمشهد الذي رآه على بعد مائة متر داخل األراضي المصرية حيث تقـف آلـة للحفـر                  ويختتم  
العلم المصري يرفرف على برج المراقبة الذي يضم جنود         "بالقرب من اللبنة األولى للجدار، ومن خلفها        

  ".مصر العربية لضمان بقاء إخوانهم الفلسطينيين العرب محاصرين في حفرة من القمامة
  10/2/2010نت، .رةالجزي
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 طالما تبسط حماس سيطرتها على غزة) كارني( افتتاح معبر المنطار يستبعداالحتالل جيش  .46
 الحدودي بين )كارني(لمنطار ا استبعد الجيش اإلسرائيلي افتتاح معبر : احمد عبد الفتاح-القدس

  . سيطرتها على غزة في المستقبل القريب طالما تبسط حماس غزة وقطاع1948األراضي المحتلة سنة 
 11/2/2010القبس، 

  
  "ورقة ابتزاز سياسي ضد غزة"تستخدم الدواء كـ" سلطة رام اهللا: " في غزةالصحة .47

أكد مدير عام اإلدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة، منير البرش أن نقص  : سيد إسماعيل- غزة
الحكومة الفلسطينية من " ابتزاز"رام اهللا األدوية الذي تمر به الوزارة حالياً بغزة ناتج عن محاولة سلطة 

  .خالل التلكؤ في توريد األدوية الالزمة لعشرات األلوف من المرضى الغزيين
 أصناف من 104لدينا نقص حاد في كميات ما يزيد عن ": "فلسطين"وأضاف البرش في حديث لـ

راض مستعصية مثل األدوية رصيدنا الفعلي منها صفر، ونحن نتحدث هنا عن أدوية تخصصية ألم
، فضالً )الخُدج(الفشل الكلوي وأمراض الدم كالهيموفيليا، ومحاليل لألطفال في حضانات المستشفيات 

عن السرطان الذي يؤدي التأخر في تناول المريض لجرعته من الدواء في مواعيدها المحددة إلى حدوث 
  ".انتكاسات خطيرة قد تؤدي إلى وفاته

 1899 إلى 2009 السرطان وأمراض الدم في القطاع قد ارتفع خالل عام ويشار إلى أن عدد مرضى
  . ، وذلك بعد الحرب اإلسرائيلية على غزة، واستخدام قوات االحتالل مواداً محرمة دولياً خاللهامريضاً

  11/2/2010صحيفة فلسطين، 
  

  المواد المخدرة تجتاح حياة الالجئين الفلسطينيين في لبنان": راصد" .48
+ حشيش الكيف ( المواد المخدرة بياناً ذكرت فيه أن راصد -جمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسانالأصدرت 

من أكثر الظواهر "بأرخص الثمن في المخيمات الفلسطينية في لبنان وهي تباع ) الحبوب المخدرة
، ال سيما الخطيرة التي تجتاح المجتمع الفلسطيني، وتهدد صحة أفراده ال سيما الشباب وتستنزف األموال

وأن الالجئ الفلسطيني يعاني أصالً من الفقر والحرمان في ظل ظروف معيشية صعبة للغاية، فرغم 
التهديدات والتحذيرات من خطورة وتداعيات هذه المواد المخدرة من قبل األطباء ومؤسسات المجتمع 

ها أصبحت منتشرة في أيدي المدني، إال أن بيعها ال يزال مباحاً ومنتشراً بال حسيب أو رقيب لدرجة أن
 من العمر، ووصلت قمة االستهتار من قبل بعض المسؤولين الفلسطينيين المهيمنين 18الشباب دون الـ 

عبر مجموعاتهم المسلحة على المخيمات ويدعون أنه من أولى مسؤولياتهم ضبط األمن لالجئين 
  . اإلسرائيلياالحتالل الفلسطينيين لحين عودتهم لديارهم التي هجروا منها قسراً بفعل

وما يثير الحفيظة أن بعض المسؤولين داخل المخيمات ولألسف الشديد يقومون هم : "وأضاف البيان
بحماية ومساعدة تجار المخدرات المعروفون داخل المخيمات بشكل واضح وعلني، وأيضاً يقومون 

 لتمكين سلطتهم بدل أن يقوموا باستقطاب المدمنين على المواد المخدرة واستخدامهم كدمى بين أيديهم
  ."بتقديم العالج لهم وإرشادهم عن مخاطر تناول هذه المواد ومدى خطورتها في المستقبل

  11/2/2010 ،" راصد-الجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان"لـ اإلعالم المركزي
  

   غزةتراجع ملحوظ في القدرة التشغيلية آلبار المياه ومحطات المعالجة في: سلطة المياه .49
أكدت سلطة المياه أن عجزاً كبيراً طرأ على كمية المياه التي يتم ضخها من خالل آبار  :كتب حامد جاد

  وأوضح نائب رئيس  .المياه لغرض تلبية االحتياجات االستهالكية لمواطني قطاع غزة من مياه الشرب
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نعكست بشكل مباشر على القدرة سلطة المياه ربحي الشيخ، أن أزمة الكهرباء التي يعاني منها القطاع ا
  .التشغيلية آلبار المياه ومحطات معالجة المياه العادمة ومجمل المشاريع ذات العالقة بقطاع المياه

 11/2/2010األيام، فلسطين، 
  

  "إسرائيل"دعم المفاوضات غير المباشرة مع األردن ي .50
إجراء مفاوضات غير مباشرة لكسر قال األردن، أمس، إنه يدعم اقتراح الواليات المتحدة ): وكاالت(

ونقلت الصحف األردنية عن وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال نبيل الشريف ". عملية السالم"جمود 
رؤية السلطة الفلسطينية لألرضية التي يجب أن تستند إليها المفاوضات .. األردن ومصر يدعمان"قوله 

   ".إسرائيل"غير المباشرة المتوقعة قريباً مع 
11/2/2010الخليج،   

  
  تابع الحفريات اإلسرائيلية عن كثباألردن ي .51

قال وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية األردني عبد السالم ): أ.ب. د-رويترز  (-عمان 
حول المسجد " اإلسرائيلية"الحفريات " تراقب عن كثب"العبادي، أمس، ان إدارة األوقاف في بالده 

ان ) بترا( وأوضح العبادي، كما نقلت عنه وكالة االنباء األردنية الرسمية .األقصى في القدس
التصدعات والتشققات في الرواق الشمالي للمسجد األقصى المبارك قديمة جدا وهي نتيجة لعوامل "

  ".الزمن
11/2/2010الخليج،   

  
  فوضةالتهديدات اإلسرائيلية لسوريا ولبنان مر: رئيس الوزراء األردني يلتقي األسد .52

أكد رئيس الحكومة األردنية سمير الرفاعي، خالل تسليمه الرئيس السوري بشار األسد ): يو بي آي(
رسالة من الملك األردني عبد اهللا الثاني في دمشق أمس، رفض عمان التهديدات اإلسرائيلية لسوريا 

إسرائيل وسعيها المستجدات في المنطقة، وخاصة في ضوء تهديدات «وبحث الرفاعي واألسد . ولبنان
. »المتواصل لعرقلة عملية السالم على المسارات كافة، حيث أكد الرفاعي رفض بالده لتلك التهديدات

تم بحث األوضاع على الساحتين اإلقليمية والدولية، وبشكل خاص الشأن الفلسطيني وأهمية إنجاز «كما 
  . » تواجههمالمصالحة بين الفلسطينيين وتوحيد مواقفهم تجاه التحديات التي

11/2/2010السفير،   
  

  دائرة الشؤون الفلسطينية سعت وال تزال إلى االرتقاء بالخدمات المقدمة لالجئين .53
قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس وجيه عزايزة ان الدائرة سعت :  كمال زكارنة-عمان 

ضاع المعيشية لهم وذلك بتنفيذ العديد من وال تزال الى اإلرتقاء بالخدمات المقدمة لالجئين وتحسين االو
تقدم العديد من الخدمات " األونروا"إن وكالة : وقال. المشاريع في المخيمات الثالثة عشرة في األردن

الصحية والتعليمية لالجئين الفلسطينيين اال ان األونروا قلصت الخدمات التي تقدمها بسبب االزمة المالية 
  .التي تعاني منها

11/2/2010، األردن، الدستور  
  

  تعيق دخول الخضار والفواكه األردنية إلى المناطق الفلسطينية " إسرائيل" .54
ـ   : عصام مبيضين  أن االجتماع السري الذي عقد قبل أيام بين مسؤولين         " السبيل"ذكرت مصادر مطلعة ل

إلسرائيلي تجـاه   من وزارة الزراعة على الحدود مع نظرائهم اإلسرائيليين لم ينجح في حلحلة التصلب ا             
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انسياب الخضراوات والفواكه إلى المناطق الفلسطينية، رغم أن جدول المباحثات المشتركة           " إسرائيل"منع  
كان على رأسها تسهيل انسياب المنتجات األردنية من الخضراوات والفواكـه إلـى أراضـي الـسلطة                 

  . الفلسطينية عبر الحدود المشتركة
ة االستيراد المباشر من األردن ليتم بيعها فيمـا بعـد إلـى األشـقاء               تصر على فكر  " إسرائيل"وأكد أن   

ما زالت ترهن االقتصاد الفلسطيني بكل مكوناته عن طريق عرقلة          " إسرائيل"الفلسطينيين، مضيفاً إلى أن     
  .أي اتفاق أردني فلسطيني إلدخال المنتجات الزراعية األردنية إلى مناطق السلطة الفلسطينية
11/2/2010ن، السبيل، األرد  

  
  "إسرائيل"الخروقات اإلسرائيلية من شأنها أن تقود إلى اندالع حرب جديدة مع : الحريري .55

 أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قال في مقابلة مع هيئة اإلذاعـة              11/2/2010األخبار،  ذكرت  
لية يومـاً بعـد يـوم، ال        نسمع الكثير من التهديدات اإلسـرائي     «: أذاعتها أمس » سي.بي.بي«البريطانية  

نرى ما يحدث على األرض وفي مجالنا الجوي وما يحـدث طـول الوقـت خـالل       .. التهديدات فحسب 
في كل يوم نشاهد الطائرات الحربية اإلسرائيلية تدخل مجالنـا الجـوي والخـروق              . الشهرين الماضيين 

وكرر أن إسـرائيل    . »إسرائيلتزداد، وهو أمر خطير جداً من شأنه أن يقود إلى اندالع حرب جديدة مع               
سـنقف  . لن يكون هناك انقسام في لبنان     «، مؤكداً أنه    »إن شنت حرباً علينا   «تراهن على انقسام اللبنانيين     

لبنان متّحد والحكومة ستقف إلى جانـب حـزب         «وأضاف جازماً بأن    . »سنقف مع شعبنا  . ضد إسرائيل 
  .»اهللا

ث عن ضرورة التعامل مع التهديدات اإلسرائيلية بجدية أن الحريري تحد 11/2/2010 السفير، وأضافت
كبيرة، وأشار في هذا السياق الى االتصاالت مع الدول الشقيقة والصديقة والتي تضع المجتمع الدولي 
أمام مسؤولياته في هذا الصدد، كذلك قال الحريري قال في مجلس الوزراء حول الكالم الذي أطلقه ضده 

دور ليبرمان، الذي حمل فيه بشدة على تصريحات الحريري التي أعلن فيها عن وزير خارجية العدو أفيغ
  . وهذا يشرفني.. ليبرمان يهددني: في أي مواجهة مقبلة مع إسرائيل، قائال» حزب اهللا«وقوفه إلى جانب 

  
  " إسرائيل"لبنان يطالب االتحاد المتوسطي بإدانة  .56

 دولة 23وريا ولبنان، على االجتماع الذي عقده مندوبو خيمت قضية التهديدات اإلسرائيلية لس: بروكسيل
حيث . عضوا في االتحاد من أجل المتوسط، مساء أمس األول، في مقر المجلس األوروبي في بروكسل

طالب الوفد اللبناني في االتحاد بإدانة صريحة لالنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة لقرار مجلس األمن 
ا يتعلق باستمرار الخروقات الجوية، وخطف اللبنانيين، وتجنيد شبكات ، خاصة في م1701الدولي رقم 

  . التجسس التي تهدد أمن واستقرار لبنان
11/2/2010السفير،   

  
  مصر رفضت طلب حماس استقبال وفد للتوقيع على المصالحة: "الحياة" .57

ـ    :  فتحي صباح  -غزة   كة حماس في غزة    قياديين من حر  "، أن   "الحياة"كشفت مصادر فلسطينية موثوقة ل
أجروا اتصاالً هاتفياً مع ضابط يعمل ممثالً لمدير جهاز االستخبارات العامة المصرية الوزير اللواء عمر               

في رام اهللا، وطلبوا منه العمل من أجل استقبال وفد من الحركة فـي              ) السفارة(سليمان في مكتب التمثيل     
ر موسى أبو مرزوق، وعضو المكتـب الـسياسي         القاهرة يتألف من نائب رئيس المكتب السياسي الدكتو       

  ". الدكتور خليل الحية
مستعدة للتوقيع على الورقة المـصرية للمـصالحة الفلـسطينية،          "واضافت ان القياديين قالوا ان الحركة       

وتريد من القيادة المصرية أن تقدم لها رسالة ضمانات عند تنفيذ بنودها الحقاً، أو رسالة مـن الـرئيس                   
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".  موجهة الى مصر تتضمن هذه الضمانات، وأن الوفد سيبلغ القيادة المصرية رسمياً بذلك             محمود عباس 
ممثل الوزيرعمر سليمان رفض طلب حماس، وطلب التوقيـع علـى الورقـة             "وأوضحت المصادر أن    

بتصريحات أطلقها ناطقون باسمها ضـد مـصر        "، مذكراً الحركة    "المصرية قبل البحث في أي ضمانات     
ي مبارك، اضافة الى السماح لمتظاهرين ومسلحين بالوصول الى الشريط الحـدودي مـع              والرئيس حسن 

  .في السادس من الشهر الماضي" مصر في مدينة رفح وقتل جندي مصري
  11/2/2010الحياة، 

  
 فلسطينية وعدم التخلي عن المقاومة" أجندة"خبراء مصريون يطالبون بـ  .58

فلسطينية وطنية لحل القـضية،     " أجندة" بضرورة وضع    طالب خبراء مصريون  :  طارق محمود  -القاهرة
 ".تخريـب فلـسطين   "والتوقف فورا عن حالة االنشقاق الفلسطيني، والذي وصفه الخبراء بأنه يؤدي إلى             

بمعرض القاهرة للكتاب،   " رؤية استشرافية .. القضية الفلسطينية في مفترق طرق    "وشدد الخبراء في ندوة     
ار المقاومة، بحيث تسير المفاوضات التي ال تعنـي تنـازال بجانـب             على ضرورة عدم التخلي عن خي     

" حماس وفـتح  "عن أية حوار فلسطيني، باعتبار أن       " الجهاد"المقاومة في خط متواز، وعدم إغفال حركة        
  .من الشعب الفلسطيني% 40ليستا كل الشعب الفلسطيني، وأنهما يمثالن فقط 
 بين حركة مقاومة وأخرى سياسية والبحث عـن حلـول           ودعا حضور الندوة إلى ضرورة عدم التفرقة      

إبداعية جديدة من أجل العمل على حل القضية الفلسطينية، والسعي إلى إحداث تغير نوعي في الـساحة                 
  .الفلسطينية فيما يتعلق بالخالف القائم بين الفصائل

  11/2/2010الشرق، قطر، 
  

  إنطالق أكبر قافلة أدوية مصرية إلى قطاع غزة .59
ت من لجنة اإلغاثة والطواريء باتحاد األطباء العرب مساء أمس، أكبر قافلة أدوية مـصرية الـي                 انطلق

وقال الدكتور إبراهيم الزعفراني،     ). مليون دوالر تقريبا   2,5( مليون جنيه مصري     13قطاع غزة بتكلفة    
 تلبي احتياجات   ، إذ 2009إن القافلة هي األضخم من نوعها منذ العدوان اإلسرائيلي علي قطاع غزة عام            

القطاع الصحي في غزة من األدوية والدم ووصالت ألجهزة الحضانات، إضافة الـى سـيارة إسـعاف                 
وأضاف الزعفراني، أن قوافل أخرى ستتبع القافلة الحالية، مشيراً الي أن تكاليف القافلة بالكامل               .مجهزة

  .ون مع الهالل األحمر المصريهي من تبرعات الشعب المصري، مؤكدا أن األدوية ستدخل غزة بالتعا
  11/2/2010األهرام، 

  
  إسرائيلية في العراق للتقريب بين الشعبين-مؤسسة كردية  .60

والتي نشأت في كردستان العراق قبل سنوات وهي مـن الجهـات            " إسرائيل"كشفت مؤسسة كرد    : بغداد
ـ            واليهود بأنهـا   " إسرائيل"البارزة التي تعمل فيها مجموعة من الشخصيات في إقليم كردستان للتعريف ب

تعمل على تقوية العالقات بين المنظمات الكردية واليهودية، وتصدر هذه المؤسسة مجلة شهرية، ولـديها      
عمل المؤسسة ينحصر حالياً   "إن  : ، مولود ئافند  "إسرائيل"ويقول رئيس تحرير مجلة كرد      . موقع إلكتروني 

صة رسمياً من قبل نقابـة صـحفيي كردسـتان          في إصدار مجلة شهرية وصحيفة إلكترونية، وهي مرخ       
مشاريع مستقبلية لتوسيع نشاطاتها،    "، ويكشف أن لدى المؤسسة      "بهدف التعريف بإسرائيل واألكراد اليهود    

ويشير ئافند إلى أن    ".  بالرغم أن العمل في إقليم كردستان العراق في هذا المجال يعتبر بمثابة خط أحمر             
قات جيدة مع األكراد اليهود الموجودين في إسرائيل، إذ إنهـم يعملـون             المؤسسة تمكنت من تكوين عال    "

بجدية لدعم قضية الشعب الكردي، كما أن لدى المؤسسة عالقات مع عدد من المنظمات اليهودية، بهدف                
العراقية، " السومرية  "ويشدد رئيس التحرير في حديث نقلته عنه وكالة         ". إجراء الدراسات والبحوث فقط   
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ال تعمل ضد أي جهة، وهي تؤمن بأن من حق الشعب الفلسطيني أن يتمتـع بحقوقـه          "لمؤسسة  على أن ا  
  ".الكاملة، وأن تكون له دولته المستقلة التي تدعم التعايش السلمي بين الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي

  11/2/2010الشرق، قطر،  
 

  " إسرائيل"لبنان وسوريا يطالبان االتحاد المتوسطي بإدانة  .61
ـ   ذ ، أن الوفد السوري لدى االتحاد المتوسطي، دعا الدول المشاركة في           "السفير"كرت مصادر دبلوماسية ل

 دولة عضواً في االتحاد من أجل المتوسط، مساء أمس األول، في مقـر              23االجتماع الذي عقده مندوبو     
يلية األخيرة ضـد    المجلس األوروبي في بروكسل، إلى إصدار إدانة واضحة وصريحة للتهديدات اإلسرائ          

  . سوريا ولبنان
ورأى الوفد السوري أن هذه التهديدات تؤكد أن ال مكان للسالم في الخطط اإلسرائيلية، معتبراً أن الهدف                 

وأضاف أن وهم القوة اإلسرائيلية أصبح مـن الماضـي،   . منها إفشال كافة الجهود الدولية لتحقيق السالم  
  . ، والعدوان على قطاع غزة العام الماضي2006بنان في العام وهذا ما أظهرته نتائج الحرب على ل

بدوره، طالب الوفد اللبناني في االتحاد بإدانة صريحة لالنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة لقـرار مجلـس               
، خاصة في ما يتعلق باستمرار الخروقات الجوية، وخطف اللبنانيين، وتجنيـد            1701األمن الدولي رقم    
  . تي تهدد أمن واستقرار لبنانشبكات التجسس ال

  11/2/2010السفير، 
  

  طالب جامعة أوكسفورد ينتفضون ضد زيارة أيالون .62
 طالب الجامعة إلى لقاء مع داني أيـالون، نائـب           "اتحاد طلبة أوكسفورد  "دعا  :  مالك خالد  -أوكسفورد  

لمـشادات بيـنهم    وزير الخارجية اإلسرائيلي، ما استفز الطالب العرب في الجامعة، حيث جرت بعض ا            
  .وبين الدبلوماسي اإلسرائيلي، ولم ينجح األمن في قمع أصواتهم

11/2/2010األخبار،   
  

   اإلسرائيلية -الرئيس الكوري يعرب عن أمله في استئناف المفاوضات الفلسطينية  .63
أعرب الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك، أمس، عن أمله في اسـتئناف المفاوضـات الفلـسطينية                  

ونقلت وكالة  . في أقرب وقت، متعهداً بمواصلة تقديم المساعدات اإلنسانية للشعب الفلسطيني         " إلسرائيليةا"
الكورية الجنوبية عن بيان صادر عن المكتب الرئاسي، أن لي تناول مع الـرئيس الفلـسطيني                " يونهاب"

، معبراً عـن اعتقـاده بـأن        "اإلسرائيلية"محمود عباس، الذي يزور سيؤول حالياً، العالقات الفلسطينية           
  . المشكلة ستحل عن طريق الحوار والتسوية

11/2/2010الخليج،   
  

  فضائح الفساد والجنس الفلسطينية .64
  عبد الباري عطوان

تعيش السلطة الفلسطينية في رام اهللا اوقاتا صعبة هذه االيام، ليس بسبب الضغوط االمريكيـة والعربيـة                 
دون تنفيذ شروطها بتجميد كامل لالستيطان، وانمـا بـسبب انفجـار            التي تريد اعادتها الى المفاوضات      

فضيحة الفساد المالي والجنسي المزعومة والمتورط فيها مسؤولون كبار مـن بيـنهم الـدكتور رفيـق                 
  .الحسيني رئيس ديوان الرئيس محمود عباس

فلسطينية يـدعى فهمـي     القناة العاشرة في التلفزيون االسرائيلي استضافت ضابطا سابقا في المخابرات ال          
شبانة التميمي، تحدث عن فضائح فساد مالي، وزعم ان الدكتور الحسيني تحرش بـسيدات فلـسطينيات                
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شريفات تقدمن بطلب للعمل، وحاول استغاللهن جنسيا، وعرض شريطا مصورا بالواقعة اطلعت عليـه              
  .شخصيا

مرا جديدا، وفتح ملفاته اآلن لن يفـاجئ        الحديث عن الفساد المالي في السلطة الفلسطينية واجهزتها ليس ا         
اي احد، فهناك تحقيقات رسمية اجرتها لجان بتكليف من الرئيس الراحل ياسر عرفات في هذا الـشأن،                 

 مليون دوالر، ناقشه المجلس التشريعي قبل اغتيالـه         300قدمت تقريرا مفصال بسرقة واهدار اكثر من        
  .وتجميد اعماله

لتقارير، والجهة التي بثتها بالصوت والصورة، والشخص الـذي تطـوع           الجديد هو توقيت عرض هذه ا     
  .بتوظيفها في خدمة االحتالل ومخططاته في تشويه الشعب الفلسطيني وقيمه واخالقه

ال نختلف مع السيد الطيب عبد الرحيم امين عام الرئاسة الفلسطينية في قوله ان نشر هذا الغسيل القـذر                   
ة مسعورة للضغط على الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس، للعـودة الـى     يأتي في اطار حملة اسرائيلي 

المفاوضات في ظل االستيطان والتنكر للشرعية الدولية وقراراتها، ولكننا نختلف معه في التقليل من شأن               
هذه الفضيحة، واالدعاء بان النشر في وسائل االعالم االسرائيلية لم يفاجئ السلطة، ووصف من اطلقها،               

  .يحة، بانه ضابط صغير سابق في جهاز المخابرات فصلته السلطة منذ اكثر من عاميناي الفض
النقطة االهم واالخطر التي تحاول السلطة والمتحدثون باسمها القفز فوقها، ومحاولة اخفائها تتمثـل فـي                

هـا  هذا االختراق االمني الخطير ألحد ابرز اجهزتها االمنية، وهو جهاز المخابرات مـن قبـل نظيرات               
االسرائيلية، بحيث يتم استدراج مسؤول كبير في وزن رئيس ديوان الرئيس الى القدس المحتلة وتصويره               

  .في اوضاع مشينة
****  

الضابط الذي ظهر في التلفزيون االسرائيلي كاشفا عن هذه الفضيحة وتفاصيلها، كان من الضباط الكبار               
م رؤسائه وبتنسيق معهم في ظل صـراع االجنحـة          في جهاز المخابرات الفلسطيني، ونفذ مهمته هذه بعل       

  .واالجهزة داخل السلطة
هذه االشرطة المسجلة وما احتوته من تفاصيل لم تكن سرا، وكانت متداولة وموضع تندر فـي اوسـاط                  
الكثيرين داخل دوائر السلطة او خارجها منذ عام على االقل، وكنا نعلم بتفاصيلها الدقيقة، وكذلك حـال                 

، ولكنها التزمت باالخالق االسالمية ولم تحاول استغاللها وتسريبها الى          'حماس'مة االسالمية   حركة المقاو 
اجهزة االعالم، تماما مثلما فعلت بالعديد من االشرطة الجنسية الفاضحة التي عثرت عليها بعد استيالئها               

يين من الجنـسين    على السلطة في قطاع غزة، حيث جرى تصوير قادة في االجهزة االمنية، واناس عاد             
  .جرى االيقاع بهم لخالفات سياسية، في اوضاع جنسية مخلة بالشرف واالخالق

نعم علينا ان نعترف بان اجهزة السلطة مارست اعماال ابتزازية قذرة لخصومها، واحيانا لبعض قيادييها               
ـ              صر يوسـف   في ظل الصراع المحموم على مراكز النفوذ، وتقديم الخدمات ألجهزة خارجية، واللواء ن

  .وزير الداخلية في حكومة الرئيس محمود عباس االولى اعترف بهذه الحقيقة عالنية
ندرك جيدا ان السلطة في رام اهللا بذلت جهودا كبيرة لمنع بث هذا التقرير والـصور الفاضـحة التـي                    

ية في  تضمنها، ولكن جميع جهودها باءت بالفشل، لسبب بسيط وهو وجود مصلحة اسرائيلية امنية وسياس             
  .عرضه وتعميمه على اوسع نطاق

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، ويجب ان تجيب عنه السلطة واجهزتها، هو كم عدد المـواطنين الـذين                  
جرى االيقاع بهم وابتزازهم، مالياً وسياسياً طوال السنوات الماضية، واضطروا لتنفيذ ما طلـب مـنهم                

  لتجنب الفضيحة؟
****  
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ون السحر قد انقلب على الساحر، وان الضابط فهمي شبانة التميمي كان عمـيالً              ال نستغرب كثيراً ان يك    
في اوساط االجهزة االمنية الفلسطينية     ' الشين بيت 'او  ' الموساد'مزدوجاً، او ربما عميل اسرائيلي زرعه       

  .في اطار مهمة محددة وهي فضح السلطة وقيادتها في الوقت المناسب والطريقة المناسبة
بث هذا الشريط الفضيحة يجعلنا نذهب الى ما هو ابعد من تفسير الطيب عبـدالرحيم، وهـو                 ان توقيت   

الضغط على الرئيس محمود عباس للذهاب الى طاولة المفاوضات دون تجميد االستيطان، فاالسرائيليون             
ض أدركوا ان مهمة الرئيس عباس انتهت بالنسبة اليهم، وان الرجل لم يعد يخدم اهـدافهم فـي التفـاو                  

وبما يوفر لهم الغطاء البتالع المزيد من االرض، وبناء وتوسيع المستوطنات، والقبـول بدولـة               ' العبثي'
مؤقتة ورخوية دون حدود ودون سيادة، واسقاط كل الثوابت الفلسطينية الوطنية االخرى، ولذلك قـرروا               

  .تهشيمه، واسقاطه وتقويض سلطته او ما تبقى منها
ئيلية ما زالت تعتقد ان الرئيس عباس يصلح لكي يكون شريكاً مناسـباً يمكـن               فلو كانت السلطات االسرا   

استمرار التفاوض معه، لما اقدمت على هذه الخطوة التي تدرك مسبقاً حجم الضرر الذي يمكن ان تلحقه                 
  .به وبصورته

 بعـض   السلطات االسرائيلية اغتالت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بالسم، وربمـا باسـتخدام            
رجاالته المحيطين به، وهي اآلن تبدأ مرحلة اغتيال الرئيس عباس خليفته، سياسياً واخالقياً، وباسـتخدام               

  .بعض رجاالته ايضاً ولألسف الشديد
السلطة الفلسطينية مخترقة حتى النخاع، والتنسيق االمني هو احد عناوين هذا االختراق، النه يسير فـي                

ف والمصالح االسرائيلية فقط، وربما يكون االسرائيليون قد ادركوا، وهـم           اتجاه واحد، اي تحقيق االهدا    
يستعدون لحروب ضد غزة وجنوب لبنان وايران، ان العمر االفتراضي للسلطة ورئيـسها قـد انتهـت                 

  .صالحيته وبدأوا يتصرفون على هذا االساس
****  

يط قبل عام ونصف العام على األقـل،        المسألة ليست مسألة حرية االعالم، واال لكنا قد شاهدنا هذا الشر          
ولكن علينا ان نتذكر ان المفاوضات كانت على اشدها، واالستعداد لشن عدوان على غزة كان على اشده                 

  .ايضاً
رد الرئيس عباس على هذه الفضيحة، واالختراق االمني الكبير الذي كشفت عنه يجب ان يكون حماساً،                

  :ويتلخص في الخطوات التالية
تشكيل لجنة من قضاة محترمين، وشخصيات فلسطينية مستقلة، ورجال أمن من اهل الثقة، للتحقيق              : أوالً

في هذه الفضيحة بكل ابعادها، يقف امامها جميع المتورطين او المـسؤولين لمعرفـة الحقـائق كاملـة،         
  .ومصارحة الشعب الفلسطيني بكل النتائج في ظل شفافية مطلقة

الى المفاوضات طالما ان الهدف من هذه الفضيحة، مثلما قال السيد عبدالرحيم،            عدم الذهاب مطلقاً    : ثانياً
  .هو الضغط عليه للتجاوب مع النداءات والضغوط الموجهة اليه في هذا الخصوص

اقالة جميع االشخاص المتورطين في هذه الفضيحة واعتقالهم على ذمة التحقيق دون اي تأخير، فإذا               : ثالثاً
  .ون الى المحاكمة، واذا ثبتت براءتهم يتم اطالق سراحهمثبتت ادانتهم يقدم

هذه الفضيحة هي اختبار جدي للسيد عباس وسلطته وقيادته، وهو اختبار مصيري، نأمل ان يجتازه بأقل                
  .قدر ممكن من الخسائر الشخصية والوطنية، اذا تعذر النجاح فيه

  11/2/2010القدس العربي، 
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  ؟»حرب شاملة«سياسية أم تمهيد لـ فقاعات :  وسورية"إسرائيل" .65
  مأمون الحسيني

 بخالف الكثير من اآلراء والتحليالت التي حاولت إثارة الشكوك حول قدرة رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامين نتانياهو على كبح جماح وزرائه، وال سيما وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي أشعل، وزميله 

اراك، حريقاً سياسياً وإعالمياً لم تخمد آثاره بعد، وبعكس المزاعم حول عدم الجنرال الحربجي إيهود ب
وجود أساس للتهديدات الحربية على األرض، واعتبار أن تصريحات ليبرمان تهدف إلى إحباط اتصاالت 

، يصعب فصل »معاريف«سرية غير مباشرة تجرى بين إسرائيل وسورية، وفق ما ذكرت صحيفة 
، )تصريحات باراك(يلية بإشعال حرب شاملة في حال عدم التوصل إلى تسوية التهديدات اإلسرائ

، عن مسار )تهديدات ليبرمان(وباألخص على سورية التي ستعمل إسرائيل على إسقاط نظامها السياسي 
ومجرى التحضيرات والمناورات العسكرية، وآخرها تلك المناورة التي أجريت في منطقة النقب أواخر 

ي، والتي حاكت حرباً إسرائيلية ضد سورية، ونصب منظومات الدفاع الصاروخي في الشهر الماض
، وتسريع عمليات بيع )»3فك «صواريخ باتريوت (وفي أربع دول خليجية ) القبة الحديدية(إسرائيل 

صفقات األسلحة إلى دول منطقة الخليج، كما يصعب عدم األخذ باالعتبار حالة االهتزاز العسكري 
السياسي التي تشهدها المنطقة نتيجة النهج العدواني للحكومة اإلسرائيلية التي وزعت، وبموازاة واألمني و

أقنعة الغاز على سكانها للمرة الثانية منذ حرب الخليج، رزمة من االعتداءات الموضعية خالل األسابيع 
  .  دبيمحمود المبحوح في» حماس«األخيرة، كان آخرها تصفية المسؤول العسكري في حركة 

يونيو / هذه العناوين، وتجليات التهديد الناجمة عنها، والتي أعادت إلى األذهان حقيقة أن حرب حزيران
 اندلعت بعد أن هدد رئيس األركان اإلسرائيلي، في حينه، اسحق رابين بضرب النظام السوري 1967

لحقيقية للتوجهات ، تشكل األرضية ا»فتح«لحركة » التخريبية«بسبب دعمه لما أسماه األعمال 
اإلسرائيلية خالل المرحلة المقبلة، ال سيما وأن ليبرمان وباراك هما عضوان أساسيان في المجلس 
الوزاري اإلسرائيلي المصغر الذي يتخذ قرارات الحرب والسلم، ويعكس التوجهات العسكرية قبل 

يديعوت «سي في صحيفة السياسية، في المؤسسة اإلسرائيلية الحاكمة، والذي يشير المحلل السيا
، شمعون شيفر، إلى أن مواقف أعضائه حيال المفاوضات مع سورية تبين أن وزيرين فقط »أحرونوت

هما باراك ودان مريدور، يؤيدان التوصل إلى سالم معها مقابل االنسحاب من هضبة الجوالن، فيما 
يغن وإلياهو يشاي هذا يعارض الخمسة اآلخرون وهم نتانياهو وليبرمان وموشيه يعلون وبيني ب

االنسحاب، فضالً عن أن العناوين إياها تتوكأ على واقع األزمة البنيوية الوجودية التي تعيشها إسرائيل 
ال تمارس القتل والبطش والتنكيل ضد الشعب » دولة توراتية«اليمينية المتجهة بقوة نحو التحول إلى 

 العربي واإلقليمي فقط، وإنما أيضاً تنحو باتجاه ضد الجوار» الزعرنة«و » البلطجة«الفلسطيني، كما 
ممارسة القمع واالضطهاد ضد مواطنيها اليهود من المعارضين، ناهيك عن تداعيات العزلة الدولية 
والكراهية المتصاعدة ضدها في أوساط معظم حلفائها منذ عدوانها األخير على قطاع غزة، وبعد إدانتها 

ية من قبل تقرير غولدستون، حيث يواجه جنراالتها خطر االعتقال في بارتكاب جرائم حرب ضد اإلنسان
  .أكثر من عاصمة أوروبية

وما يزيد من درجة هذا التأزم، واقع اإلخفاقات األميركية المستمرة في العراق وأفغانستان، وتصاعد 
اع نطاق واتس» القاعدة«القلق األمني األميركي من جراء فشل الحرب على اإلرهاب، وتمدد تنظيم 

عملياته، فضالً عن الفشل في دفع إيران للتخلي عن طموحاتها النووية، ورفع األخيرة منسوب درجة 
 20التحدي إلى مستوى إعالن الرئيس أحمدي نجاد، أخيراً، البدء في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 

ضحة وجلية على تراجع مكانة في المئة، والذي يستند، بدوره، إلى الحراك الدولي الذي يطلق إشارات وا
الواليات المتحدة، وتآكل مصداقية معظم مرتكزات القوة األميركية التي هشمت طيلة السنوات الثماني 
التي قضاها الرئيس السابق جورج بوش في السلطة، وذلك على رغم كون أميركا ما زالت تحتل 
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 السياسة فيها أكثر استعداداً الستعمال الصدارة على صعيدي السياسة والقوة العسكرية، ما يجعل صنّاع
ما زال » نظام عالمي مختلف«المزيد من القوة في مناطق المصالح الحيوية، وعرقلة مسيرة التحول نحو 

  .قيد التأسيس، وفق ما يرى العديد من المفكرين المرموقين
في مستوى اللغة في المقابل، يؤشر الرد السوري على التهديدات اإلسرائيلية، والذي شكل سابقة 

الديبلوماسية السورية، بعد تأكيد الرئيس األسد أن إسرائيل تدفع المنطقة إلى الحرب، وإعالن الوزير 
يؤشر هذا الرد، . المعلم ان أي اعتداء على سورية، أو على الجنوب اللبناني، سوف يشعل حرباً شاملة

ية، على جملة معطيات ذات طبيعة نوعية، الذي عكس قرار سورية بالتصدي للعربدة اإلسرائيلية المتماد
مع الحكومة اليمينية الحالية التي » سالم«من بينها إدراك دمشق العميق عدم إمكانية تحقيق تسوية أو 

تواصل استعداداتها للحرب، وتوجه التهديدات واإلنذارات، في موازاة اإلعالن يومياً أنها ليست على 
 المحتل، والمطالبة، في الوقت ذاته، بإعادة إطالق عجلة التفاوض استعداد للتنازل عن الجوالن السوري

اإلسرائيلية في رأس جدول » االحتياجات األمنية«ووضع ما يسمى » دون شروط مسبقة«مع سورية 
أعمال هذه المفاوضات، وكذلك التعاطي بجدية مع التداعيات االستراتيجية التي خلفتها حرب تموز 

عن إعادة بناء قوته، وصوالً إلى مستوى » حزب اهللا« إسرائيل على ردع ، وعدم قدرة2006) يوليو(
من الجاهزية الدفاعية والهجومية على حد سواء، والعجز عن إجبار سورية على التراجع عن موقفها 
الداعم لقوى المقاومة، ناهيك عن التغير الجوهري الذي طرأ على بنية الجيش السوري في السنوات 

عمير ربابورت، الذي نقل عن جهات » معاريف« يقول المراسل العسكري لصحيفة األخيرة، وفق ما
األسد الوصول الى ) الرئيس السوري بشار(بينما كنا في غفوة، استطاع «عسكرية إسرائيلية قولها إنه 
  .»توازن استراتيجي مع اسرائيل

لذين قرروا صرف أموال كثيرة المتغير األبرز، في هذا السياق، وفق المصادر إياها، هو أن السوريين ا
الصواريخ المضادة للدبابات، والصواريخ الحديثة ضد الطائرات، وطبعاً «: على ثالثة أسلحة

، انتهجوا استراتيجية جديدة يطلق عليها »االستثمارات الهائلة في الصواريخ الموجهة للعمق اإلسرائيلي
ادة وحدات الكوماندوس على حساب وحدات ، وتقوم على زي»نهج التفاضل«في الجيش اإلسرائيلي اسم 

بشكل متدرج مكان تكتيكات الجيوش الكالسيكية، » حرب العصابات«المدرعات، وإحالل تكتيكات 
، وهي من أفضل »ماتيس«و » كورنيت«وامتالك قاعدة صواريخ متطورة مضادة للدبابات من طراز 

 حرصت سورية على إقامة منظومات أما في في مجال صواريخ أرض أرض، فقد. الصواريخ في العالم
 ميلليمتر، يبلغ 302 ميلليمتراً وصواريخ 220وصواريخ قصيرة المدى من قطر » سكود«صواريخ 

  . »اسكندر« كيلومتراً، كما تسعى الى امتالك صواريخ روسية من طراز 150مداها 
تحاول فرض معطيات على أن األهم في رزمة المعطيات المستجدة في مجرى الصراع مع إسرائيل التي 

سياسية وميدانية تئد من خاللها إمكانية التوصل إلى تسويات قابلة للحياة، هو الربط السوري ما بين 
الجبهات العربية المرشحة لالعتداءات اإلسرائيلية، والتلويح بنقل الحرب إلى المدن اإلسرائيلية، دون 

 اإلسرائيلي الساعي إلى تفجير المنطقة، ما إهمال دعوة العالم الغربي إلى وضع حد للعربدة والجموح
يفتح الباب على مختلف االحتماالت التي تراوح ما بين إطالق المزيد من الفقاعات السياسية، وارتفاع 

  .صوت طبول الحرب المتوقع أن تكون مختلفة عن سابقاتها، من حيث الشكل والنتائج والتداعيات
  11/2/2010الحياة، 

 
  ى الجيش اإلسرائيليهيمنة المتدينين عل .66

  هشام منور
مع وصول األيديولوجية الصهيونية العنصرية إلى مرحلة متقدمة من التقهقر والتراجع، وضعف بريـق              

التي خادعت بها الصهيونية العالمية دول العالم ويهـوده إلنـشاء           " الرومانسية"ووهج األفكار الصهيونية    
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البحث عن وسائل وأساليب جديدة لتـأجيج الـروح         وطن قومي لليهود على أرض فلسطين المحتلة، بات         
المتماوتة في جسد الكيان الصهيوني المتأزم أمراً ضرورياً واستراتيجياً لبقاء واستمرارية هـذا الكيـان،               

  .واأليديولوجية المؤسسة له
ولضمان تحقيق هذا الهدف الذي تحول إلى أولوية صهيونية، ومع ارتفاع نسبة اليهـود المتـدينين فـي                  
المجتمع الصهيوني نتيجة ارتفاع معدالت الوالدة في أوساطهم، لم تجد الـصهيونية العالميـة بـداً مـن                  

" عوفاديـا يوسـيف   "فقد قام مؤخراً الحاخام     . التحالف مع خصم األمس لتأمين مستقبل الكيان الصهيوني       
 الحركة إلـى هيئـة      الزعيم الروحي لحركة شاس اإلسرائيلية الدينية المتطرفة، بالمصادقة على انضمام         

الهستدروت العالمية الصهيونية، وهي الهيئة التي تضم جميع الهيئات واألحزاب والنقابـات والحركـات              
  . اإلسرائيلية" هآرتس"العمالية الصهيونية لليهود على مستوى العالم بأسره، حسبما ذكرت صحيفة 

" حريدياً"رغم من كون شاس حزباً      انضمام حركة شاس إلى هيئة الهستدروت الصهيونية جاء ذلك على ال          
ال يؤمن بالصهيونية وال يعترف بها، األمر الذي يعد تحوالً تاريخياً في مواقف وتوجهات              ) دينياً متزمتاً (

  .الحزب، إذ أصبح بذلك الحزب الديني اليهودي األول الذي ينضم للمنظمة الصهيونية األكبر في العالم
ر عدد من البنود األساسية في لوائحه الداخلية بشكل يـسمح لـه             يعكف على تغيي  ) شاس(الحزب المتدين   

ـ            الذي تم بلورتـه    " ميثاق القدس "باالنضمام لهيئة صهيونية عالمية، حيث من المقرر أن يتبنى ما يسمى ب
" إسـرائيل " من قبل جميع األحزاب الصهيونية، والذي يؤكد على مركزية الصهيونية في بناء              2004عام  

" نقطة تحول فارقـة   "ذلك االنضمام بمثابة    " هآرتس"واعتبرت صحيفة   .  الشعب اليهودي  كدولة، وفي حياة  
الذي حاول خالل عشرات السنين الحفـاظ       " عوفاديا يوسيف "في مواقف الزعيم الروحي للحركة الحاخام       

ة فقد أصدر فتوى تحرم أداء صـال      ". إسرائيل"على مواقفه المعادية للصهيونية وأسسها التي قامت عليها         
، وذلك على خـالف     ) مايو 15) إسرائيل(يوم قيام دولة    (يهودية خالل االحتفال بما يسمى بيوم االستقالل        

  . فتاوى الحاخامات المنتمين للحركات الصهيونية الدينية
اإلسرائيلية نقالً عن شـعبة القـوى       » معاريف«وفي السياق ذاته، أوردت النسخة العبرية لموقع صحيفة         

هم » شيدالغ« اإلسرائيلي، أن ثلثي قادة األطقم والسرايا ونوابهم، بمن فيهم نائب قائد             البشرية في الجيش  
من التيار الديني، وتحديداً من التيار الديني الصهيوني، الذين يتميزون عن غيرهم من المتدينين باعتمار               

  .القبعات الدينية المزركشة
دة لكلية الضباط هم من مستوطنات يتسهار وهـار         وأشار الموقع إلى أن ثلثي الجنود الذين أرسلتهم الوح        

برخا قرب نابلس، وعوفرا قرب رام اهللا، مع العلم بأن هذه المستوطنات تعتبر مواطن ألكثـر أوسـاط                  
  .المستوطنين تطرفاً

. ويستشف من المعطيات الرسمية للجيش أن المتدينين يسيطرون على جميع الوحدات المقاتلة والخاصـة             
مـن  % 60، فـإن    2008صادرة عن قسم القوى البشرية في الجيش اإلسرائيلي لعام          ووفق المعطيات ال  

وترتفع نسبة أتبـاع هـذا      . الضباط في الوحدات القتالية في الجيش هم من أتباع التيار الديني الصهيوني           
  %.75، في حين تصل نسبتهم في الوحدات الخاصة إلى نحو %70التيار في ألوية المشاة المختارة إلى 

د نائب رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي السابق دان هارئيل أن أتباع التيار الـديني الـصهيوني                 وأك
. يقودون معظم الكتائب والسرايا في ألوية المشاة المختارة، وهي المظليون وهناحل وجفعاتي وجـوالني             

ـ               ي تعتبـر أكثـر     ويحتكر أتباع هذا التيار قيادة وحدات الصفوة بشكل مطلق، وهي سييرت متكـال، الت
الوحدات نخبوية في الجيش اإلسرائيلي، وإيجوز وشمشون ودوخيفات، فضالً عن سيطرتهم على الوحدة             

  .المختارة للشرطة والمعروفة باسم يسام
ويتوقع قائد المنطقة الشمالية األسبق في الجيش اإلسرائيلي موشيه كبلينسكي أن يسيطر أتباع هذا التيـار                

في غضون عقدين من الزمن في حال ظلت وتيرة اندفاعهم نحو المواقع القيادية             على هيئة أركان الجيش     
وال يكتفي أتباع التيار الديني الصهيوني بالسعي للسيطرة على الجيش، بل إنهم فطنـوا              . على هذا النحو  
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، الذي يعتبـر أكثـر      »الشاباك«خالل العقدين الماضيين ألهمية السيطرة على جهاز المخابرات الداخلية          
ويشير يعكـوف بيـري، الـرئيس    . األجهزة االستخبارية تأثيراً في دائرة صنع القرار في الدولة العبرية  

ـ  ، إلى أن معظم مسؤولي المناطق في الجهاز أصبحوا من أتباع التيار الديني، علمـاً               »الشاباك«األسبق ل
و من أتبـاع التيـار      ه» ي«الحالي الذي يشار إلى الحرف األول من اسمه         » الشاباك«بأن نائب رئيس    

  .الديني الصهيوني، وهو األوفر حظاً في خالفة رئيس الجهاز الحالي يوفال ديسكين
  11/2/2010صحيفة فلسطين، 
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