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  الضغوط األمريكية على السلطة تعيق المصالحة الوطنية: مشعل .1

سياسي لحركة حماس خالل زيارته     لقاء خاصا مع خالد مشعل رئيس المكتب ال       " روسيا اليوم "اجرت قناة   
  . وفيما يلي نص اللقاء كامال. الى موسكو

فهـل  .. تخـصيب العالقـات     .. تخصيب اليورانيوم .. في االونة االخيرة شاع مصطلح التخصيب       : س
  مرجل مصر او مرجل روسيا استطاع ان يخصب المصالحة الفلسطينية ؟

جي، الن المصالحة ضرورة وطنية واالنقسام حالـة        المصالحة الفلسطينية ال تحتاج الى تخصيب خار      : ج
نتاج للتدخل الخارجي لالسف فرضت علينا في السنوات الماضية، بعـد فـوز حمـاس فـي                  .. طارئة

االنتخابات فارادوا ان ينقلبوا على النتائج الديمقراطية فتدخلوا امنيا عبر دايتون و برنامجـه فـي ذلـك                  
وبتدخالت اخرى لم يرق لها ان تنجح ذلك النجـاح، فالعوامـل            الوقت والذي ما زال مستمرا في الضفة        

الخارجية هي االساس، مع وجود فريق فلسطيني وجد له فرصة ان يستقوي بالعامل الخارجي امال فـي                 
ان يعود الى السلطة و يتجاوز نتائج االنتخابات، و نحن لم نقدم انفسنا بديال عن احد، نحن شركاء مـع                    
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مقراطية، ضمن ترتيب البيت الفلسطيني، سواء في اطار السلطة او فـي اطـار              اخرين ضمن اللعبة الدي   
اذا االنقسام ليس بضعف فلسطيني، و بالتالي نحن نتـصالح فلـسطينيا دون             .. منظمة التحرير الفلسطينية  

حاجة الى عوامل مساعدة خارجية، ومع ذلك نحن نرحب بالعامل العربي وخاصة الدور المصري فـي                
 و  2009ة نحن تجاوبنا مع الجهود المصرية طوال االشهر الماضية منذ اواخـر ينـاير               رعاية المصالح 

ميتـشل  .. العامل االول الفيتـو االمريكـي       .. حتى االن، ولكن لالسف تعثرت المصالحة بفعل عاملين         
اذا .. مارس ضغوطا على السلطة الفلسطينية في رام اهللا وايضا اوصل هذه الرسالة الـى المـصريين                 

 المصالحة سيقطع الدعم المالي على السلطة، ولالسف هذا ادى الى ارباكات واخشى ان التغيرات               حصلت
. في الورقة المصرية جاءت ضمن هذا الجو وهذه السياقات حتى تالم حماس و تلقى الكرة في مرماهـا                 

يعـي لكـل   والعامل الثاني ان المصالحة تتعثر نتيجة اشكال اجرائي نحن نراه بسيطا جدا، النه حـق طب   
نحن طالبنا بتـدقيق    . اطراف المصالحة الفلسطينية، بينما لالسف تعثرت المصالحة بطريقة غير منطقية         

الورقة المصرية مع المسودات السابقة مع تفاهماتنا التفصيلية في خمس لجان، التي تحاورنا معهـا فـي                 
  .القاهرة طوال عام كامل تقريبا

  ي تعتبرونها تعديالت غير صالحة لكم؟ما هي بالضبط النقاط االساسية الت: س
 فلسطينية  -قبل ان ندخل في االمثلة ان المبدأ ذاته جهود المصالحة هي مصالحة فلسطينية              : هي اوال : ج

اذا اطراف المصالحة هي حمـاس و فـتح و بقيـة            .. المشكلة ليست مع مصر او مع اي دولة عربية          
ينية عندما تستلم ورقة نهائية للمصالحة ان تدقق هـذه          الفصائل الفلسطينية فمن حق تلك االطراف الفلسط      

هذا حق او ليس حق؟ نحن ال ندعو لمناقشة الورقة          .. هذا مبدأ بديهي ال يجوز ان نتجادل عليه       .. الورقة
هـذا  .. من نقطة الصفر، نحن نقول ان هناك نسخة نهائية قدمتها مصر، ندققها مع االوراق التفـصيلية                 

والجوهر هناك عدة   . الحد ان يجادلنا فيه، من حيث المبدأ، ام من حيث التفاصيل          حق طبيعي لنا ال يجوز      
ما يتعلق بلجنـة    .. المثال االو :  مواضيع دقيقة جدا   6 او   5هناك  : مالحظات  ساذكر لك مثالين و اكتفي      

ـ                راء االنتخابات قلنا في حواراتنا التفصيلية في القاهرة نشكل لجنة االنتخابات التي سوف تشرف على اج
االنتخابات بالتوافق بين جميع القوى ونسمي االسماء بالتوافق، ثم ياتي رئيس السلطة الفلسطينية وحسب              

وهذا ما توافقنا عليه    . القانون يصدر مرسوما رئاسيا بتشكيل هذه اللجنة بناء على ما توافقنا عليه كفصائل            
ى الورقة المـصرية النهائيـة فوجـدنا        ذهبنا ال .. ووافقت عليه فتح والفصائل المختلفة الى جانب حماس       

هـذه  .. لماذا غيرت؟ نحن ال نعلم، هذا مثال، ومثال اخر حـول منظمـة التحريـر              .. الصيغة غيرت   
فهل من المعقول نص وضـعوه خـالل        .. النصوص استغرقت اسابيع و شهور طويلة حتى وصلنا اليها        

في اخر لحظة نلغي هذا النص؟ هذا غير        فترة طويلة  ومن النقاش المضني بسبب حالة االنقسام ثم ناتي            
مثال منظمة التحرير توافقنا على ورقة تفصيلية خالصتها انه البد من تشكيل المجلس الـوطني               .. منطقي

لم نقبل تفاصيل في الورقة المتعلقة، اال بكل مفرداتها بمـا فيهـا             .. الجديد وانتخاب لجنة انتخابية جديدة    
مئن الجميع ان هذه القيادة المؤقتة سوف تحترم، خاصة في محطة           النص النهائي وهذا نص مهم حتى يط      

فمن حق جميـع    .. وفيه تفاوض مع اسرائيل وتوجد معركة سياسية ضارية مع اسرائيل         .. سياسية مهمة 
حيث المهام قابلة او غير     .. الفصائل ان تطمئن ان هذه القيادة المؤقتة قراراتها محترمة ويعتبرها الجميع          

 ان حذف هذا النص يثير الكثير من عالمات استفهام، وهكذا في المحكمة القضائية التـي                .قابلة للتعطيل 
كما قلت لك عدة مواضيع مهمة السؤال هو لماذا تـم           ... تبت في نتائج االنتخابات وحول االجهزة االمنية      

  .تعديلها؟
خـر، منظمـة فـتح و       النوايا كما تقولون وكما يقول الطرف اال      .. ما العمل االن؟ الوثائق جاهزة      : س

ما العمل االن في هذه الحالة حالة ال سـلم و ال            .. الرئيس محمود عباس ان المصالحة هي هدف اساسي       
  حرب  ؟
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الحل انه البد من خطوة     .. نعم توجد خالفات نعالجها بالمصالحة      .. ال توجد مسالة ال سلم وال حرب        : ج
ال .. نحن ال نريد ان نحرج احدا، ال نحرج مصر          .. تعالج هذه الثغرة بطريقة تحفظ الصورة لدى الجميع       

وقعوا ثم نسمع   .. ال نحرج احد، ولكن ال يجوز ان نتعامل مع هذه المحطة بمنطق االكراه              .. نحرج فتح   
هذا منطق مرفوض الن الراعي مهمته تسهيل المصالحة ال ان يفرض رؤيـة محـددة او                .. مالحظاتكم

اما انه الراعي المصري يتعامـل      ..  هناك ثالثة حلول منطقية      .يفرض ورقة لدينا مالحظات في تدقيقها     
بدون توتر اتجاه هذه المسألة وال يعتبرها مسالة شخصية كأن احدا يريد كـسر كلمـة مـصر او لـوي             

ال حماس وال الشعب الفلـسطيني يـستطيع ان        .. ذراعها، كما لالسف احيانا نحن نسمع بعض العبارات         
.. نحن ليس اعداء حتى نفكر بهذه العقليـة         ..  عربية وال في واردنا هذا     يلوي ذراع مصر، وال اي دولة     

نحن نريد ان نتوافق ال ان يصارع بعـضا بعـضا وبالتـالي             .. نحترم امتنا نحترم مصر نحترم العرب       
يوجد لديكم تدقيق في النصوص؟  تفضلوا دققوا        .. تفضلوا ياحماس يافتح يافصائل     .. مصر تتعامل كراع  

هذا نحن متفاهمون عليه، لكن تدقيق النص هو حق         .. ال تعيدوا بحث الحوارات من جديد     النصوص، لكن   
طبيعي هذا مخرج او حل طبيعي؟ اعتقد بالعكس يكبر مصر وال يصغرها وال يحرجها، مثل االب الذي                 

هو المخرج الثاني   . في بيته يوجد خالف و يتدخل بكل بساطة و يعالج الخالفات مع ابناء االسرة الواحدة              
اقـصد قيـادة   .. عليها ان تتعامل بمسؤلية.. ان فتح تستطيع ان ترفع الحرج عن الجميع وعن مصر فتح         

ال يـا   : فتح و قيادة السلطة التي تعاملت معنا هي تعرف ان هذه النصوص عدلت فهي تستطيع ان تقول                
م يحصل ماذا نفعـل؟     اما اذا هذا الحل االول لم يحصل والثاني ل        . اخواننا في مصر فعال دعونا ان ندقق      

فمـاذا  . المصالحة قرارنا و خيارنا والبد ان ننجز المصالحة       .. نطوي المصالحة؟ ال لن نطوي المصالحة     
  .نحن نرحب بذلك ليس بديال عن مصر، بل مع مصر.. نفعل؟ نقول فليتدخل بعض العرب 

 مقاتال فقط و لكـنكم تقـاتلون        انتم لستم فريقا  .. واذا تم هذا التدخل العربي؟ رؤيتكم للتسوية النهائية       : س
ما هي عناصر التسوية الرئيـسية مـع        .. وهذا امر طبيعي في حركات المقاومة     .. وتسعون في التفاوض  
  الطرف االسرائيلي ؟

كي نوحد جبهتنا الفلسطينية الداخلية في مواجهة عدونا المـشترك  .. من هنا تاتي ضرورة المصالحة  : ج
 عهد نتنياهو وال تكترث ال بالموقف العربي وال بالموقف الفلسطيني،           اسرائيل التي تتعنت كما ترون في     

اعتقد التسوية اليوم ال فرصة لها لالسف، والسبب        .وتضرب الموقف االمريكي و الدولي بعرض الحائط        
نتنياهو .. اسرئيل تجد نفسها اوال داخليا االئتالف الحكومي االسرائيلي مرتاح          .. هو الموقف االسرائيلي    

ستيعابه لباراك في حزب العمل يشعر بان وضعه الداخلي مريح جدا وخصومه السياسيون ضـعفاء               مع ا 
ثانيا نتنياهو يجد الوضع الفلسطيني والعربي منقسم ولالسـف العـرب           . في الوضع االسرائيلي الداخلي   

وبالتالي الجميع يعزف معزوفة السالم بال اوراق ضغط واوراق قوة،          .  افقدوا انفسهم الخيارات االخرى   
نتنياهو يرى الموقف العربي والفلسطيني مكشوف بال اوراق ضغط، و بالتالي ال يحترم هـذا الموقـف                 

طبخة على النار ال    .. هو مستعد ان يجلس معه في عملية سالم       .. وليس مضطرا ان يتصالح مع العرب       
ار في موضوع ايقاف    ممكن دون وصول الى سالم، وايضا يجد ان ادارة اوباما على اول اختب            .. تنتهي  

فهو، نتنياهو اختبر الموقف االمريكي ووجده ضعيفا غيـر         ..  مؤقت لالستيطان تراجع امام تشدد نتنياهو     
قابل للتراجع فاذا هو ال يشعر ان االدارة االمريكية لديها القدرة ان تضغط عليه او تجبره علـى مـسار                    

ف ال يستطيع ان يزاحم الموقـف االمريكـي،         فاما الموقف الدولي واالوروبي صعي    .. السالم والتسوية   
  .فضال ان يفرض رؤيته المستقلة في الصراع العربي ا السرائيلي

الموقف االوروبي االن اكثر قربا الى تلمس المعاناة الفلسطينية، بـدليل ان وفـود مـن البرلمـان                  : س
اال تعتقدون انه ذلك    . روبيةاالوروبي، وهو ليس برلمانا عاديا انما هو برلمان يؤثر على  السياسات االو            

  ربما يؤدي الى تباعد نسبي بين الموقف االوروبي والموقف االمريكي؟
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بكل موضوعية نقول ذلك، وهناك ايـضا       .. توجد مسافة بين الموقف االوروبي واالمريكي     .. الشك  : ج
.. ل في غـزة     حالة من الغضب تتنامى في الراي العام االوروبي والنخب االوروبية تجاه جرائم اسرائي            

حرب غزة كان من تداعياتها المهمة انكشاف الوجه الصهيوني بقبحه الحقيقي و تنـامي الغـضب مـن                  
هذا لصالحنا وهذا مما خسرته اسرائيل في حـرب         . االرهاب االسرائيلي  والجرائم االسرائيلية في غزة      

.. صرا في الدور التـالي  غزة، رغم انها دمرت الكثير وخسرت الكثير، لكن الدور االوروبي الزال منح          
تدريب امني ثم جـس نـبض       .. مساعدات  .. خدمات  .. وفود تاتي الى المنطقة     .. في االدوار االنسانية  

لكن حتى االن ليس هناك دور متميز       .. نوع من الدور السياسي الخجول في ظل الدور االمريكي        . سياسي
ضا تضع الفيتو على الدور االوروبي كما تضع        اسرائيل اي ..  مستقل اوال النه امريكا ال تسمح للمزاحمة        

ان الراعـي   . اسرائيل مرتاحة لهذه المعادلة   .. الفيتو في تقديري على الدور الروسي، كدور فاعل مستقل        
ان اسرائيل اصبحت كانها جزء مـن  ..  فقط هي امريكا، الن امريكا منحازة السرائيل  وهذه هي اولوية  

ع ذلك نحن نرحب بكل تطور في الموقف االوروبي كما نرحب بتنامي            م.. اجندة امريكية داخلية لالسف     
هناك اهتزاز في الدور االمريكي و تراجع       .. اليوم امريكا تراجعت    . الدور الروسي النشط في هذه الفترة     

مصداقية الدور االمريكي بعـد     .. على مختلف الصعد الدولية، وخاصة على الصعيد العربي االسرائيلي        
هذه فرصة للدخول الروسي وللدخول     .. في موضوع االستيطان امام نتنياهو اهتزت كثيرا        تراجع اوباما   

. لكن كما قلت الحظ هذا الموقف يجعل التسوية بال افـق          .. االوروبي ونحن كعرب وفلسطينيين نرحب      
المخرج االول وهو وهو الطبيعي والمنطقي وهو ان يعيد العـرب           : هناك مخرجين حتى نصل الى سالم     

امـا مفـاوض    .. لسطينيون ترتيب اوراقهم التفاوضية وان يملكوا اوراق القوة في مقدمتها المقاومـة           والف
فلسطيني يذهب ويفاوض نتنياهو وهو يدمر البنية العسكرية في الضفة الغربية  وينزع سالح المقاومة و                

س و فـتح وكـل      بالتنسيق االمني مع اسرائيل على اساس خارطة الطريق ضد ابناء شعبه بما فيها حما             
اذا اعـدنا ترتيـب اوراقنـا       .. شئ غير منطقي    .. االجنحة العسكرية هذا كساع الى الهيجا بغير سالح         

الـذي يـصنع    .. العربية والفلسطينية  واستعملنا كل اوراق القوة عند ذلك سنجبر اسرائيل ان تحترمنا              
ا فرض شروط الهزيمة وليس     هن.. السالم ال يصنعه طرف قوي و طرف ضعيف         .. السالم هم االقوياء    

  .سالم عادل ومتكافئ و محترم اذا هذا هو المخرج االول
  ؟ 67كما افهم من ذلك على اساس حدود : س
 دولـة   1967نعم كما دائما نقول و قلنا للسيد الفروف نحن حماس قبلنا التسوية على اساس حـدود                 : ج

 مع تلبية كل الحقوق الفلسطينية والعربيـة،        فلسطينية، على هذه الحدود كاملة السيادة، عاصمتها القدس،       
بما فيه حق العودة هذا توافقنا عليه كعرب وفلسطينيين واعتقد هذا في منتهـى المرونـة و البراغماتيـة          

اذا هذا هو المخرج االول، ان يتعدل الموقف العربي والفلسطيني ليـصبح موقفـا محترمـا                .. والواقعية
مخرج الثاني ان تتشكل ارادة دولية تجبر اسرائيل ان تحترم القـانون            ال. ويفرض نفسه امام االسرائيليين   

ولالسف ارى فـي المـشهد ال ارادة        . الدولي وان تنصاع لمتطلبات السالم العادل والحقيقي في المنطقة        
هـذا  .. دولية تتشكل وال هناك بوادر تفكير عربي، فضال عن السعي العملي العادة النظر في خياراتنـا               

يغريهم بثالث مسائل ان تحرص فقط على الشكل وهو مجرد اسـتئناف     .. اسرائيل بتجاهلنا   حقيقة يغري   
اسرائيل تستفيد منـه  فـي       .. بالمناسبة عملية السالم  هذه تكتيك اسرائيلي وامريكي         .. عملية التفاوض   

يني انجـاز  وامريكا  تقول للعالم انجز  الموضوع الفلسط .. عالقات عامة   .. تحسين صورتها امام العالم     
االزمـة  .. شكلي حتى ال تقول فشلت، بينما اولويات السياسة االمريكية هي في افغانـستان والعـراق                

االقتصادية  والتعاون مع الملف النووي االيراني ربما في ادارة اشكاالتها مع روسيا ومع الـصين هـذه              
اذا هـذا االمـر االول      . السرائيليليست لالسف اولويتها الصراع العربي ا     .. اولويات االدارة االمريكية    

.. عالقات عامة طبخة سالم بدون سالم اما االمر الثاني صنع االمر الواقـع              .. الذي يستفيد منه نتنياهو     
مظلة المفاوضات هي مظلة نتنياهو لكي يصنع امر واقع يسيطر على االراضي تقطيع اوصال الـضفة                
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تهويد القدس تغير البنية الديموغرافيـة فـي        ..  ستقبلبحيث تكون غير قابلة الي دولة فلسطينية في الم        
القدس وتقليل عدد سكان القدس الشرقية المس بالمقدسات االسالمية والمسيحية خاصة مـسجد االقـصى               

هكذا يفعل نتنياهو، عمليا هو يدمر اسس عملية السالم هو يخرج عناوين التسوية لكي تصبح               .. المبارك  
االستيطان يفرضه كأمر واقع  ماذا بقـي        .. س خارج العودة خارج اللعبة      القد.. خارج طاولة التفاوض    

اذا كانت هذه المسائل نتنياهو يصنع امر واقع يخرجها عمليا من دائرة النقاش علـى طاولـة              .. للتفاوض
يعيـد بحـث    .. نتنياهو امام هذا المشهد الضعيف عربيا وفلسطينيا يغريه         .. ثم االمر الثالث    . التفاوض
نتنياهو في كتابـه مكـان تحـت        .. ان االردن هو الوطن البديل      .  اض مشاريع الليكود التقليدية   واستعر

قال ان حكومة بريطانيا في العشرينيات  مـن         . الشمس اشار في التسعينيات ان االردن هي الوطن البديل        
خطـأ النهـا    يقول انها ارتكبـت     .. القرن الماضي، حين وافقت على قيام امارة االردن في ذلك الوقت            

اعطت اربعة اخماس وعد بلفور لليهود في فلسطين لالردنيين انه يعتبر االردن وفلسطين هي جزء مـن                 
لذلك باختصار ال   . هو الضعف العربي  .. ما الذي اغرى نتنياهو ان يستعيد االجندة القديمة؟         . وعد بلفور 

 و لكن هذه التـسوية      1967ود عام   نحن موافقون على التسوية حتى حد     .. افق للتسوية بالموازين القائمة   
  .تحتاج الى نضال شديد والى اوراق قوى و على رأسها المقاومة

سيد خالد مشعل، لو اجريت انتخابات اآلن في غزة، بفرض ان االمور تسير نحو ترتيـب البيـت                  : س
ق لحركة  في ضوء االستطالعات االخيرة ال يوجد دعم كما كان في الساب          . الفلسطيني واجراء االنتخابات  

حماس في غزة بل المفارقة ان الدعم لحماس في بلدان عربية مجاورة اكثر من ما هو الحال عليـه اآلن                    
  ما هي فرص حماس في الفوز؟. في غزة

يفها بطريقة ويخدع بها    ظاوالَ لعبة استطالعات الرأي، انت تعرف اللعبة، يحاول البعض تو         .. شوف  : ج
ة الفلسطينية، استطالعات الرأي ما كانت تعطي لحماس ما حـصل            في الساح  2006قبل انتخابات   . نفسه

شعبية حماس  % 44على االرض، مع ذلك هذا ال يزعجنا، حتى االرقام التي تفضلت بها مؤخرا اعطت               
، هـذه نـسب عاليـة       %56، في االردن    %52هذه ايضا نسبة كبيرة، في مصر       % 44. داخل فلسطين 

مع ذلك، هؤالء   . الت حماس تحظى بشعبية كبيرة وهللا الحمد      لحماس، رغم كل هذا الحصار والضغط ماز      
يعني بمعنى هو يريد ان ينتخب ما يقوله بطن االنسان الفلـسطيني،            . يراهنون على ماذا؟ جوع ثم انتخب     

ال شـك طبعـا الـشعب       . ومع ذلك الفلسطيني حر، حتى لو جوع، عقله صاحي وبوصـلته ال تخطـئ             
مرة يـصوت   .. ب حر، مرة يصوت لحماس ومره يصوت لفتح         الفلسطيني ليس مضمونا الحد، هذا شع     

نحن باختصار ال نخشى من االحتكام للعبة الديمقراطية وال نخـشى مـن العـودة               . الي طرف فلسطيني  
للشعب الفلسطيني، بالعكس نحن مع االحتكام للعبة الديمقراطية، اصال حماس اليوم هي ضـحية رفـض                

لكن نقول الديمقراطية تمـارس بطريقـة       .  على نتائج االنتخابات   االحتكام للشعب الفلسطيني، واالنقالب   
واالمر الثاني ان تجـري     . ديمقراطية، تريد تذهب الى االنتخابات، اذهب اليها بطريقة مضمونة النزاهة         

في ظروف طبيعية، ال تجري والناس معتقلة في السجون وتعذب، والمؤسسات مدمرة، ورئيس المجلـس               
 دويك ال يسمح له ان يذهب الى الدوام في مكتبه في المجلس التشريعي في رام                التشريعي الدكتور عزيز  

لذلك نقول المصالحه اوال لتخلق ضروف طبيعية في غزة وفـي الـضفة             . اهللا، ثم تقول نجري انتخابات    
وفرص متكافئة لحماس وفتح وجميع القوى وجميع قطاعات الـشعب الفلـسطيني، ثـم نـذهب نحـتكم                  

قول لك ومن فضائيتكم المحترمة سيد مسافر، نحن اذا جرت االنتخابات فـي ظـروف               لالنتخابات وانا ا  
اللعبـة  .. طبيعية بعد اتمام المصالحة، وبطريقة مضمونة النزاهة، نحن سنحترم النتائج حتى لو خسرناها            

ال هذا قانون ينبغي ان نحترمه ونحترم نتائجه بصرف النظر عن تلك النتائج وا            .. الديمقراطية لك وعليك  
  .معنى ذلك انه ال قيمة لالحتكام الى الديمقراطية واالنتخابات

وآخرا لو سمحتم استاذ خالد، هل مؤتمر موسكو العتيد اصبح بحكم الماضي؟ وما هي اسباب عـدم                 : س
  التحضير لهذا المؤتمر؟ هل هي ان روسيا فقدت الحماس لهذا المؤتمر ام التعنت االسرائيلي؟
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انت تعرف ان هـذا جـاء فـي اعقـاب           .. متحمسة ان تلعب دورا   .. مؤتمرروسيا متحمسة لل  .. ال: ج
.. انابوليس، بمعنى ان امريكا رعت مؤتمرا دوليا للسالم وجاء الدور على روسيا ان ترعى هكذا مؤتمر               

ولكن الذي عطل ذلك هو االسرائيليون، اسـرائيل ال تريـد العبـاَ آخـر غيـر                 .. وهذا شيء منطقي  
هي تريـد   .. لديه توازن مختلف  .. اجأت، يعني ال تريد طرف لديه روؤيه مختلفة       ال تريد مف  .. االمريكان

على اطالقهم من ناحية وعلى     .. المنحازة السرائيل وامن ومصالح اسرائيل    .. امريكا المضمونة الموقف  
فالذي يؤخر عقد المؤتمر الدولي في تقديري بشكل اساسي         .. حساب العرب والفلسطينين من ناحية اخرى     

قد تكون هناك اطراف اخرى ليس لها مصلحة، ولكن على االقل الموقف الواضح هو              .. سرائيليونهم اال 
اما نحن كعرب وكفلسطينين فنرحب بالدور الروسي سواء من خالل عقد المـؤتمر       .. الموقف االسرائيلي 

في ظـل   واعتقد كما قلت بان هذه فرصة لروسيا لكي تدخل على المنطقة            . او بكل اشكال الدور الروسي    
التراجع في الدور االمريكي وفي ظل انسداد افق التسوية وحاجـة العـالم كلـه والمنطقـة الـى فعـل        

Breakthrough ..                   بحاجة الى مخرج حقيقي الن بدون ذلك انا اقـول لـك بـان الـصراع العربـي
  .االسرائيلي سيظل منبع لكل ازمات العالم

اقلته وسائل االعالم بانهم يحتجون علـى زيـارتكم      كيف تعلقون على االعتراض االسرائيلي الذي تن      : س
  هل لمستم ان الروس لربما يخضعون لضغوطات اسرائيلية من هذا القبيل؟.. الى موسكو

يعني نحن اتينا بدعوة كريمة من المسؤلين الروس وبالتالي روسيا ليست دولة            .. لو خضعوا ما دعونا   : ج
ن روسيا تبحث عن مصلحتها وعن دورها وهذا حقهـا     اعتقد ا .. صغيرة حتى تخضع للمنطق االسرائيلي    

واسـرائيل ال تـستطيع ان تفـرض        .. وهي تستطيع ان تقدم شيئا مختلفاَ عن ما تقدمه االدارة االمريكية          
ارادتها على روسيا الن اسرائيل لها مصالح في روسيا اخرى في ملفات مختلفة وبالتالي اعتقد روسـيا                 

اللحظة التاريخيـة ولـذلك روسـيا تبـادر         ..  هذه اللحظة السياسية   ومن هنا هي تدرك قيمة    . تدرك ذلك 
بالتعامل واللقاء ودعوة كل الالعبين المهمين في المنطقة، وحماس العب اساسي كما تعلمون ونحن نقدر               

  !هذا الموقف الروسي
  ..السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس شكراَ حزيالَ لكم-

  ..شكرا لكم
  10/2/2010يوم، روسيا ال

  
  ويأمر بتشكيل لجنة تحقيق ...الحسيني من منصبه عباس سيقيل: مصادر فلسطينية .2

مصادر فلسطينية رفيعة  أن   أحمد رمضاننقالً عن مراسلها،رام اهللا  من 12/2/2010المستقبل، ذكرت 
ين الماضيين، ، ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اجرى في اليوم"المستقبل"المستوى كشفت لـ 

من العاصمة الكورية التي يزورها حالياً، اتصاالت عدة بمساعديه ومستشاريه لالطالع على التقارير 
التي بثتها القناة العاشرة االسرائيلية وعرضت خاللها وثائق عن فساد مالي، إضافة الى شريط فيديو 

فتاة قال التقرير انها خضعت يظهر فيه رئيس ديوان الرئاسة رفيق الحسيني عارياً في غرفة نوم 
  .البتزازه

وقالت المصادر ان الرئيس عباس اصدر اوامره بتشكيل لجنة للتحقيق بصحة ما جاء في التقرير من 
وثائق ولقطات تلفزيونية تخص الحسيني، اضافة الى التحقيق في امر ضابط المخابرات السابق فهمي 

  .سرائيليةشبانة التميمي الذي سلم هذه الوثائق للقناة اال
علمت من مصدر فلسطيني مطلع أن عباس ، انها القدس المحتلة من 12/2/2010الخليج، وأضافت 

العاشرة تقريراً عن تورطه " اإلسرائيلية"رفيق الحسيني بعد بث القناة . غاضب جداً على رئيس ديوانه د
  .بتبفضائح أخالقية، وأن عباس سيقيله من منصبه فور عودته من الهند غداً الس
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وقال المصدر إن السلطة استعجلت بالرد الجارف الذي صدر األربعاء ونفت فيه تورط الحسيني في 
الشريط الذي بثته ال يترك "وتابع " العاشرة"بالتآمر عليها من خالل تقرير القناة " إسرائيل"فضائح، متهمة 

 الشريط بنفسه وعبر وأوضح أن عباس شاهد". مجاال للشك بأن الحسيني تورط في عمل غير أخالقي
احتراق "عن صدمته الشديدة بالصمت، ونقل عن مقربين له بأن اإلبقاء على الحسيني في منصبه يعني 

الرئيس بات مقتنعاً بضرورة حماية هيبته وسمعة سلطته بالتنازل "نفسه، وتابع " أصابع الرئيس عباس
  ". عن خدمات الحسيني

  
  نه من مسؤولياتهالقضاء الشرعي يصادق على عزل فهمي شبا .3

صادق المجلس األعلى للقضاء الشرعي في اجتماعه الذي عقد أمس في : أحمد رمضان -رام اهللا 
القدس، على قرار محكمة الخليل الشرعية القاضي بعزل فهمي مصباح محمد شبانه من جميع مسؤولياته 

 كما صادق المجلس على التي تتعلق بوقف الصحابي الجليل تميم بن أوس الداري في فلسطين وخارجها،
الرتكابه ما يتنافى مع أحكام الشرع "حرمانه أي استحقاق فيه سندا لمواد من أحكام األوقاف، وذلك 

اإلسالمي الحنيف باستعانته بالعدو وأجهزة إعالمه المغرضة التي تسعى إلثارة الفتنة، ومحاولة الضغط 
 القيم الدينية واألخالقية والقانونية لتحقيق على رئيس السلطة الوطنية بأساليب رخيصة تتنافى مع كل

المشروع الصهيوني الذي يستهدف الشعب الفلسطيني ومقدساته وإنجازاته التي حققها بدماء الشهداء 
الزكية، ومعاناة أسرانا األبطال في سجون االحتالل وفي وقت يتعرض فيه المسجد األقصى المبارك 

دسة للتهويد وأهلها للتهجير بأبشع جرائم التطهير العرقي، ومساهمته لمخاطر التدمير والهدم والمدينة المق
  ".بما يقوم به في تنفيذ مخططات االحتالل المذكورة

كما أهاب المجلس بجميع أجهزة اإلعالم الفلسطينية والعربية واإلسالمية عدم ترويج ما يبثه اإلعالم 
  .الصهيوني المغرض

  12/2/2010المستقبل، 
  

   االرهاب االسرائيليادانة بفياض االولى: خريشة .4
انتقد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريـشة الخمـيس              :وليد عوض  -رام اهللا   

انا استغرب اقدام رئيس الـوزراء      'اقدام فياض على ادانة مقتل الجندي االسرائيلي، وقال للقدس العربي           
ذالل على ابناء الشعب الفلسطيني من خالل وقوفه علـى          على ادانة مقتل جندي اسرائيلي كان يمارس اال       

، مشددا على ان كل االعراف والقوانين تعتـرف بحـق المقاومـة             'حاجز عسكري في االرض المحتلة    
  .للمحتل

ان تأتي االدانة من رئيس الوزراء الفلسطيني لمقتل جندي داخل االرض المحتلة عـام              'واضاف خريشة   
كيف نعتـرض ونـدين     '، متابعا حديثه    'لحالة الفلسطينية التي وصلنا اليها     فهذا دليل على تدهور ا     1967

  .'عملية مقاومة اقرها القانون الدولي ضد قوات االحتالل؟
كان االولى بفياض ان يدين االرهاب االسرائيلي ضد ابناء الشعب الفلـسطيني داخـل              'واضاف خريشة   

ب الفلسطيني داخـل منـازلهم واجتيـاح قـوات          االراضي المحتلة ومالحقة قوات االحتالل البناء الشع      
  .' من ابنائه200االحتالل لمخيم شعفاط لالجئين ومواصلة حصاره منذ ايام بعد اعتقال اكثر من 

  12/2/2010القدس العربي، 
  

  عباس يسعى لتأييد دولي لوقف االستيطان قبل المفاوضات: عطا اهللا خيري .5
الرئيس عباس سـيزور    "طيني لدى عمان عطا اهللا خيري إن        قال السفير الفلس  :  نادية سعد الدين   -عمان  

  ".كال من الهند وباكستان وليبيا، وذلك في إطار جولة عربية ودولية شملت حتى اآلن اليابان وكورية
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سيتوجه بعد العشرين من الشهر الحالي إلى فرنسا حيث سيلتقي الرئيس           "، إن عباس    "الغد"وأضاف، إلى   
وكبار المسؤولين فيها، لبحث األوضاع في المنطقة وآخـر التطـورات فـي             الفرنسي نيكوال ساركوزي    

  ".األراضي المحتلة
جولة عباس تأتي من أجل توضيح الموقف الفلسطيني بشأن استئناف عملية السالم بالتأكيـد      "وأوضح بأن   

  ".على ضرورة وقف االستيطان قبل التفاوض وتحديد مرجعية المفاوضات
لة عباس قطر وعمان، في وقت تستعد فيه المنطقة السـتقبال جولـة جديـدة               ومن المتوقع أن تشمل جو    

للمبعوث األميركي إلى الشرق األوسط جورج ميتشل في محاولة أخرى منه الستئناف عملية السالم بعد               
  .فشل زيارته األخيرة

  12/2/2010الغد، االردن، 
  

  لفوسفور على مطلقي ا"هزلية"االحتالل يصدر احكاما  :في غزةالحكومة  .6
ـ        :  سمير حمتو  -غزة   مجرمي " توبيخ"عبرت الحكومة المقالة عن استغرابها للقرار اإلسرائيلي القاضي ب

الحرب الذين أمروا بإطالق قنابل الفوسفور األبيض خالل الحرب األخيرة على غزة ، معتبرة أن هـذا                 
وقالت وزارة العدل   ". تمع الدولي الخداع والمحاكمات واألحكام الصورية تعد استخفافاً بعقول الناس والمج        

ليس غريباً على االحتالل أن يصدر مثل هذه األحكام الهزلية          "نسخة عنه   " الدستور"في بيان مكتوب تلقت     
في مسرحيات محاكمهم الصورية كالعادة ، فكم من األحكام بوقف التنفيذ أو الحبس لمدة شهر أو شهرين                 

  ".  فلسطينيينكأقصى عقوبة على جناة مجرمين قاموا بقتل
األعجب من ذلك ظهور الناطقين باسم االحتالل لينفوا أن تكون هذه المحاكمـات أو العقوبـات                "وتابعت  

بسبب استخدامهم الفوسفور األبيض المحرم دولياً ضد المدنيين الفلسطينيين وإنمـا بـسبب اسـتخدامهم               
  ". للمدفعية ضد المدنيين

  12/2/2010الدستور، األردن، 
  

  طعن الجندي االسرائيليبعملية " إسرائيل"مل عدم تأثر التنسيق مع السلطة تأ .7
" اإلسرائيلي"أعرب ضابط أمن في السلطة عن أمله في أال تؤثر عملية قتل الضابط  :غزة، القدس المحتلة

  ".إسرائيل"طعناً أول أمس، على التنسيق األمني مع 
حمود الخطيب منفذ عملية طعن الضابط عن مسؤول أمن كبير في السلطة قوله إن م" رويترز"ونقلت 

، أول أمس، نقيب في الشرطة الفلسطينية ويعمل فيها منذ عشر سنوات ولديه سجل نظيف "اإلسرائيلي"
هذا حادث فردي "وقال  ".اإلسرائيليين"يتسق مع سياسة قوات األمن التي ال تتسامح مع الهجمات على "

  ".يلإسرائ"ويجب أال يؤثر في التنسيق األمني مع 
إن ابنه الحاصل على شهادة جامعية في علم النفس يخدم منذ فترة " رويترز"وقال يوسف والد الخطيب ل

" فتح"قصيرة في مكتب قائد الشرطة في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية، وأضاف أن ابنه ينتمي إلى حركة 
  .باع جداًوقال إن ابنه هادئ الط. وأنه غادر إلى عمله يوم األربعاء بشكل طبيعي

عانى منها الخطيب دفعته للعملية، " مشكالت شخصية"عن " اإلسرائيلي"ورغم حديث المسؤول األمني 
فإن قوة من جيش االحتالل اقتحمت منزل ذويه في قرية خربة الخلجان في جنين واعتقلت ستة 

   .فلسطينيين
م إن القوة صادرت عددا من أجهزة الفلسطينية المستقلة لألنباء عن شهود عيان قوله" معاً"وذكرت وكالة 

الكمبيوتر والجواالت والصور واألوراق الثبوتية من منازل والد وأشقاء الخطيب، وفرضت حظر التجول 
  .وأخطرت أصحاب منزل عائلة الخطيب بإخالء محتوياته لهدمه

  12/2/2010الخليج، 
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  ال وجود ألي ضمانات تسمح باستئناف المفاوضات: مصطفى البرغوثي .8

قلّل األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية النائب الدكتور مصطفى البرغوثي من فرص :  م اهللا را
 اإلسرائيلية في الوقت الراهن، وأرجع ذلك إلى انعدام وجود أي -انطالقة جدية للمفاوضات الفلسطينية 

  .ضمانات بنجاحها في تحقيق المطلوب منها
  11/2/2010قدس برس 

  
  ر تدين المشروع االستيطاني الجديد في القدسمنظمة التحري .9

دانت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، شروع االحتالل بتنفيذ مشروع جديد في حي رأس : أ.ب.د
وقالت دائرة العالقات الدولية في . العامود في القدس المحتلة، مؤكدة أنه مشروع سياسي في غالف ديني

في ) معاليه هزيتيم(تحت اسم " إسرائيل"يطاني الذي تسوق له المشروع االست"المنظمة، في بيان، إن 
ونبهت في بيانها إلى أن الهدف منه هو . رأس العامود يرمي إلى خنق المدينة من الجهة الشرقية

. السيطرة على مزيد من األراضي لتعزيز االستيطان في المدينة في إطار السعي المستمر لتهويدها"
حتالل على إغالق باب العامود، أحد أبواب البلدة القديمة التاريخية والمحال إقدام سلطات اال"واستنكرت 

 - ، مؤكدةً أنها خطوة تندرج ضمن مساعي تغيير معالم المدينة العربية "التجارية القريبة منه في القدس
  . اإلسالمية من خالل تسميات عبرية

  12/2/2010الخليج، 
  

  مفاوضات قريباً وتساؤالت عن تجاهل حق العودةتوقّع معاودة ال: معلومات ديبلوماسية  .10
تبلّغ أحد المسؤولين البارزين معلومات ديبلوماسية تفيد أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود            : خليل فليحان 

عباس تلقى تهديدات عدة لثنيه عن موقفه عدم معاودة التفاوض مع اسـرائيل اال اذا وافقـت الحكومـة                   
وأبلغ عباس ذلك الى السفراء العرب الذين التقاهم فـي          . لمستوطنات بالكامل االسرائيلية على وقف بناء ا    

احدى العواصم االوروبية، بينما كان يجيب عن أسئلة طرحت عليه في شأن االتصاالت الجارية معـه،                
للخروج من التصلب الذي يبديه رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين         " خريطة طريق "وما اذا كان هناك من      

  .و، رافضا اعطاء مزيد من التفاصيل عن تلك التهديدات وطبيعتها والجهات التي تقف وراءهانتنياه
وورد الى بيروت اكثر من تقرير ديبلوماسي من بعض عواصم القرار يتوقع معاودة المفاوضات علـى                

 االسرائيلي بشكل غير مباشر بضمان أميركي لوقف االسـتيطان ولجـم التطـرف              –المسار الفلسطيني   
سرائيلي وتحديد شروط المفاوضات ومهلتها الزمنية وخطة التنفيذ التي ستعتمد للمسائل التـي يتفـق               اال

  .عليها
وأفادت مصادر ديبلوماسية ان معاودة المفاوضات غير المباشرة قد تبدأ في الـشهرين المقبلـين اذا لـم                  

  :قضايا اآلتيةأما جدول االعمال المبدئي المطروح فيتضمن ال. يعرقلها نتنياهو من جديد
  .القدس عاصمة للدولتين على ان يترك للمفاوضات ان تحدد موقفها:  أوال-
  .والالفت ان هذا البند ال يشير الى حق العودة. الالجئون وتأمين حل عادل لهم:  ثانيا-

،  االسرائيلي –حول ملفات معاودة التفاوض على المسار الفلسطيني        " يطبخ"ودعت الحكومة الى التنبه لما      
وعدم الركون الى وعود واشنطن وباريس او أي دولة أخرى، وتاليا تكثيف االتصاالت أوال مع عبـاس                 
وقادة مصر والسعودية واالردن لمنع فرض التوطين الذي سيطاول ليس لبنان فحسب بل جميـع الـدول       

  . العربية التي تستضيف الجئين فلسطينيين
باسقاط هذا الحق، فهذا يعني انه فرط في دماء ألوف الشهداء           معاودة التفاوض   " أبو مازن "اذا قبل   : وقالت

الذين سقطوا دفاعا عن القضية الفلسطينية او المعتقلين في الـسجون والزنزانـات االسـرائيلية الـذين                 
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ومن االفضل عدم القبول حتى بالتفـاوض غيـر المباشـر، اذا أصـر              . يخضعون ألبشع أنواع التعذيب   
وأملت في ان ترفض السلطة الفلسطينية ذلك مباشرة وليس عبـر  .  حق العودة االسرائيلي على بند اسقاط   
  .مسؤولين عرب او أجانب

ودعت القيادات والفاعليات السياسية الى التنبه لخطورة ما يحاك ضد الحق الفلسطيني وضد لبنان والدول               
ة فلسطين الحـرة    العربية االخرى عموما وال سيما منها التي تستضيف الجئين خصوصا، وتحويل مساح           

بضعة كيلومترات ال تستأهل انهاء النضال الذي لم يتوقف منذ احتاللها على يد االسرائيليين طوال هـذه                 
  .المدة

  12/2/2010النهار، 
  

  نريد مقاربة مختلفة للصراع والعامل العربي مساعد لمصر في المصالحة: مشعل .11
خالد مشعل المجتمع الدولي الى » اسحم«دعا رئيس المكتب السياسي لحركة :  رائد جبر-موسكو 

 االسرائيلي، كما دعا الى جهد عربي ال يشكل -البحث عن مقاربة مختلفة في تسوية الصراع العربي 
، خالل »الحياة«واكد في مقابلة اجرتها معه . بديال عن الدور المصري في موضوع المصالحة الوطنية

في الورقة المصرية للمصالحة، نافياً » لمتفق عليهاا«زيارته االخيرة لموسكو، تمسك حركته بالنصوص 
  .وجود تباين في المواقف بين قيادات الحركة في الداخل والخارج

عن امله في ان يكون الموقفان العربي والفلسطيني حاسمين في » الحياة«واعرب مشعل في حديثه الى 
وقال ان حركته . دة االسرائيليةرفض اي حرب اسرائيلية مقبلة، وان تكون هذه الرسالة واضحة للقيا

يبحث المجتمع الدولي، خصوصا بدوله الكبيرة، وروسيا واحدة من هذه الدول، عن «تتطلع الى ان 
 االسرائيلي الن تجريب المحاوالت السابقة سيؤدي الى -مقاربة مختلفة في تسوية الصراع العربي 

ار اسرائيل على ان تحترم الحقوق الفلسطيني ضغط حقيقي الجب«، كما تتطلع الى ممارسة »النتيجة نفسها
وان تخضع لالرادة الدولية لصنع سالم عادلة ومنصف يقوم على انهاء االحتالل االسرائيلي وتمكين 

نريد خطوة عدالة من المجتمع الدولي، نريد كسر «: واضاف. »الشعب الفلسطيني من حق تقرير مصيره
ن من العقوبة، وانها تحظى بغطاء دولي، وعلى االقل بغطاء فكرة ان اسرائيل تشعر دائما انها في مأم

نريد من الموقف الروسي والمواقف الدولية االخرى ان تتطور الى امام لتشكل ارادة «: وتابع. »اميركي
دولية تجبر اسرائيل على ان تحترم ارادة المجتمع الدولي، وان تذهب الى سالم حقيقي وعادل بعيدا عن 

  .»تالل واالستيطانالبلطجة وعن االح
ال تريد بدء الحوار من الصفر، بل فقط تدقيق النص النهائي » حماس«وفي موضوع المصالحة، قال ان 

اذا بقينا على هذا «: ورحب بجهد عربي اضافي للجهد المصري في هذا الصدد، وقال. للورقة المصرية
العامل المساعد هو العامل . عدالحال من المرواحة مكاننا ومن انسداد، فهذا يحتاج الى عامل مسا

واعتبر ان زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة . »العربي، وهو ليس بديال عن مصر، لكن مع مصر
ورأى ان االشارة الى . الدكتور نبيل شعث لغزة ايجابية لكن من دون تفويض بعمل سياسي محدد» فتح«

لعبة اظن انها اصبحت « في شأن المصالحة ان قيادة الخارج في الحركة اكثر تعنتا من قيادة الداخل
وآن لها ان تتوقف الن الرهان عليها خاسر، ولحماس قيادة واحدة تعبر عن الداخل والخارج ... مكشوفة

  .»معا
ليست بوارد السالم وال الهدوء في المنطقة، وهي ترسل نذر الحرب في اكثر «وشدد على ان اسرائيل 

وقال ان شن حرب اسرائيلية . »تحريض على سورية وضد ايرانفي غزة ولبنان وحتى ال: من اتجاه
   .»لن يؤذي غزة فقط بل المنطقة بأسرها«
  ).الحياةباإلمكان االطالع على نص الحوار في الصفحة الثالثة من جريدة (

  12/2/2010الحياة، 
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  م المقبلةووفد فتحاوي إلى غزة خالل األيا.. لغزةشعث يتلقى دعماً مصرياً لمواصلة زياراته  .12

الدكتور نبيل شعث أن وفداً من المجلس الثوري » فتح«أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة : القاهرة
  .للحركة سيزور قطاع غزة في األيام المقبلة في أعقاب زيارته للقطاع قبل أيام

ي وكان شعث صرح عقب لقائه وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بأن وفداً من المجلس الثور
للحركة سيزور قطاع غزة في األيام المقبلة، مؤكداً أنه تلقى تشجيعاً من المسؤولين المصريين، وعلى 

ألنها «رأسهم أبو الغيط ورئيس االستخبارات الوزير عمر سليمان، لمواصلة تلك الزيارات إلى القطاع 
ني في الضفة وغزة، وتؤكد تنهي القطيعة، وتخلق قدراً كبيراً من االتصال المباشر بين الشعب الفلسطي

  . »أن ما تريده مصر هو إنهاء االنقسام والعودة للوحدة الوطنية الفلسطينية
خالل زيارته األخيرة للقطاع ضرورة التوقيع على الوثيقة » حماس«وأضاف شعث أنه طلب من 

للتفاوض على لم يعد هناك مجال «: المصرية والمضي قدماً برعاية مصر في تنفيذ هذه الوثيقة، موضحاً
النصوص، إنما المسألة تكمن في الثقة والحوار المتبادل بين الجانبين، وذلك يمكن إجراؤه بمزيد من 

  . »العمل واالتصال
هناك فرق بين «: في شأن التوقيع على الوثيقة، قال شعث» حماس«وعما إذا كان لمس رغبة حقيقية من 

حماس اآلن تستشعر خطورة الحصار المحيط بغزة  «، مشيراً إلى أن»ما وجده وبين ما قد يقومون به
. »والدمار المستمر منذ عام، وتقدر سوء العالقة التي حدثت مع الجار األساسي والسند الحقيقي، مصر

بأن لديها رغبة شديدة في عودة العالقات مع مصر، وضرورة » حماس«وأضاف أنه شعر من قيادة 
القيادة في دمشق ... م تعد بموعد للتوقيع ألن لديها قيادة في دمشقلكنها ل«توقيع الوثيقة وتحقيق الوحدة، 

  .»لم تتخذ بعد قراراً بتوقيع الوثيقة ثم النظر في التنفيذ
: في دمشق هي العقبة األساسية نحو تحقيق المصالحة، قال شعث» حماس«ورداً على سؤال هل قيادة 

ن قيادة حماس في دمشق من تصريحات يختلف ال أريد أن أقول العقبة، لكن من الواضح أن ما صدر ع«
  .»جذرياً عما سمعته في غزة

ألنه سيفتح الباب أمام » أمر مستحيل«واعتبر شعث أن النظر في مسألة التحفظات على الوثيقة المصرية 
 تحفظ من الفصائل األخرى، وال يجوز مرة ثانية العودة إلى هذا الموضوع، مع التأكيد الكامل على 100
» حماس«وأشار إلى أنه استمع من قادة . رقة المصرية تشمل كل ما تم الحوار حوله في القاهرةأن الو

 أخطاء لغوية في وثيقة المصالحة، وهو أمر غير معقول ليكون سبباً لتعطيل المصالحة، 9أن هناك 
ى أنه إذا ما تم ، الفتاً إل»أتمنى أن توقع الوثيقة المصرية قبل القمة العربية المقبلة في ليبيا«: وقال

الذهاب إلى القمة من دون التوقيع على الوثيقة، فإن القمة ستضيع في المصالحة، بينما إذا ما تم التوقيع 
  .قبل القمة، ستنحصر المناقشة كلها في القضية الفلسطينية، مثل رفع الحصار ووقف االستيطان

 الرئيس محمود عباس في شأن وعما إذا كان هناك تضارب في مواقف حركة فتح في ضوء ما أعلنه
هذه الزيارة ليست لها عالقة بتغير األسس التي تمت عليها المصالحة، «زيارة شعث لغزة، قال شعث إن 

فالرئيس أبو مازن قال إننا لن نتفاوض على مصالحة جديدة، ولن نلتف على المشروع المصري، وهو 
تفاف على الورقة المصرية، وأن الذهاب إلى غزة لن ما كان يحاول الرئيس التأكيد عليه بأننا ال نريد االل

أشرت إلى أن زيارتي إلى ... يتعارض مع ضرورة توقيع الورقة المصرية، وهذا ما قاله لي أبو مازن
  .»غزة كانت بتعليمات منه شخصياً

  12/2/2010الحياة، 
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 بحوح  نساء شاركوا في اغتيال المثالث أشخاص منهم عشرة: "إنتليجينس أون الين" .13
 10أن » إنتيليجنس أون الين جورنال«اإلسرائيلية في عددها أمس، عن » هآرتس«نقلت صحيفة  :لندن

 كما كان يعتقد في الماضي، شاركوا في عملية اغتيال محمود المبحوح، أحد قادة 7أشخاص، وليس 
ركوا في ، الذين شا10ومن بين الـ. الماضي) كانون الثاني( يناير 20حركة حماس في دبي، في 

 . نساء3، »الموساد«العملية، التي تعزى إلى جهاز المخابرات اإلسرائيلية الخارجية 
، الذي يتخذ من »إنتيليجنس أون الين جورنال«حول العملية، يقول » تفاصيل جديدة«وتحت عنوان 

، » روتاناالبستان«باريس مقرا له، إن إحدى الفتيات كانت ترتدي زي إحدى النادالت العامالت في فندق 
. وهي التي قامت بطرق باب غرفته، بينما كان زمالؤها يختبئون وراءها. الذي كان ينزل فيه المبحوح

ولدى فتح الباب اندفعوا جميعا نحوه، ووجهوا إليه صدمة كهربائية أفقدته الوعي قبل أن يحقنوا شرايينه 
 .بالسم، للتغطية على مسببات الموت

المختص بمتابعة النشاطات االستخباراتية في أنحاء العالم، فإن األشخاص » إنتليجينس أون الين«وحسب 
 أشخاص كانوا يحملون 7وتحدثت التقارير السابقة عن ..  كانوا يحملون جوازات سفر أوروبية10الـ

 .جوازات سفر أيرلندية
األردن إن جهاز المخابرات اإلماراتي طلب المساعدة من نظيره في » إنتليجينس أون الين «توقال

ومصر، وكذلك من البوليس الدولي، ولكن يستبعد أن يكون في مقدور المخابرات المصرية أو األردنية 
وأضاف أن دبي طلبت من حماس البقاء خارج التحقيق، لكن الحركة تقوم بتحقيقات . تقديم أي مساعدة

 .ورية وإيرانخاصة بها، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، بمساعدة من س
 يناير، قادما من دمشق ونزل 19، فإن المبحوح وصل إلى مطار دبي في »إنتليجينس أون الين«ووفق 

. وبعيد وصوله، حضر اجتماعا في القنصلية اإليرانية. »البستان روتانا« في فندق 130في الغرفة رقم 
، طرقت باب الغرفة امرأة شقراء، وبعد عودته إلى الفندق بفترة قصيرة، أي حوالي الساعة التاسعة مساء

ووجدت جثة المبحوح في اليوم التالي من قبل عاملي التنظيف في الفندق، بعدما حاولت . وقام هو بفتحه
 .زوجته االتصال به من دون جدوى على هاتفه الجوال أكثر من مرة، األمر الذي أثار الشكوك لديها

 12/2/2010الشرق األوسط، 
  

   غامضةتبانفجارياين نشطاء من حماس والحرس الثوري اإليراني انتهت لقاءات ب": معاريف" .14
اإلسرائيلية أمس بأن سلسلة لقاءات تنسيقية عقدت خالل األشهر القليلة » معاريف«أفادت صحيفة 

الماضية، بين نشطاء من حركة حماس والحرس الثوري اإليراني، انتهت إلى انفجارات غامضة وخسائر 
» الحافلة السياحية«الصحيفة إلى جهات أمنية فلسطينية قولها إن االنفجار في ونسبت  .في األرواح

الماضي أسفر عن مقتل ستة من أفراد الحرس الثوري ) كانون األول(بدمشق في الثالث من ديسمبر 
ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية أن تلك الجهات كشفت أن خبراء  .اإليراني، وثالثة من نشطاء حماس من غزة

وبحسب  .ين إيرانيين يقيمون حاليا في قطاع غزة، ويساعدون الجناح العسكري لحركة حماسعسكري
الجهات الفلسطينية، كانت الحافلة تقل نشطاء في الحرس الثوري اإليراني، ونشطاء في حركة حماس من 

 .غزة توجهوا للقيام بتدريبات عسكرية في الخارج
بية، معقل حزب اهللا نهاية الشهر الماضي، مما أسفر كما وقع انفجار غامض في ضاحية بيروت الجنو

   .عن مقتل ناشطين من حماس
ولم يتوقف األمر عند هذا الحد، حيث يتردد أن نشطاء من الحرس الثوري اإليراني، من وحدة 
  المساعدات العسكرية وصنع الوسائل القتالية، يقيمون في قطاع غزة، وقد لقي أربعة منهم على ما يبدو 
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الحالي، ) شباط(م في حادث وقع في مختبر متفجرات كبير تابع لحركة حماس في الثالث من فبراير حتفه
 .ثم قتل فلسطيني وأصيب خمسة آخرون، في ما قيل إنه انفجار اسطوانة غاز في المبنى

 12/2/2010الشرق األوسط، 
  

  استشهاد عنصر من حماس وآخر من الجهاد في غزة .15
الت مصادر أمنية وطبية إن المقاوم في سرايا القدس الذراع  ق:)وكاالت( – في رائد ال-فلسطين المحتلة 

من سكان حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، )  عاما26ً(العسكرية لحركة الجهاد اإلسالمي فارس جابر 
  .استشهد، أمس، خالل تصديه لقوات االحتالل التي اجتاحت شرق المدينة

القسام الذراع العسكرية لحركة حماس استشهاد المقاوم محمد حسونة كما أعلنت كتائب الشهيد عز الدين 
   ".مهمة جهادية"من سكان حي الشيخ رضوان، في )  عاما22ً(

  12/2/2010الخليج، 
  

  فصائل فلسطينية تعلن بدء الرد على التصعيد العسكري اإلسرائيلي على قطاع غزة .16
لصحة في غزة الدكتور معاوية حسنين إن قال المدير العام لإلسعاف والطوارئ في وزارة ا: غزة

اشتباكات مسلحة وقعت بين مسلحين فلسطينيين وقوات االحتالل اإلسرائيلي شرق مدينة غزة، وأضافت 
مصادر محلية أن فلسطينيين أطلقوا قذائف عدة في اتجاه قوات االحتالل المتمركزة على الحدود الشرقية 

 قوية وإطالق نار كثيف واشتباكات مسلحة مع قوات لمدينة غزة، وأنها سمعت أصوات انفجارات
االحتالل قرب معبر المنطار، قبل أن يتوغل عدد من الدبابات واآلليات اإلسرائيلية داخل أراضي 

  .القطاع
من جهتها، أعلنت أذرع عسكرية تابعة لفصائل فلسطينية بدء الرد على التصعيد العسكري االسرائيلي 

الجبهة الشعبية لتحرير «، الذراع العسكرية لـ » الشهيد أبو علي مصطفىكتائب«وقالت . على القطاع
إنها تصدت لقوة اسرائيلية توغلت شرق غزة قرب موقع ملكة جنوب شرقي مدينة غزة » فلسطين

وأضافت أنها متمسكة بخيار المواجهة ومقاومة االحتالل، والرد على . واشتبكت معها باألسلحة الرشاشة
  .في حق أبناء الشعب الفلسطينيجرائمه المستمرة 

» الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين«، الذراع العسكرية لـ »كتائب المقاومة الوطنية«وأعلنت 
وقالت إن العملية تأتي رداً على جرائم . مسؤوليتها عن قنص جندي إسرائيلي قرب معبر المنطار

  .االحتالل المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني
  12/2/2010الحياة، 

  
   المسؤولية عن حياة أحد قادتهاحكومة غزة تحّمل  في غزةجماعة سلفية .17

حملت الجماعات السلفية المتشددة في قطاع غزة الحكومة المقالة المسؤولية عن حياة أحد أبرز  :غزة
وقال  .قادتها، محمود طالب الذي قالت إنه أصيب بجروح خطيرة خالل اعتقاله مساء الثالثاء الماضي

محمود (الشيخ أبا المعتصم المقدسي "دي البارز في الجماعات السلفية الشيخ أبو البراء المصري إن القيا
أصيب خالل عملية االقتحام األخيرة التي استهدفت منزالً كان متواجداً داخله غرب مدينة غزة ) طالب

ن التابعة لحماس تصريحات قيادات أجهزة األم"وأضاف المصري في بيان، إن  ".وهو يعاني حالة حرجة
عن اعتقال القيادي أبي المعتصم تعد األولى من نوعها وتدلل على نوايا تلك األجهزة بتصفية هذا القائد 

  "".اإلسرائيلية"المطلوب للقوات 
  12/2/2010الخليج، 
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 "إسرائيل"ارتفاع ملحوظ في العمليات الفردية ضد : "الشاباك" .18
في تقرير أمس، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في » الشاباك«لعامة قالت المخابرات اإلسرائيلية ا :تل أبيب

العمليات الفلسطينية الفردية ضد إسرائيل وأنها اعتقلت قبل عدة أسابيع شابا من الخليل هدد باغتيال 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأنها تبحث عن شابين آخرين شوهدا وهما يتجوالن مسلحين قرب بيت 

 .ثقافة في حكومته، ليمور لفناتوزيرة العلوم وال
وعثروا في . وأوقف حراس الوزيرة لفنات، فلسطينيين، وهما يتجوالن قرب بيتها، الليلة قبل الماضية

جيب أحدهما على خزنة رصاص مسدس، يعتقد أنه كان يحمل مسدسا ولكنه قذف به بعيدا لدى اعتقاله، 
وانتشرت قوات في . تقالهما، لكنهما تمكنا من الهربوحاولوا اع. بينما كان الثاني يخبئ في جيبه سكينا

 .وتم تعزيز الحراسة على الوزيرة وعائلتها. المكان للبحث عنهما
وجاء في تقرير للمخابرات اإلسرائيلية أن الفلسطينيين لم يطلقوا انتفاضة ثالثة بعد، ولكن هناك ظاهرة 

 فلسطينيا قدموا إلى حواجز 19حالية تم اعتقال فمنذ مطلع السنة ال. متصاعدة للعمليات المسلحة الفردية
عسكرية في الضفة ومسلحين بسكاكين، واعترفوا جميعا بأنهم خططوا لطعن مستوطنين يهود أو جنود 

 عبوة ناسفة اكتشفت في الضفة منذ مطلع السنة، قرب 12وجاء في تقرير آخر للجيش، أن . إسرائيليين
ا عدا عن نحو مائة عملية قذف حجارة على سيارات إسرائيلية هذ. شوارع تمر فيها سيارات إسرائيلية

 .في شوارع الضفة
 12/2/2010الشرق األوسط، 

  
  اعتقال ناشط في حماس خطط لخطف جندي إسرائيلي: الجيش اإلسرائيلي .19

سمح الجيش اإلسرائيلي بنشر تقارير حول اعتقال ناشط بارز في حركة حماس تمكن من  :تل أبيب
وحسب المعلومات التي سمحت . ئيل بغية اختطاف جندي وقتله ثم التفاوض على جثتهالتسلل إلى إسرا

من غزة، وهو شخصية معروفة في )  سنة43(المخابرات بنشرها، فإن عملية اعتقال سلمان أبو معتوق 
فإن » الشاباك«وحسب  .الماضي) كانون األول( ديسمبر 12حماس وله عالقة بتهريب السالح، تمت في 

 ألف دوالر مزورة ومسدس وكاتم 15ذي يعتقد أنه غادر غزة عبر األنفاق، اعتقل وبحوزته عتيق ال
 .صوت

) كانون األول( ديسمبر 31وفي ذات الفترة اعتقل ناشط آخر من حماس اسمه إبراهيم زوار بتاريخ 
 ووفق المخطط كان على زوار أن.  كيلوغراما31الماضي، وبحوزته عبوتان ناسفتان زنة كل منها 

واعترف زوار . يزرع العبوتين الناسفتين في مناطق مكتظة بالناس بعد عشرة أيام من دخوله إسرائيل
 .بالتخطيط الختطاف جندي إسرائيلي» الشاباك«حسب 

 12/2/2010الشرق األوسط، 
  

  تطالب بمحاسبة فياض على مواقفه المساندة لالحتالل" الشعبية" .20
طين بمحاسبة رئيس الحكومة الفلسطينية االنتقالية سالم فياض طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلس :غزة

وتعهده لالحتالل بالحفاظ على أمنه " إسرائيلي"وإدانته مقتل ضابط " هرتسيليا"لمشاركته في مؤتمر 
إن مثل هذه التصريحات "وقال ناطق باسم الجبهة الشعبية في تصريح صحافي، أمس،  .واستقراره

ستهتاراً بمصالح ومشاعر الشعب الفلسطيني الرازح تحت االحتالل والذي والتعهدات المشينة تشكل ا
  ".يتعرض لشتى أنواع اإلرهاب والمجازر والحصار والقتل والتدمير

ال نعرف باسم من يتحدث سالم فياض عندما يدين أعمال المقاومة التي أقرتها مبادئ القانون "وأضاف 
من شارك في أعمال "واعتبر أن  ".على أمنه واستقرارهالدولي، ويعطي التعهدات لالحتالل بالحفاظ 

مؤتمر هرتسيليا الذي يرسم مخططات وسيناريوهات بقاء االحتالل واالستيطان وتدمير الشعب الفلسطيني 
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ليس مستغرباً عليه أن يدلي بمثل هذه التصريحات والمواقف التي تشكل طعنة غادرة لدماء الشهداء 
  ". فلسطينومعاناة األسرى وتضحيات شعب

  12/2/2010الخليج، 
  

  تعقد اجتماعين منفصلين مع حماس وفتح إلنهاء االنقسام" ةالديمقراطي" .21
 عقدت لقاءين منفصلين مع وفـدين       أنهاقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين       :اشرف الهور  -غزة  

  . االنقسامإنهاءمن فتح وحماس، لدفع جهود 
 قياديين التقى بوفد من حركة فتح ضـم         وأعضاءضم صالح زيدان،    وذكرت في بيان لها ان وفدها الذي        

كال من الدكتور زكريا االغا واحمد حلس وهشام عبد الرازق، وآخر من حماس ضم جمال ابـو هاشـم                   
وذكرت ان اللقاءات بحثت في كيفية تفعيل وانجـاح الجهـود المـصرية              . وايمن طه  األشقرواسماعيل  

وقالت انها دعت الستئناف الحوار الوطني الـشامل تحـت الرعايـة            .وانجاز المصالحة في اسرع وقت    
  .'استنادا للوثيقة المصرية ووثائق االجماع الوطني'المصرية 

  12/2/2010القدس العربي، 
  

  نفي مقترحاً جديداً لتوقيع المصالحةالبردويل ي .22
نـسخة  " لسطينف" صالح البردويل عضو المكتب السياسي لحماس في تصريح صحفي تلقت            .دأكد  : غزة

، نافياً  "فتح"أن مصر ليست طرفاً في الخالفات مع حركته وإنما هي وسيط بينها وبين حركة               : عنه، أمس 
إن مـصر   " قـال    و. أن تكون حركته قدمت طلباً للقاهرة لزيارتها من أجل التوقيع على ورقة المصالحة            

ة فتح وال معنى للزج بهـا فـي         وإنما هي وسيط بينها وبين حرك     " حماس"ليست طرفاً في الخالفات مع      
حماس على   إن مالحظات : "وأضاف ".خصومة موهومة مع الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة        

الورقة المصرية قائمة، وهذا يجعل طلب التوقيع عليها غير منطقي وبالتالي رفض مصر لـذلك غيـر                 
اء العكر واعتمـاد لغـة الـصدق    بالكف عن االصطياد في الم  "، مطالباً وسائل إعالم حركة فتح       "صحيح

ونشرت، مـؤخراً، وسـائل إعـالم محليـة         ". عوضاً عن األكاذيب التي يبثها قادتهم وأبواقهم اإلعالمية       
  . وعربية، تقارير تؤكد أن القاهرة رفضت طلباً قدمته حماس لزيارتها للتوقيع على وثيقة المصالحة

  12/2/2010صحيفة فلسطين، 
  

  جرد مفتاح للحوار الوطني الشاملالورقة المصرية م: الحية .23
أن حركته تقبل بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ضمن شروط شفافة           أكد قيادي في حركة حماس    : غزة

وشدد . ومصالحة وطنية شاملة، موضحاً أن الورقة المصرية مجرد مفتاح لدخول الحوار الوطني الشامل            
  . اجهت مخططاً إسرائيلياً يهدف لتدميرها، لكنه فشلفي الوقت ذاته على أن الحكومة الفلسطينية بغزة و

الحية أن الحكومة سمحت بمشاركة الجميع من أجل تقديم األفـضل للـشعب             . وفي سياق متصل، أكد د    
ولفـت  .  شخص دون النظر إلى انتمائهم السياسي      5000الفلسطيني، مشيراً إلى أنه تم توظيف أكثر من         

تعامل مع الشعب وفق منطق المـساواة بـين حقـوق المـواطن             النظر إلى أن حماس دعت البلديات لل      
وضرورة تطبيق القوانين، موضحاً أنهم أصدروا قرارا بجلب المستحقات ممن يـستطيع دون الـضغط               

  . عليه، في خطوة لمراعاة الوضع االقتصادي السيئ
  12/2/2010صحيفة فلسطين،  
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   الفلسطينية وابتالثالمصالحة المطروحة من مصر ال تلبي : جبريلأحمد  .24
:  القيادة العامة أحمد جبريـل     -قال األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين        :  محمد الخضر  -دمشق  

إن المصالحة الفلسطينية المطروحة من النظام المصري ال تلبي الثوابت الفلسطينية، مضيفا في تـصريح               
» 31«ة اإليرانية بدمـشق بالـذكرى الــ          على هامش مشاركته بحفل استقبال أقامته السفار       "العرب"لـ

النتصار الثورة اإلسالمية إن المطروح من مصر ال يهدف للتمسك بالثوابت، بل يريد ضرب المقاومـة                
وقال جبريل إن المصريين يقولون إنه يجب إرضاء اإلسرائيليين واألميركيين من خالل            . والقضاء عليها 

  نفرط بالقضية، وننهي حقوقنا إلرضاء نهج التفريط؟المصالحة، متسائال هل نذهب إلى المصالحة ل
ليعلموا أن المقاومة هي    .. وتابع موجها كالمه لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والقيادة المصرية         

الطريق، مضيفا أنه دون ذلك ال يمكن أن تتم المصالحة، وعندما يكون هؤالء األشخاص مستعدين للقبول                
  . الطريق للمصالحة ممهدابالمقاومة المسلحة يصبح

 12/2/2010العرب، قطر، 
  

  تتوقع حربا إسرائيلية على غزة الصيف القادم" الجهاد" .25
توقع زياد النخالة نائب األمين العام لحركة الجهاد اإلسـالمي الفلـسطيني أن              :  محمد عبد اهللا   -القاهرة  

لشرق أعتقد أن إسـرائيل تركـز       تكون هناك حرب جديدة على غزة خالل الصيف القادم، وقال النخالة ل           
على قطاع غزة، ألنها تشكل عقبة كبيره في طريق بدء المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية مـن وجهـة                 

أن الجمود  : نظر اإلسرائيليين، وحول األسباب التي تجعل من إسرائيل تبدأ بالحرب على غزة قال النخاله             
ني اإلسرائيلي، والجمود في الملفـات األمريكيـة فـي          الحالي في العملية السياسية على المسار الفلسطي      

المنطقة خاصة في العراق وأفغانستان والملف النووي اإليراني تجعل واشنطن ال تمانع في ضوء أخضر               
إلسرائيل بشن حرب جديدة على غزة لتحريك هذه الملفات، مؤكدا أن هذا الجمود السياسي ال يحلـه إال                  

  .ألرضمعركة تخلق وقائع جديدة على ا
وأوضح النخالة أن إسرائيل تعتقد أن غزة هي الحلقة األضعف في المحور المعادي إلسرائيل في المنطقة                

باإلضافة إلى االنسداد فـي     : الذي يضم باإلضافة إلى غزة إيران وحزب اهللا وسوريا، وشرح ذلك بقوله             
وي، وهناك تبادل للتهديدات بـين      المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية هناك جمود في الملف اإليراني النو        

إسرائيل وإيران وسوريا، ولهذا إسرائيل تعتقد أن غزة هي الحلقة األضعف التي يمكن أن تحرك الجمود                
  .الحالي في باقي الملفات

  12/2/2010الشرق، قطر، 
  

  ةالتشويهات التي بثتها القناة اإلسرائيلية محاولة للنيل من سمعة الرئاسة والسلط": ثوري فتح" .26
مجموعة التشويهات التـي بثتهـا      'استنكرت امانة سر المجلس الثوري للحركة        : وليد عوض  -رام اهللا   

وجاء في بيان صدر عن المجلـس        .'القناة العاشرة االسرائيلية، للنيل من سمعة الرئاسة والسلطة الوطنية        
 فاضحة للنيل من سمعة     الثوري، ان هذه التشويهات التي استهدفت بعض قيادات السلطة الوطنية محاولة          

  .الرئاسة والسلطة
واضاف البيان ان هذه الحملة، تأتي في سياق حملة التشهير، التي اطلقتها الحكومة االسرائيلية منذ اعالن                
الموقف الفلسطيني الحازم، بضرورة واهمية وقف وتجميد كافة االنشطة االستيطانية وخاصة في مدينـة              

ت الحكومة االسرائيلية برغبتها في استئناف المفاوضات امام العالم         القدس، وهو الذي كشف زيف ادعاءا     
  .اجمع
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ـ        من جهته    الخميس بـان مـدير     ' القدس العربي 'اكد جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ل
لم يمارس الجنس ولم يكن فـي وعيـه         'مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدكتور رفيق الحسيني         

  ، 'خالل تصويره
  12/2/2010القدس العربي، 

  
  األقصىفتح ترحب بقرار هنية حظر نشر ما بثته القناة العاشرة على فضائية  .27

نية رئيس الحكومة  هإسماعيلأشاد حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح، بقرار : القدس
 التابعة لحماس، األقصى على فضائية اإلسرائيليةالفلسطينية المقالة، بحظر نشر ما بثته القناة العاشرة 

  .والمقابلة المزمع إجراؤها مع فهمي شبانه
وأضاف عبد القادر أن قرار الحكومة في غزة قرار حكيم من شخصية مسؤولة، وأن منع فضائية 

 يصب في المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، ويعبر عن اإلسرائيليلتلفزيون األقصى عرض ما عرضه ا
 هذا القرار يصب بالتأكيد أنوأكد عبد القادر  .حس عال بالمسؤولية ومخاطر المرحلة التي يمر بها شعبنا

 الشعب إلىفي مصلحة المصالحة الفلسطينية ، معربا عن أمله بأن تتوج قريبا من خالل إعادة اللحمة 
  .االنقساملفلسطيني، وإنهاء ا

  11/2/2010وكالة معاً، 
  

  جمال نزال يدعو حماس إلى احتذاء نموذج السلطة واالبتعاد عن دور الرقيب في غزة .28
مـع  ' التعامـل بحـذر   'طالب جمال نزال عضو المجلس الثوري لحركـة فـتح            :اشرف الهور  -غزة  

فتح مقرات سياسية لحركة فتح في غزة       'ان  تصريحات صالح البردويل القيادي في حماس التي قال فيها          
مرتبط بعملية المصالحة وازالة العوائق امام الفصائل الوطنية في الضفة الغربية واالتفاق علـى قواسـم                

  .'وطنية مشتركة لمواجهة االحتالل الصهيوني واجرامه
ة الوطنيـة فـي     احتذاء نموذج السلط  'الى  ) يقصد حركة حماس  (' سلطة االنقالب 'وحث نزال ما اسماها     

  .'مجال تعزيز الحريات العامة، واالبتعاد عن دور الرقيب في غزة
ان عودة السلطة لقطاع غزة بحـضور       'واكد على ضرورة حل الخالفات الداخلية وانهاء االنقسام، وقال          

 ، مؤكـدا ان   'كامل سيفتح الباب للتنمية والعمل وينهي الحصار ويعيد الحرية والعمل الفصائلي بال قيـود             
  .'ما زالت المدخل المالئم لتلك التغيرات المأمولة'المصالحة 

  12/2/2010القدس العربي، 
  

 مقتل الضابط اإلسرائيلي على يد شرطي فلسطيني لن يؤثر على التنسيق األمني: الجيش .29
إن أي : "قال وزير التنمية اإلسرائيلي، نائب رئيس الوزراء، سيلفان شالوم  :ن كفاح زبو- رام اهللا

قتل ضابط  [داء تخريبي يقتل فيه إسرائيلي ينطوي على خطورة متناهية، ولكن االعتداء األخيراعت
 ينطوي على مزيد من الخطورة لكون المرتكب من أفراد قوات ]إسرائيل على يد ضابط شرطة فلسطيني

عتداء ولما إن هذا األمر يلزمنا بإجراء دراسة معمقة لظروف هذا اال: "وتابع القول". األمن الفلسطينية
وأكد الجيش اإلسرائيلي أنه ينظر ببالغ الخطورة إلى هذه العملية كذلك، لكنه ". ينطوي عليه من أبعاد

وقالت . اعتبره حادثا فرديا لن يؤثر في المرحلة الراهنة على مجمل العالقة مع أجهزة األمن الفلسطينية
منية الفلسطينية لن يتأثر بعد عملية قتل مصادر أمنية إسرائيلية إن التنسيق األمني مع األجهزة األ

 .الجندي، ولن يؤثر على انتشار الجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية
  12/2/2010الشرق األوسط، 
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  "كاديما"مقابل االنشقاق عن   وزاراتستةيعرض على موفاز " الليكود .30
أخرى، أمس، بإعالن وزير عادت الحلبة السياسية اإلسرائيلية إلى دائرة االنفعال مرة : حلمي موسى

الدفاع األسبق شاؤول موفاز أن على زعيمة كديما، تسيبي ليفني، أن تختار بين إجراء انتخابات مبكرة 
 . لزعامة الحزب، أو حدوث االنشقاق

المقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، " إسرائيل اليوم"وقد ترافق هذا التهديد مع نشر صحيفة 
غير أن .  وظيفة مهمة15عي الليكود لضم قسم من كديما للحكومة بعرضه عليهم تقريراً حول مسا

أوساطا إعالمية تحدثت عن أن هذه التطورات ترمي للضغط على ليفني لالنضمام للحكومة، أو استباق 
 . االنتخابات التمهيدية القريبة في الليكود

 األخيرة يمكن أن يقود إلى هزة فعلية في إلى أن تحوال مثيرا حدث في األيام" إسرائيل اليوم"وأشارت 
فقد توجهت جهات في الليكود مؤخراً للرجل المنافس على زعامة كديما،، . حزب المعارضة الرئيس

 منصباً رفيع 15 عضو كنيست والحصول في مقابل ذلك على 15موفاز وعرضت عليه تجنيد 
 . المستوى

كديما من أجل االنضمام للحكومة من خالل ويرمي هذا العرض بوضوح الى تشجيع الضاغطين في 
غير أن المقربين من موفاز أبلغوا الصحيفة أن . القفز عن زعيمة حزبهم والقبول بموفاز زعيما بديال

ومن الوجهة العملية، فإن موقف ". كل اقتراح يصلهم سيتم عرضه على مؤسسات الحزب للمصادقة عليه"
:  مؤسسات الحزب من اآلن فصاعدا سيجري حول قضيتينالمقربين من موفاز يعني أن الصراع داخل

 . إما دخول حكومة نتنياهو اآلن، أو اإلسراع في إجراء انتخابات تمهيدية لتحديد زعامة جديدة
تجدر اإلشارة إلى أن هذه األنباء تأتي على خلفية تجربة سابقة لالنشقاق أو النضمام جزء من أعضاء 

 . والكنيست من كديما لحكومة نتنياه
ومن المقرر أن يعقد مؤتمر كديما في الرابع والعشرين من شهر شباط الحالي حيث سيتقرر مصير 

هل ستبقى الحكومة الحالية على وضعها الراهن . الحزب األكبر ومن ثم مصير الحكومة ومعسكر اليمين
 أم ستتوسع وسيضطر بعض عناصرها للخروج منها، وماذا سيكون عليه حال معسكر اليمين؟ 

اإلجازات التي يقدمها لزعيمة "ويوم أمس اجتمع نتنياهو مع تسيبي ليفني في إطار ما يعرف بـ
 ". المعارضة

 12/2/2010السفير، 
  

  سفن حربية إسرائيلية موجودة قبالة الخريج العربي استعداداً لضرب إيران": الحياة" .31
أن هناك سفناً حربية اسرائيلية موجودة " الحياة" كشفت مصادر فلسطينية لـ : رائد جبر؛ غزة-موسكو 

في ظل رفضها شروط " استعداداً الحتمال شن حرب على ايران"في المياه الدولية قبالة الخليج العربي 
في " هناك فرقاطتان وغواصة إسرائيلية موجودة: "واوضحت. مجلس األمن المتعلقة ببرنامجها النووي

اهتمام الواليات المتحدة وإسرائيل "، خصوصا أن "خطير"أنه ووصفت الوضع الحالي ب. المنطقة حالياً
وعبرت عن خشيتها من أن تكون لذلك ". منصب اآلن على ايران، وتأخذان القضية بجدية كبيرة

انعكاسات سلبية جداً على القضية الفلسطينية، خصوصاً أن جوالت المبعوث األميركي لعملية السالم في "
م تفض الى أي نتيجة حتى اآلن، وال يبدو في األفق أنها ستحقق نتائج الشرق األوسط جورج ميتشل ل

  ".تذكر
  12/2/2010الحياة، 
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   البيت األبيض بعدم إزالة الخيار العسكري ضد إيرانيطالب إسرائيليوفد  .32
طالب وفد لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست البيت األبيض خالل زيارة للواليات : )آي.بي.يو(

ة بعدم إزالة الخيار العسكري ضد إيران، وعدم االكتفاء بفرض عقوبات اقتصادية مشددة من أجل المتحد
  .منع تطوير البرنامج النووي اإليراني

وقال رئيس لجنة الخارجية واألمن عضو الكنيست عن حزب كديما المعارض تساحي هنغبي لدى عودة 
ى واجب الغرب بقيادة الواليات المتحدة باإليضاح شددنا عل"قبيل فجر أمس الخميس " إسرائيل"الوفد إلى 

  ".أن طريق العقوبات ليست الوحيدة وأن جميع الخيارات موجودة على الطاولة
حول الموضوع النووي " إسرائيل"ال خالف بين االئتالف والمعارضة في "وأشار هنغبي إلى أنه 

". لم العالمي واالستقرار اإلقليمياإليراني، وإنما يوجد توجه واحد يرى في إيران خطراً على الس
لدي انطباع بأن اإلدارة األمريكية مصرة على بلورة إجماع في مجلس األمن الدولي من أجل "وأضاف 

  ". فرض عقوبات على إيران في غضون أسابيع معدودة
  12/2/2010الخليج، 

  
  ودضد متظاهرين أطلقوا هتافات معادية لليه يالون يدرس تقديم شكوى في لندنأ .33

تقوم السفارة اإلسرائيلية في لندن بمراجعة شريط فيديو جرى فيه تصوير :  من الياس نصراهللا-لندن 
وقائع ندوة سياسية عقدت في جامعة أوكسفورد في بريطانيا مساء االثنين الماضي وشارك فيها نائب 

 تظاهرة قام بها وزير الخارجية اإلسرائيلي داني ايالون بدعوة من اتحاد طلبة الجامعة، حيث أدت
 .جمهور من الطلبة المناصرين للقضية الفلسطينية إلى التشويش على الندوة، ما استدعى تدخل الشرطة

اذبحوا "ووفقاً للسفارة اإلسرائيلية سمعت أثناء التظاهرة هتافات معادية لليهود على أساس عرقي مثل 
  ".اليهود

انه سيقدم شكوى إلى السلطات " التايمز"كشف أيالون في تصريحات له نشرتها، أمس، صحيفة و
هذا : "البريطانية ضد األشخاص الذين أطلقوا هتافات معادية لليهود خالل الندوة في أوكسفورد، وأضاف

يعكس سياستنا الجديدة ضد الكراهية والتعصب العرقي وأننا لن نتساهل مع العداء للسامية، فهذا ما كان 
 ".ينبغي أن نفعله منذ فترة طويلة

  12/2/2010الرأي، الكويت، 
  

  ولنداو يقطع األمل بإقامة دولة فلسطينية بالضفة ".. الدولة الواحدة" يدعو إلى حل نفاع .34
اتهم النائب سعيد نفاع المبعد من التجمع الوطني الديمقراطي إسرائيل بالتهرب من تسوية             :  العرب –حيفا  

  .وعاصمتها القدس الموحدة هي الحل األمثلالدولتين مؤكدا أن الدولة الواحدة، ثنائية القومية، 
: وأوضح نفاع أن الكنيست بحثت اقتراحا لجدول األعمال كان حول للبحث في الهيئة العامة وموضـوعه            

  .وذلك على ضوء الجمود الذي يكتنفها" المفاوضات مع الفلسطينيين"
في المبادرة العربية اإلجماعيـة     رغم االستعداد الفلسطيني والعربي والذي تمثل       : وخالل النقاش قال نفاع   

 تفوت فرصة تاريخية لـن تـدوم، فمـن          إال أن القيادات اإلسرائيلية بكل أحزابها      2002للسالم بيروت   
يرفض المبادرة عمليا يرفض حل الدولتين المقترح في المبادرة، وسيجد نفسه أمام حل الدولـة الواحـدة                 

  ".أنه الحل األمثل وهذا ما أومن به شخصياوالعاصمة الواحدة، وهذا ما ال تريدونه رغم 
 "يهـودا والـسامرة   "لن تقوم دولة فلسطينية في      : في النقاش قائال  " ليبرماني"وقد شارك الوزير لنداو الـ      

 أبداً فال يوجد في ذلك قرار حكومي رغم تصريح رئيس الوزراء في بار إيالن في هـذا                  ]الضفة الغربية [
  .الشأن
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دولة فلسطينية قائمة في غزة وفي شرق األردن، يجب أن تفهموا أن سـالما              "بلطجية  وتابع لنداو بلهجة    
في الشرق لن يقوم إال إذا فهم العرب أننا سنهزمهم في كل حال كما هزمناهم دائما، ففي الشرق ال تُحل                    

  . المشاكل إال بهذه الطريقة
 12/2/2010العرب، قطر، 

  
  ال يعتبر نفسه يهودياوهيونية  مناحيم بيغن يرفض الصحفيد": يديعوت" .35

اإلسرائيلية اليوم، في ملحقها األسـبوعي،      " يديعوت أحرنوت "تنشر صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة
مقابلة مطولة مع حفيد رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق المتشدد مناحيم بيغين، ونجل أكثـر الـوزراء                

عى أفينداف بيغن، الذي يتم الكشف عن هويته الفكرية ألول    اإلسرائيليين الحاليين تشددا بنيامين بيغن، ويد     
مرة، ليظهر أنه ال يعتبر نفسه يهوديا، ويرفض الصهيونية، ويرفض الوقوف لنشيد إسرائيل وال الوقوف               

  .لعلمها
وما يعد مفاجأة كبيرة هو انتماء احد الرافضين للصهيونية الى واحد من اشد البيوت عقائديـة وتـشددا،                  

، وهـو المؤسـس     1948يم قائد واحدة من أخطر وأشرس العصابات الصهيونية حتى العـام            فجده مناح 
" الليكـود " إلـى حـزب      1974والقائد التاريخي لحزب حيروت اليميني المتطرف الذي تحول في العام           

  .1977وأصبح رئيسا للوزراء أول مرة في العام 
لثالثين من عمره، من المشاركين باستمرار فـي        وفي المقابل فإنه الحفيد واالبن أفينداف ابن الخامسة وا        

مظاهرات قرية بلعين الفلسطينية ضد جدار الفصل العنصري، وحتى أنه رغب بتسمية ابنه اسما عربيـا                
  .وهو اسم صديقه الفلسطيني من بلعين" وجيه"هو 

ق معه سياسـيا،    وردا على سؤاله عن والده، يقول بيغن االبن إنه يريد كل شيء جيد لوالده، ولكنه ال يتف                
  .وفي االنتخابات األخيرة صوت لقائمة انتخابية لم تنجح في تجاوز نسبة الحسم

  12/2/2010الغد، األردن، 
 

  عام1500ٍسلطة اآلثار اإلسرائيلية تعثر على شارع رئيس في القدس عمره  .36
عثروا على شارع كشفت سلطة اآلثار اإلسرائيلية عن أن باحثين يعملون لصالحها :  تيرنر بيرو- القدس

 عام، يمر من وسط المدينة المقدسة القديمة، يعطي مصداقية لما يعرف 1500رئيس في القدس عمره 
وأوضح مدير الحفريات الدكتور عوفر سيون أن االكتشاف الجديد يضفي مزيدا من . بخريطة مادبا

 وعرفت باسم خريطة المصداقية الجغرافية على الخريطة البيزنطية التي رسمت بواسطة الفسيفساء،
 .مادبا، وصورت مدخال للمدينة المقدسة يفضي إلى شارع رئيس

 مترا وعرضها ثمانية مترات، أقدم الخرائط الجغرافية التي 16وتعد خريطة مادبا التي يبلغ طولها 
صورت األرض المقدسة، وفي منتصفها تصوير للقدس في القرن السادس بعد الميالد، والخريطة 

 .نيسة القديس جورج في مدينة مادبا األردنيةموجودة في ك
وعقب االكتشاف، وصفت مصادر فلسطينية اإلعالن اإلسرائيلي بأنه مجرد مزاعم وادعاءات، إلعطاء 
الدولة العبرية بعدا تاريخيا، وقالت وكالة األنباء الفلسطينية إن سلطة اآلثار اإلسرائيلية ادعت أن إسرائيل 

 .برزت في تلك الخريطة
  12/2/2010ظ، عكا

 
  بتهمة التحريضمعه ندراوس للتحقيق أ زهير اإلعالمي تستدعي اإلسرائيليةالشرطة  .37

الصادرة في الداخل الفلسطيني،    ' مع الحدث 'ندراوس، رئيس تحرير صحيفة     أتلقى االعالمي زهير     :لندن
ـ   ' القدس العربي 'ومراسل صحيفة    ـ  ) 11.02.10(، الخميس   48اللندنية في مناطق ال ن الـشرطة   دعوة م
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للمثول للتحقيق يوم االثنين القادم بتهمة التحريض على جنود جيش االحتالل في الضفة الغربية المحتلة،               
  .وسيتم التحقيق في مركز شرطة غفعاتيم، بالقرب من تل ابيب

 12/2/2010القدس العربي، 
  

  ومالعام الحالي سيشهد مضاعفة المخططات إلقامة الهيكل المزع": القدس الدولية" .38
 من أن العام الحالي سيشهد مضاعفة المخططات ، فرع غزة،حذَّرت مؤسسة القدس الدولية: غزة

وأوضح رئيس المؤسسة . اإلسرائيلية لحساب إقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد األقصى المبارك
أن ، يلية في القدسبين فيه أبرز االنتهاكات اإلسرائ، أمس، أحمد أبو حلبية في تقرير أصدره. في غزة د

التحذيرات في هذا األمر متوالية إلمكانية افتعال زلزال اصطناعي في منطقة النقب المحتل لتكون آثاره 
وحذر أبو حلبية وبشدة من استمرار الحفريات . الخطيرة هدم أجزاء عديدة وواسعة من المسجد المبارك
مما ينتج عنها انهيارات وتشققات على ، لمدينةواألنفاق أسفل المسجد وأسفل أحياء البلدة القديمة في ا

نطاق واسع داخل المسجد وساحاته وفي األحياء العربية القديمة والتي كان آخرها االنهيارات العديدة في 
  .الشارع الرئيس في حي وادي حلوة وغيرها من أحياء بلدة سلوان
مارس القادم في ليبيا / آذارالعربية في وطالب أبو حلبية القادة العرب الذين سيجتمعون في مؤتمر القمة 

والعمل على إحالة هذا الملف الخطير إلى ، بضرورة مناقشة الوضع الخطير في القدس والمسجد األقصى
المحافل الدولية وخاصة مجلس األمن والجمعية العمومية لألمم المتحدة ومنظمة اليونسكو بصفتها راعية 

ية واإلسالمية والدولية إلى توفير حماية دولية للمدينة المقدسة وسكانها ودعا الدول العرب. لآلثار في العالم
باعتبارها أرضاً محتلّة، وتفعيل القوانين والقرارات الدولية الخاصة بالقدس والقيام بخطة إعالمية 

ومن أجل التحريض الفوري والعاجل ، استراتيجية مكثفة ومتواصلة من أجل فضح االنتهاكات اإلسرائيلية
  . قديم الدعم المالي لمشاريع صمود المقدسيينلت

  12/2/2010صحيفة فلسطين، 
  

   ألف مستوطن في المثلث150  لتوطينإسرائيليمخطط  .39
كشفت اللجنة الشعبية لمواجهة أعمال الهدم في وادي عاره، مساء الثالثاء الماضي عن : وادي عاره

 الحريديم اليهود في المثلث، حيث تشير الوثيقة للمتدينين" حريش"وثيقة إسرائيلية تتعلق بإقامة مستوطنة 
  . ألف مستوطن إسرائيلي في المثلث150 نية السلطات اإلسرائيلية توطين إلىاإلسرائيلية 

 ألف نسمة إليها 50 أن السلطات اإلسرائيلية قد أعلنت نيتها استجالب إلىحمد ملحم أ رئيس اللجنة شاروأ
وقد تم عرض هذه الوثيقة على مجلس . ع في تنفيذ العملوتنص الوثيقة على ضرورة اإلسرا .فقط

  .المقام على أراضي وادي عاره" منشة ألونه"إقليمي 
  12/2/2010، المستقبل

  
  إخطارات بهدم مساكن وحظائر مواشٍ في برطعة الشرقية .40

سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، خمسة مواطنين من قرية برطعة :  محمد بالص-جنين 
ة المعزولة بسياج الفصل العنصري غرب جنين، إنذارات بهدم مساكن وحظائر تربية مواش تعود الشرقي

  .لهم، وذلك بذريعة بنائها دون ترخيص
، إن عدد إنذارات الهدم التي تسلمها مواطنون من "األيام"وقال غسان قبها، رئيس المجلس المحلي، لـ

  . إنذارا16ًل، ارتفع إلى القرية، في اآلونة األخيرة، من قبل سلطات االحتال
 12/2/2010األيام، فلسطين، 
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  عائالت فلسطينية تناشد وقف بناء متحف على مقبرة إسالمية .41
 من "إسرائيل"ناشدت العشرات من العائالت الفلسطينية األمم المتحدة إلى منع :  ماجد الجميل- جنيف

ودعت . تاريخها إلى القرن الثاني عشرمواصلة بناء متحف على مقبرة إسالمية في القدس المحتلة يعود 
 عائلة فلسطينية مسلمة من أقدم عائالت القدس عدة مقررين لحقوق اإلنسان في جنيف إلى 60نحو 

التحرك لمنع إسرائيل من االستمرار في بناء المتحف لما تُمثِّله الخطوة من تدنيس المقبرة وانتهاك "
 باسم مركز الحقوق الدستورية إلى مقرري لجان حقوق اإلنسان وتم توجيه الرسالة". المعاهدات الدولية

في ميادين الحريات الدينية ومقاومة العنصرية والحفاظ على التراث الديني والثقافي، إضافة إلى 
  ".يونسكو"المفوضية العليا لحقوق اإلنسان، والمدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 

  12/2/2010سعودية،  الوطن، ال
  

   تبدأ بتغيير مسار الجدار الفاصل في بلعين"إسرائيل" .42
بعد خمس ، أنه وسعد تلحميأ ،الناصرة، ونقالً عن مراسلها في رام اهللامن  12/2/2010الحياة، نشرت 

 على أراضي قرية بلعين "إسرائيل"سنوات على النضال الشعبي ضد مقطع الجدار الفاصل الذي أقامته 
م اهللا، وبعد نحو ثالث سنوات على قرار المحكمة العليا تغيير مسار الجدار، بدأ أخيراً تنفيذ هذا غرب را

إلى أصحابها، لكنه يبقي )  متر مربع1000الدونم يساوي ( دونم 700القرار الذي يعني إعادة نحو 
  .ضعف هذه المساحة تحت السيطرة اإلسرائيلية
احين شرعوا في األيام األخيرة في أعمال مسح لألراضي وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن مس

 أمس القرية أهاليوشاهد . المحاذية للجدار في ذلك المقطع، لكن لم تبدأ بعد أعمال حفريات وبنى تحتية
 اإلسرائيلية المدنية اإلدارة وأبلغت.  يضعون عالمات على المسار الجديد للجدارإسرائيليينموظفين 

  . تركيب الجديدإتمام ستزيل الجدار الحالي، وهو على شكل سياج بعد أنهارئيس المجلس المحلي 
 المسار الجديد للجدار يعيد للقرية والقرى إن رحمة أبووقال عضو اللجنة الشعبية لمواجهة الجدار راتب 

 لكنه":  تغيير مساره يشكل نصراً ألهالي القريةأن المصادرة، مضيفاً أراضيها دونم من 1400المجاورة 
لن نتوقف ": بو رحمةأ وأضاف. "أراضينانصر جزئي، فالنصر األكبر يأتي عندما يزال الجدار كلياً عن 

واعتبر مركّز عمل اللجنة الشعبية ضد الجدار محمد خطيب . " بصورة كاملةإزالتهجل أعن العمل من 
المعركة لم ":  أضاف وثمرة النضال الشعبي ضد الجدار، لكنه"خطوة ايجابية"بدء العمل لتغيير المسار 

  ."هذا تغيير بسيط جداً يستوجب مواصلة النضال. تنته
من جهته، قال الناشط اإلسرائيلي اليساري يوناتان بوالك الذي يشارك مع يساريين آخرين أهالي القرية 

لكنه تعديل تجميلي فقط "في تظاهراتهم األسبوعية ضد الجدار، إنه مرتاح لبدء العمل في تغيير المسار 
  ."فالجدار ما زال مقاماً وبالقوة على أراضي بلعين... 

المتحدث باسم وزارة الدفاع اإلسرائيلية شلومو أن  نقالً عن الوكاالت 12/2/2010السفير، وأضافت 
 لمسار جدار الفصل في الضفة الغربية، التزاماً بقرار صادر  جديداً وزارته اقترحت رسماًأندرور أعلن 

حتى "وأضاف أن األشغال لتعديل مسار الجدار ستستمر أشهراً عديدة . اإلسرائيليةعن المحكمة العليا 
 . "نهاية العام الحالي على األرجح

  
  النبي يوسف  مئات المستوطنين يقتحمون قبر:نابلس .43

 500أفاد شهود عيان في نابلس أن عشرات الحافالت كانت تقل ماال يقل عن :  سمر خالد-غزة 
وقالوا .  السالم شرق المدينة عليهيوسفالنبي لمدينة ألداء طقوسهم الدينية في قبر مستوطن، اقتحموا  ا

  .ن عملية االقتحام كانت منتصف الليلة قبل الماضية، وانسحبوا مع ساعات الصباح األولىإ
  12/2/2010الرأي، األردن، 
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   في الضفة26 في غزة و الفلسطينيينةاالحتالل يعتقل عشر .44

 فلسطينيين 10 أمس قوات إسرائيلية اعتقلت أنأعلنت مصادر فلسطينية : وكاالتوالعالء المشهراوي 
 فلسطينياً في مناطق مختلفة من الضفة 26 اإلسرائيليواعتقلت قوات االحتالل  .في شمال قطاع غزة

 قوات االحتالل اقتحمت مخيم الجلزون أنوذكرت الشرطة الفلسطينية . أمسالغربية خالل مداهمات فجر 
 . التحقيقإلى فتى وشاباً اغلبهم دون السابعة عشرة ونقلتهم 12ام اهللا واعتقلت قرب ر

  12/2/2010االتحاد، اإلمارات، 
  

   فلسطينياً غالبيتهم من القدس خالل يومين150االحتالل يعتقل : وزارة األسرى .45
شن حمالت أكّدت وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية، قيام الجيش اإلسرائيلي ب: رام اهللا

 .اعتقاالت موسعة في أنحاء متفرقة من مناطق الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس وقطاع غزة
ئة ا، أن القوات اإلسرائيلية، اعتقلت ما يزيد عن م)11/2(وأوضحت الوزارة في بيان لها صدر الخميس 

دسي، تم اعتقالهم خالل وخمسين فلسطينياً خالل اليومين الماضيين؛ بينهم حوالي مئة شاب وطفل مق
عملية عسكرية استهدفت مخيم شعفاط شمال مدينة القدس، ثم قامت بتحويلهم إلى مراكز التحقيق 

  ".مطلوبون"والتوقيف، ومددت اعتقال بعضهم إلى حين استكمال التحقيق معهم بحجة انهم 
عتقلين خمسة عشر مواطناً من وأشار مدير الدائرة اإلعالمية بالوزارة، رياض األشقر إلى أنه من بين الم

  .ثمانية وثالثين مواطناً من الضفة الغربية؛ بينهم خمسة عشر طفالًوقطاع غزة، 
  11/2/2010 قدس برس،

  
   أسير يعانون أمراضاً خطيرة داخل سجون االحتالل1500": األسرىشؤون " .46

ايا التعذيب، عن  ومركز تأهيل ورعاية ضحاألسرىكشفت وزارة شؤون : الدين  حسام عز-رام اهللا 
 سيراً يعانون 18 فلسطيني يعانون من أمراض خطيرة داخل سجون االحتالل، بينهم أسير 1500وجود 

، مع أمسوقال وزير شؤون األسرى عيسى قراقع، خالل مؤتمر صحافي عقده  .من مرض السرطان
الل تمارس سياسة  سلطات االحتإن الفلسطيني، اإلعالممركز تأهيل ورعاية ضحايا التعذيب في مركز 

 2000سيراً منذ بداية العام أ 19 استشهاد إلى أدى األسرى، ما أجساد في األمراضمبرمجة لزرع 
  .ولغاية اآلن، كان آخرهم األسير جمعة موسى من مدينة القدس المحتلة

تزايد في أعداد المرضى خاصة " إلىمحمود سحويل . مدير مركز ضحايا التعذيب د أشارمن جانبه، 
 حالة تخلف عقلي نتيجة 20 حالة صرع و120 أسير من حالة االنفصام و200فسيين منهم حيث يعاني الن

  . األطباء أنفسهم يشاركون في سياسة التعذيب بحق األسرىأن، مؤكداً "اإلهمال الطبي
 12/2/2010األيام، فلسطين، 

  
  لليوم الرابع على التوالي االحتالل يواصل اجتياح مخيم شعفاط .47

 لليوم الرابع على ،ما زال أهالي مخيم شعفاط وسط مدينة القدس المحتلة يعانون: عاطف دغلس -نابلس 
 األمرين جراء االجتياح والتوغل الذي ينفذه جيش االحتالل اإلسرائيلي بالمخيم، بهدف مالحقة ،التوالي

مخيم يتعرض وقال مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر إن ال .حسب ادعائه" مطلوبين"
لحملة إسرائيلية غير مسبوقة، اعتقل فيها أكثر من سبعين شابا وفتى، ووصف عبد القادر في حديثه 

وأشار إلى قيام جنود االحتالل  .لمواطني المخيم" عملية إرهاب"للجزيرة نت أن ما يجري في المخيم 
يم، واعتدائهم على عدة بتحطيم أجهزة حاسوب في عدد كبير من المنازل والمؤسسات األهلية بالمخ

  .صحفيين بالضرب وإطالق قنابل الغاز والصوت صوبهم



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1698:         العدد       12/2/2010الجمعة  :التاريخ

من جانبها أكدت الصحفية دياال جويحان مراسلة موقع قدس نت أنه تم االعتداء عليها من قبل جنود 
  .االحتالل وعلى خمسة صحفيين آخرين أثناء قيامهم بتغطية أحداث المخيم

  11/2/2010نت، .الجزيرة
  

  في رفح نفقا13ًانهيار  .48
 تسببت الغارات اإلسرائيلية في انهيار ستة أنفاق على األقل أمس في مدينة :عبد القادر فارس -غزة 

  . بحسب مصادر أمنية وشهود عيان في غزة،رفح على الحدود بين قطاع غزة ومصر
ق على وذكر الشهود أن خمسة أنفاق على األقل تعرضت لالنهيار نتيجة هطول األمطار في وقت ساب

مناطق الحدود، وقال الشهود إن األنفاق انهارت بشكل جزئي اليومين الماضيين دون إصابات تذكر 
 .بسبب تراكم المياه فوقها

ومن جهة أخرى، أشار مصدر أمنى وشهود عيان إلى أن أجهزة األمن المصرية قامت أمس األول 
الح الدين، ليصل بذلك عدد األنفاق بتدمير نفقين حدوديين سبق ضبطهما مع قطاع غزة شمال بوابة ص

 . خالل أيام قليلة هذا األسبوع نفقا13ًالتي دمرت أو انهارت إلى 
  12/2/2010الحياة، 

  
   غرف زراعية في إذناخمس آبار للمياه وستةقوات االحتالل تهدم : الخليل .49

 وكانت عمليات  غرف زراعية غرب بلدة إذنا،5 آبار للمياه و6هدمت قوات االحتالل، أمس، : الخليل
الهدم التي نفذها االحتالل بواسطة جرافتين، استبقت بمحاصرة منطقة البص القريبة من جدار الفصل 

 عمليات هدم اآلبار أدتالعنصري غرب إذنا، وذلك بغرض منع المواطنين من دخول اراضيهم، فيما 
فة، بينما صادر جنود  تخريب عشرات الدونمات المزروعة بالمحاصيل المختلإلىوالغرف الزراعية 

  . في ري مزروعاتهماألراضي أصحاباالحتالل المولدات الكهربائية ومضخات المياه التي يستخدمها 
 12/2/2010األيام، فلسطين، 

  
  بسبب انقطاع التيار الكهربائي أهالي غزة يفتقدون مياه الشرب .50

لي قطاع غزة يواجهون أزمة  أهاأن نائب رئيس سلطة المياه ربحي الشيخ أعلن:  ميسرة شعبان-غزة 
حادة في إمكانية الحصول على مياه الشرب منذ مطلع العام الحالي جراء انقطاع التيار الكهربائي بشكل 
كبير وعدم توفر الطاقة الكهربائية الالزمة لتسيير برامج ومشاريع سلطة المياه ومنها ضخ المياه من 

  .ة لمواطني قطاع غزة من مياه الشربخالل اآلبار لغرض تلبية االحتياجات االستهالكي
  12/2/2010المستقبل، 

  
  اللجنة الشعبية تحذر من التعامل مع حصار غزة كأمر واقع .51

 حذرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار من نجاح االحتالل اإلسرائيلي في : ضياء الكحلوت-غزة 
  .اقعاً وحقيقة على األرضتحقيق هدفه بتعامل المجتمع الدولي مع حصار قطاع غزة كونه أمراً و

وحمل رئيس اللجنة جمال الخضري االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية عن حصار غزة، مؤكداً أن المجتمع 
  .الدولي غير معفى من هذه المسؤولية ويتحمل جزءاً من المسؤولية بصمته على هذه الجريمة

اتهم السياسية والدبلوماسية والمالية ودعا الخضري األمتين العربية واإلسالمية الستثمار تقديم إمكاني
  .والعالقات مع العالم إلنهاء حصار غزة الخانق

 12/2/2010العرب، قطر، 
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   يعتصمون أمام معبر بيت حانون للمطالبة بكسر الحصار غزة48متضامنو فلسطين  .52
سطينيين  ونشطاء السالم الفل48 نظم المئات من متضامنين فلسطين :  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 

وذلك استنكار لتواصل الحصار اإلسرائيلي   في شمال قطاع غزة،"بيت حانون" أمام معبر اعتصاماً
  .وتضييق الخناق على كافة قطاعات الحياة في  القطاع، المفروض على غزة

على أن االعتصام التضامني جاء بهدف الضغط "وأكد رئيس جمعية شعلة السالم مالك فريج في كلمه له 
  .لحكومة  اإلسرائيلية وأعضاء الكنيست اٍإلسرائيلي لفك الحصار على قطاع غزةعلى ا

  12/2/2010الرأي، األردن، 
  

   يفتّشون عن هوية48 المسيحيون الفلسطينيون في الـ :استطالع .53
 وبخاصة ،48كشف استطالع جديد أن المسيحيين الفلسطينيين في األراضي المحتلة عام  :القدس المحتلة

وعرض . منهم أنهم يشعرون بالضياع% 70العمرية الشابة، يواجهون أزمة هوية حيث يعتبر من الفئات 
جريس خوري مدير مركز اللقاء في القدس نتائج استفتاء أجراه عن آراء الشباب العرب المسيحيين في .د

  ".الشباب المسيحيين في الجليل"قضايا عدة ضمن مؤتمر عقد في حيفا، أمس، حول 
منهم عن % 70التي يعيشها الشاب العربي المسيحي، إذ عبر " حالة الضياع"ـ األهم بويرتبط المعطى

ووجه الشباب بإصبع االتهام إلى المدارس العربية الحكومية . شعورهم بالضياع وعدم وجود موجه لهم
أي شيء  المدارس األهلية ال تعلم أنيعتبرون % 59(الخاضعة لوزارة التعليم اإلسرائيلية واألهلية أيضا 

  ).عن العرب المسيحيين وعن الحضارة العربية المسيحية قبل وبعد اإلسالم
من المستطلعين أن العالقة مع % 86، فقد رأى أفضلأما العالقة مع الطوائف األخرى فلم يكن حالها 

  .المسلمين والدروز قد ساءت في السنوات الخمس األخيرة
في كلمته إن الوضع الراهن للعرب المسيحيين في الداخل وقال البطريرك الالتيني السابق ميشيل صباح 

لغياب مناهج تربية سليمة تنشأ أجيال على "وتابع . بالهجرة والتهجير.. أن كثيرين يراهنون على زوالنا
  ".التعصب الطائفي، وذلك إلحداث عنف هنا وفي لبنان أو العراق أو مصر

لياس شقور الذي عبر عن تخوفه من أوضاع إ كالم مشابه جاء على لسان مطران الروم الكاثوليك
 عاماً، ما زال 60نحن في أزمة لم تحل منذ : "المسيحيين في الداخل، خاصة ما يتعلق بانتمائهم، قائالً

  ".التفتيش جارياً عن الهوية واالنتماء سواء على الصعيد السياسي أم االجتماعي أم التربوي
  12/2/2010الخليج، 

  
   العراقية-على الحدود السورية  التنف  مخيماألمم المتحدة تغلق .54

 من مخيمين لالجئين ذكر تقرير لألمم المتحدة، أول أمس، أن المنظمة الدولية أغلقت واحداً: )رويترز(
الفلسطينيين على الحدود بين العراق وسوريا، بعد إيجاد مكان إيواء في مكان آخر لسكانه البالغ عددهم 

للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أن مخيم التنف أغلق وجاء في تقرير  . الجئ1300
 من سكان 1000أول الشهر الحالي، حيث استقبلت تشيلي ودول غربية من بينها السويد واستراليا نحو 

 الجئ، نقلتهم إلى الحول، وهو مخيم آخر 300 وقبلت سوريا العدد الباقي ويبلغ 2008 سنةالمخيم منذ 
  .رب سوريا يقيم فيه الجئون من جنسيات مختلفةفي شمال غ

  12/2/2010الخليج، 
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  مالية لمصدري الزهور والتوتات مستحقها مع بنوك غزة يحول دون تحويل  تعامل"إسرائيل"وقف  .55
بحث القائمون على الجمعيات الزراعية المصدرة للزهور والتوت األرضي خالل سلسلة  :حامد جاد

مين الماضيين بعدد من مدراء البنوك في الضفة الغربية والمسؤولين عن شركة لقاءات جمعتهم خالل اليو
اإلسرائيلية المختصة بتسويق الزراعات التصديرية المشكالت المترتبة على عدم تمكن " جريسكو"

األخيرة من تحويل قيمة صادرات الزهور والتوت إلى حسابات المزارعين المصدرين لهذين المنتجين 
  . وذلك بسبب وقف التعامالت بين البنوك اإلسرائيلية والبنوك العاملة في القطاعفي قطاع غزة،

وأشار أحمد الشافعي، رئيس جمعية غزة التعاونية للتوت األرضي إلى أن إجمالي كمية التوت األرضي 
  . طنا55ًالتي تم تصديرها حتى يوم أمس تقدر بنحو 

 إلى أن عملية تصدير الزهور تشهد يومياً زيادة أشار غسان قاسم، رئيس جمعية بيت حانون للزهورو
في كمية الصادرات، موضحاً أن ما تم تصديره منذ العاشر من كانون األول الماضي وحتى يوم أمس 

ولفت إلى وتيرة تصدير الزهور تسير بشكل تصاعدي تجاوز خالل األيام  .تجاوز األربعة ماليين زهرة
 . يوم يتم فيه تصدير الزهور عبر معبر كرم أبو سالم ألف زهرة في كل400األخيرة أكثر من 

 12/2/2010األيام، فلسطين، 
  

   مليون دوالر2.5دخول أدوية ومستلزمات طبية إلى غزة بقيمة  .56
بإدخال كميات من األدوية والمستلزمات الطبية ، أمس، سمحت السلطات المصرية:  محمد القوقا- رفح

وأوضح رئيس . بتمويل من اتحاد األطباء العرب، لحدوديإلى قطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح ا
أن قيمة ، أمس، "فلسطين"اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود حمدي شعث في تصريح لـ

وجاءت بناء على طلب رسمي من وزارة الصحة ،  مليون دوالر أمريكي2.5هذه المساعدات تُقدر بـ
 إلى أن هذه األدوية منقطعة من مستودعات الوزارة منذ فترة وأشار شعث. وفق أنواع وأصناف محددة

وتكلفتها ، وبين أن هذه األدوية تتعلق جلّها بمرضى السرطان. طويلة وتعاني من نقص حاد في وجودها
  .شاكراً التحاد األطباء العرب جهوده الخيرة في دعم سكان القطاع المحاصرين، باهظة الثمن

  12/2/2010صحيفة فلسطين، 
  

   للباحثة ليلى فرسخ جديد كتاب" ومشروع الدولة الفلسطينية"إسرائيل"العمالة الفلسطينية في " .57
 –لمؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطيةامع  أصدرت مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت بالتعاون

ي إسرائيل ومشروع الدولة العمالة الفلسطينية ف"مواطن في رام اهللا، كتاباً للباحثة ليلى فرسخ بعنوان 
ويعد أول تحليل شامل لظاهرة اليد العاملة .  صفحة من القطع المتوسط340يقع الكتاب في  و."الفلسطينية

، ويكشف العالقة التبادلية بين مصادرة األراضي وازدياد استخدام العمال "إسرائيل"الفلسطينية في 
يتناسب " إسرائيل" قطاع البناء، أي أن توريد العمال إلى الفلسطينيين في القطاعات اإلسرائيلية وال سيما

طرداً مع إخراج هؤالء العمال من أراضيهم، وربما ينعكس ذلك على عملية رسم حدود األراضي 
 "إسرائيل"وتحلّل هذه الدراسة نمط توريد اليد العاملة الفلسطينية، ودور سياسات  .1967المحتلة سنة 

ه األراضي المحتلة في إخراج العمال الفلسطينيين من األرض، وكذلك طبيعة المنطقية واالقتصادية تجا
  .الطلب اإلسرائيلي على العمال الفلسطينيين

  2010فبراير / فلسطين المسلمة، شباط
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  يدعو إلى جداول زمنية محددة لتجسيد حل الدولتين األردن  خارجيةوزير  .58
يف الجهود اإلقليمية والدولية الهادفة إلـى إطـالق         أكد وزير الخارجية ناصر جودة ضرورة تكث      : عمان

 اإلسرائيلي على أساس حل الـدولتين والمرجعيـات         -مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع الفلسطيني       
  .الدولية المتفق عليها ومبادرة السالم العربية في سياق اقليمي يحقق السالم الشامل في المنطقة

تحاد االوروبي لعملية السالم في الشرق األوسط مارك اوتـة فـي            ولفت جودة خالل استقباله مبعوث اال     
وزارة الخارجية، أمس، إلى أهمية دور االتحاد األوروبي في دفع جهود السالم وتجاوز الصعوبات التي               
تعترضها ، مشددا على ان المطلوب اآلن هو إطالق مفاوضات جادة وفاعلة تعالج كافة قضايا الوضـع                 

لقدس والالجئين واألمن والمياه ، وتبدأ من النقطة التي انتهـت إليهـا المفاوضـات               الحدود وا .. النهائي
واالتفاقيات والتفاهمات السابقة ، مع وجود آلية رقابة وتثبت وجداول زمنية محددة تفضي الى تجسيد حل                

ا القدس الشرقية   الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وذات السيادة وعاصمته           
  . ضمن اطار شمولية الحل في المنطقة1967على حدود 

وجدد وزير الخارجية التأكيد على ان كافة اإلجراءات أحادية الجانب في األراضي الفلـسطينية المحتلـة         
وتحديداً في القدس الشرقية مثل هدم المنازل وتهجير السكان والحفريات حول وتحت األمـاكن المقدسـة        

  . والمسيحية واالستيطان غير قانونية وغير شرعية ومرفوضة ويجب وقفها فوراًاإلسالمية
من جانبه، أكد المبعوث األوروبي مواصلة االتحاد األوربي جهوده في إطار الجهود الدولية المبذولة لحل               

قـة   اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين وتحقيق السالم الشامل واالستقرار في منط -الصراع الفلسطيني   
  . الشرق األوسط

12/2/2010الدستور، األردن،   
  

  زة  لطلبة غ"األردنيةالخـيرية "حواسيب تعمل بالطاقة الشمسية من  .59
تعمـل  " الب تـوب  "سلمت الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية امس أجهزة حاسوب محمول          :  بترا –عمان  

ملـك عبـداهللا الثـاني بـدعم األشـقاء          على الطاقة الشمسية الرسالها الى قطاع غزة تنفيذاً لتوجيهات ال         
  .الفلسطينيين لتجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها

12/2/2010الدستور، األردن،   
  

 إلى مستوى حكومي" إسرائيل"الحريري يرفع المواجهة السياسية واإلعالمية مع  .60
ة واإلعالمية مـع    رفع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري المواجهة السياسي       :  حسن عبداهللا  -بيروت  

إلى مستوى حكومي من خالل رده داخل اجتماع الحكومة أول من أمس على وزير الخارجية               " إسرائيل"
 "إسـرائيل "دعا الحريري لوضع منهجيـة مواجهـة تهديـدات          اإلسرائيلية أفيجدور ليبرمان، إلى هذا و     

ة إلى االسـتعداد الحتمـال قيـام        ، باإلضاف العدوانية، على المستويات السياسية واإلعالمية والدبلوماسية     
وفي السياق نفسه أكد المعاون السياسي لألمين العـامِ لحـزب اهللا            . إسرائيل بعدوان عسكري على لبنان    

حسين الخليل االستعداد الكامل لصد أي عدوان إسرائيلي، مشددا على جاهزية المقاومة والجيش والشعب              
اقف ردا على التهديدات التي أطلقهـا وزيـر الخارجيـة           وجاءت هذه المو  . اللبناني للرد على أي اعتداء    

  .اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان ضد لبنان وسيادته
12/2/2010الوطن، السعودية،    

  
   شاملة على لبنانوليامز يستبعد حرباً إسرائيلية .61

لة فـي   حرباً شام " إسرائيل" استبعد المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز إشعال            :بيروت
وحـذر  ". يريدان تفجير الوضـع حاليـاً     " إسرائيل"ال حزب اهللا وال     "جنوب لبنان في الوقت الحالي، ألن       
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من احتماالت تدهور الموقف على نحو غيـر متوقـع          ) الشروق التونسية (وليامز في حديث صحافي لـ      
وب مسرحا لها عبر عدد     بين الجانبين والتي كان الجن    " الحرب االستخباراتية "بسبب استمرار ما سماه بـ      

  .2009من الحوادث خالل 
، "نجاحا عظيما " إال أنه يرى أن القرار حقق        1701واعتبر أنه وعلى الرغم من الخروقات اليومية للقرار         

علـى طـول    " االستقرار المذهل "والدليل على ذلك أنه لقرابة ثالث سنوات ونصف كانت هناك حالة من             
أن يترافق تقريره الدوري عن األوضـاع علـى الحـدود بقـرار             وأعرب عن أمله في     . الخط األزرق 

  .باالنسحاب من الجزء الشمالي من قرية الغجر" إسرائيلي"
حـول  " اإلسـرائيلي "أن األمم المتحدة عبر اليونيفيل قامت بمفاوضات شاقة مع الجانب           "وكشف وليامز   

التي ستقوم بتزويد الكهربـاء والميـاه       االنسحاب، وأنه تم االتفاق على تفاصيل تقنية وحياتية مثل الجهة           
  .جاد" إسرائيلي"، معتبراً أن األمر ما زال متوقفا على قرار "وعربات اإلسعاف

وتجري معه اجتماعات بـشكل دوري،      " حزبا لبنانيا مهما  "وأكد وليامز أن األمم المتحدة تعتبر حزب اهللا         
  .وتناقش معه كل الموضوعات المحلية واإلقليمية بصراحة

12/2/2010ليج، الخ  
 

  تخطط لحرب" إسرائيل: "نجاد لألسد .62
، إن الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد أبلـغ         )إيريب(قالت هيئة اإلذاعة اإلسالمية اإليرانية      : رويترز

ـ        والقضاء عليها إذا شنت هجوماً عسكرياًُ في       " إسرائيل"نظيره السوري بشار األسد بأنه يجب التصدي ل
لدينا معلومات يعتمد عليهـا بـأن النظـام         "في حديث هاتفي مع األسد، أول أمس،        وقال نجاد   . المنطقة

، أضـاف أن    "الصهيوني يبحث عن طريقة لتعويض هزائمه المخزية من أبناء غزة وحزب اهللا اللبنـاني             
النظام الصهيوني إذا كرر أخطاءه وبدأ عملية عسكرية، فيجب التصدي له بكل قوة لوضع نهاية له إلى                 "

  .وأكد نجاد أن إيران ستظل في صف شعوب المنطقة، بما في ذلك سوريا ولبنان وفلسطين. "األبد
  12/2/2010الخليج، 

  
  " 110فاتح "سوريا زودت حزب اهللا بصواريخ : "ديبكا" .63

االستخباري نقال عن مصادر أمنية إسرائيلية، إن سوريا قامـت بتزويـد         " ديبكا"زعم موقع   : باقة الغربية 
فاتح " أرض، من طراز     -صف األول من شهر كانون الثاني الماضي، بصواريخ أرض          حزب اهللا في الن   

وبحسب الموقع االسرائيلي فان هذه الصواريخ التي تزن ثالثة أطنـان وتحمـل             . السورية الصنع " 110
 كيلومترا ويعمل على الوقود الـصلب،  259رأسا متفجرا يزن نصف طن من المتفجرات يصل مداه إلى         

  .ة في اإلطالق دون الحاجة إلى تحضيرات مسبقة ودقة في اإلصابةما يمنحه سرع
وقال موقع ديبكا ان الجيش السوري يستعد حاليا لصنع رؤوس كيماوية لهذا الـصاروخ المتنقـل الـذي        

  .سيصعب مهمة سالح الجو اإلسرائيلي في تدميره النه ال يوضع على منصات ثابتة
  12/2/2010الدستور، األردن، 

   
  والفلسطينيين" إسرائيل" بلير سيكثف الجهود للتوسط في مفاوضات السالم بين :كلينتون .64

قالت وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون إن المبعوث الدولي للشرق األوسط توني بلير سيكثف               
. والفلسطينيين" إسرائيل"جهوده مع المفاوض األمريكي جورج ميتشيل للتوسط في مفاوضات السالم بين            

في مفاوضات الشرق األوسط، والتي تضم الواليـات        " الرباعية"مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق      وي
وجددت كلينتون التزام واشنطن بإيجاد حـل       . المتحدة الى جانب االتحاد األوربي واألمم المتحدة وروسيا       

 وضـع اسـس للدولـة       ان بلير سيعمل على المساعدة فـي      : الدولتين للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني قائلة    
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وقال متحدث باسم بلير انه يسعى الـى  ". عن تحسين حرية الحركة ومداخلها "الفلسطينية المستقبلية فضال    
وأضاف المتحدث انه تم تحقيق بعض      . تسريع عمله مع ميتشيل ومساعدة الفلسطينيين في التحضير للدولة        

ينبغي عمله، وبشكل خاص في قطـاع غـزة         التقدم في الضفة الغربية، بيد ان مازال هناك الكثير الذي           
  .الخاضع لسيطرة حركة حماس

، )على غزة (نحتاج الى استراتيجية جديدة ، تبدأ في انهاء سياسة الحصار           : " وأشار المتحدث باسم بلير     
بيد انه لـم يقـدم ايـة        ". وبذا فان اعمال إعادة البناء ستتقدم اكثر ويمكن لألعمال المشروعة ان تزدهر           

  .ن ماهية االستراتيجية الجديدةتفاصيل ع
واشارت كلينتون الى ان بلير سينسق مع ميتشيل لتشجيع المزيد من اسثمارات القطاع الخاص وتحـسين                

  .الظروف المعيشية للناس في غزة
12/2/2010بي بي سي،   

  
  لدى انسحابها من العراق " إسرائيل"أميركا تنوي تخزين أسلحتها في  ":جيروزاليم بوست" .65

 ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية أن الواليات المتحدة تنظـر           : كامل إبراهيم  - المحتلة   القدس
  . في  تخزين بعض معداتها وأسلحتها لدى انسحابها من العراق في إسرائيل 

12/2/2010الرأي، األردن،   
 

   براءة836العرب و براءة اختراع 16805 نحو تسجل "إسرائيل" 2008 و1980 ما بين .66
 16805نحو ) إسرائيل(، صدر في 2008 وحتى عام 1980منذ عام "كرت دراسة صدرت مؤخراً أنه ذ

، أي أكثر بعشرين ضعفاً عن البلدان العربية " براءة836براءة اختراع، بينما سجل العرب مجتمعين 
لضعف  وحده، سجل أن براءات االختراع لباحثين إسرائيليين زادت بنسبة ا2008خالل "وأنه . مجتمعة
وهذا األمر يأتي بالرغم من أن لدى منظمة اليونسكو للثقافة ...  عاما30ًعن نتاج العرب خالل  والنصف
  ." ألف عالم إسرائيلي، أي بنسبة واحد إلى خمسة24 ألف عالم عربي، في مقابل 124والعلوم 
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 سلسلة فضائح شديدة الوطأة تمـّس بعبـاس ومقّربيـه           .."كبير الدجالين " ينعت عرفات بأنه     الحسيني .67
  "ما لم يتحّرك"وتلويح بالمزيد 

تماماً وفق ما تم اإلعالن عنه مسبقاً قبل يوم واحد؛ فجر مسؤول فلسطيني سابق، بمساعدة قناة تلفزيونية                 
ير مكتبـه   ، سلسلة فضائح شديدة الوطأة، تطال محمود عباس، من خالل كبار مقربيـه ومـد              "إسرائيلية"

وال تتوقف الفضائح عند حدود مالية أو أخالقية مشفوعة باإلثباتات؛ بل تصل إلى إساءات بالغة               . ونجليه
محمود عباس، الذي نعتـه     " فتح"من مقربي عباس للرئيس الفلسطيني الراحل والزعيم التاريخي لحركة          

  .الفلسطيني" ال يحب الشعب"، وأنه "كبير الدجالين"أحدهم بأنه 
، المختص بالتحقيقات، في القناة العاشرة للتلفزيـون اإلسـرائيلي ليـل أمـس              "المصدر" بثّ برنامج    فقد

، حاول فيها معد البرنامج ومقدمه، تسفيكا يحزقيلي رئيس         "فتح غيت "األربعاء حلقة خاصة حملت عنوان      
كتوبـة والمرئيـة   قسم الشؤون العربية في القناة وهو يهودي من أصل كردي عراقي؛ حشد الوثـائق الم        

، ومن ثم في جناح السلطة الفلسطينية برئاسة محمـود          "فتح"للتدليل على أن الفساد ينخر في قيادة حركة         
  .عباس، وباألخص في الدائرة المحيطة به

محام "واستضاف البرنامج المسؤول الفلسطيني السابق فهمي شبانه التميمي، والذي عرف نفسه بداية بأنه              
؛ حيـث اسـتعرض     " مسؤول سابق في قسم مكافحة الفساد في المخابرات الفلـسطينية          من شرقي القدس،  

جرائم الرشاوى والجنس والفساد، التي أشار إلى أنه بحكم عمله في وحدة مكافحة الفـساد فـي جهـاز                   
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المخابرات، تمكّن من كشفها وتوثيقها ليعرضها على قيادة السلطة إلقصاء المشتبه بتورطهم فـي هـذه                
تلك الفضائح، دفعـه إلـى      " أبطال"إالّ أن ما اعتبره التميمي تخاذالً من تلك القيادات في معاقبة            . الجرائم

وضع تلك المستندات بين يدي القناة العاشرة اإلسرائيلية، محذراً محمود عباس بكشف المزيد من الوثائق               
  .راء قانوني بحقّ المشتبه بهم، إذا لم يتم اتخاذ إج"فتح"والمستندات التي تطال قيادات أخرى في حركة 

وكان من بين الوثائق التي قدمها التميمي وعرضتها القناة، شريط فيديو من جزئين، مصور بكـاميرات                
  . خفية، تم تثبيتها في منزل سيدة فلسطينية كانت ترغب بالعمل في مكتب محمود عباس

صب مدير مكتب محمـود عبـاس،       ويظهر في الجزء األول من الشريط رفيق الحسيني، الذي يشغل من          
وعضو طاقم التفاوض مع الجانب اإلسرائيلي، وتظهر إلى جواره سيدة، عرفها مقـدم البرنـامج أنهـا                 

  .سكرتيرة الحسيني، والسيدة األخرى هي صاحبة المنزل الراغبة في العمل
 عـن مظـاهر      متحدثاً - بالسلطة الفلسطينية، بحسب معد البرنامج       2 الشخصية رقم    –ويظهر الحسيني   

الفساد بين القيادات الفلسطينية، مستهالً بالحديث عن محمود عباس؛ حيث يقول إنه ال يمتلك الكاريزمـا،                
، على حد قول الحسيني، ياسـر       "الناقص"ويفضل البقاء بعيداً عن الشعب، فال ينزل إليه، مثلما كان يفعل            

  ".يا جبل ما يهزك ريح"عرفات، الذي دأب على القول 
كان يلوح دائماً بعالمة النصر، بينما يلتـف حولـه عتـاة النـصب              ) أي عرفات (إنه  : " الحسيني ويقول

، وذهب مدير مكتب عباس إلـى حـد القـول إن            "فكان حرياً به أن يعمل على تنقية صفوفه       . والدجالين
 فلـم يحـب     الجميع كانوا دجالين، وكان أبو عمار كبيرهم، ولم يكن شعبياً أو حاول أن يحتك بالشعب،              "

  .، على حد وصفه"الشعب والشعب لم يحبه
نـصاب  "كما وصف الحسيني، اللواء توفيق الطيراوي، رئيس جهـاز المخـابرات الفلـسطينية، بأنـه                

  ).حقيقة من يمسكون بزمامه(بأنه ال يعرف الحقيقة ) الفلسطيني(، في ما وصف الشعب "وحرامي
ابني رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهما طـارق         وطالت االتهامات التي كالها الحسيني أيضاً       

  .رجل األعمال، وياسر مدير شركة دعاية وإعالن
                 وتابع التميمي، الذي بلغ منصب لواء في المخابرات الفلسطينية، عملية كشف الوثائق، مـشيراً إلـى أن

منصبه، وهي تتعلّق بعمليـات     وزارة المالية الفلسطينية كانت تمده بما يلزم من مستندات ووثائق، بحكم            
شراء عقارات وأراض ومستندات صرف مبالغ مالية، التي تتبع مصادرها واكتشف أن مئـات ماليـين                
الدوالرات التي كانت تُمنَح للسلطة الفلسطينية من الدول الغربية والعربية ضمن إطار المساعدات، كانت              

  .تصل إلى أشخاص بعينهم
ائق تشير، بحسب التميمي، إلى أموال كانت يتم الحـصول عليهـا فـي              واستعرض البرنامج صوراً لوث   

  .صورة قروض أو عمليات شراء أراض يقوم بها المقربون من محمود عباس
ووصم التميمي تلك الشخصيات، التي لم يكشف عنها، بأنها تتكسب على حـساب الـشعب الفلـسطيني                 

ك بضعة آالف من الدوالرات ثم يثري ثراء فاحشاً فـي           الفقير، فيتم بناء القصور، أو يأتي أحدهم وال يمل        
  .زمن قصير

وتكشف وثيقة أخرى تم عرضها أن وزير المالية نقل مبلغ ثمانية ماليين دوالر من حساب السلطة إلـى                  
رئيس هيئة سوق المال    (حسابه الشخصي، بينما يظهر في الوثيقة المصاحبة للتعليق اسما عاطف عالونة            

  ).مدير عام وزارة المالية الفلسطينية السابق(ي الرمالوي وسام) الفلسطينية
إن الفساد سرطان ينخر في جسد السلطة الفلسطينية، فالـشريف          : "ويلخِّص التميمي محور حديثة بالقول    

  ".والمحترم من قياداتها يمكن حصر عددهم على أصابع اليد الواحدة
 محمود عباس، صاحب شركة سـكاي لإلعـالن،         ياسر" بطلها"ويتطرق التميمي إلى عملية فساد أخرى       

قبيـل انتخابـات المجلـس      " فـتح "التي حصلت على أموال من األمريكيين بغرض إعداد دعاية لحركة           
، وأن ابن الرئيس الفلسطيني حصل على جانب من هذه األموال بـصفة             2006التشريعي الفلسطيني لعام    
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التي فازت  " حماس" تلك االنتخابات، قبالة حركة      قد منيت بهزيمة مدوية في    " فتح"وكانت حركة   . شخصية
  .بنحو ثلثي مقاعد المجلس التشريعي

ويبرر التميمي توجهه لوسائل اإلعالم، بأن السلطة الفلسطينية لـم تتخـذ اإلجـراءات الواجبـة تجـاه                  
  .األشخاص الذين ثبتت بحقهم جرائم تتعلّق بالفساد واستغالل أموال الشعب الفلسطيني

سؤول الفلسطيني السابق الجزء األول من حديثه بأن مجرد إذاعة تلك الحلقة ستدفع بمن سماهم               وختم الم 
أذناب الفاسدين إلى تشويه سمعته واإلساءة إليه، محذراً من أنه ما زالت لديه العديد من الوثائق المصورة                 

اً للسلطة الفلسطينية، حـسب     والمسموعة، التي إذا ما وصلت ألمير قطر مثالً، فإنه لن يمنح درهماً واحد            
  .تقديره

ويواصل التميمي في الجزء الثاني من حديثه، التحدث عن شخصية رفيق الحسيني، مستدالً بالجزء الثاني               
من شريط الفيديو، وعلّق عليه بأنه يتضمن محاولة من الحسيني البتزاز سيدة فلسطينية جنسياً، من أجل                

من أجل إنقاذها من مالحقة     ) التميمي(لسطيني، وأنها استغاثت به     أن تحظى بوظيفة في مكتب الرئيس الف      
بينما يظهر التميمي في الشريط ومعه مجموعة من أعوانه، وهو يدخل على الحسيني المستلقي              . الحسيني

  .عارياً في فراش السيدة بانتظارها، التي لم تكن قد دخلت الغرفة كونه تم ترتيب األمر معها
هو من صفات مدير مكتب محمود عباس؛ إالّ أن         " االبتزاز الجنسي " عن تيقنه بأن     ورغم إعراب التميمي  

  .أحداً لم يتعرض له إلى اليوم
وبالمقارنة مع الوضع في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات؛ قال التميمي إن إحـدى الـسيدات شـكت                  

سطينية، التحرش بها جنسياً، فما     لعرفات من محاولة هشام مكي، وهو مدير هيئة اإلذاعة والتليفزيون الفل          
وبالفعل قُتل مكي في مكتبه في غزة منذ تسع سـنوات، وتـم   . كان من عرفات إالّ أن أصدر أوامر بقتله    
  .تقييد الحادث ضد مجهول، بحسب التميمي

وكما يذكر البرنامج؛ فإن التميمي الذي عرض الوثائق التي قال إنها تثبت الفساد بحق محمود عباس؛ قد                 
فقد اعتقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلي التميمي بعد ذلك ببضعة أيام، موجهـة            . اجه قيوداً غير متوقعة   و

، وتهديد رفيق الحسيني، وتـشكيل مجموعـات فـي          "التجسس على إسرائيل  : "إليه أربعة اتهامات، وهي   
و رهن اإلقامة الجبرية    إال أن تلك التهم ُأسقطت، وبقي ه      . القدس، واالنتساب إلى جهاز األمن الفلسطيني     

  .على خلفية االتهام األخير فقط
وبحسب ادعاء فهمي التميمي؛ فإن كّل من يعمل في السلطة الفلسطينية ويسكن في القدس الشرقية، يخرق                
القانون اإلسرائيلي، ولكنه هو وحده من يواجه المحاسبة، مشيراً إلى أن اعتقاله ومنعه من مواصلة كشف                

  .هو خدمة للفاسدينالفساد بالسلطة 
، إذا لم يتحرك محمود     "األكثر خطورة "ويختم التميمي حديثه بتوجيه إنذار بالكشف عن المزيد من الوثائق           

  . عباس لمكافحة الفاسدين
ويشير التميمي إلى أن وازعه في الكشف عن الفساد هو العمل بالحديث النبوي الشريف، الذي يشير إلى                 

  ".حقّ أمام سلطان جائرأعظم الجهاد كلمة "أن من 
وكما بدأت حلقة البرنامج بمشهد التميمي وهو يرعى قبره، وفي الخلفية صوت المؤذن؛ تختتم الحلقة بـه                 

  .وهو يفعل الشيء ذاته، في إشارة إلى ما قد يتعرض له من خطر جراء ما كشف عنه
دم عرض التقرير الـذي     وكانت مصادر إعالمية إسرائيلية قد تحدثت عن أن محمود عباس قد طالب بع            

، مهدداً في خطاب شديد اللهجة وجهه إلى رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين               "المصدر"بثه برنامج   
  .نتنياهو، بأنه سيتستقيل من منصبه إذا ما تم نشر التقرير، كما ورد

قارير التي بثتهـا    يأتي ذلك في وقت اعتبر النائب العام في السلطة الفلسطينية المستشار أحمد المغني، الت             
في التلفزيون اإلسرائيلي وتحدثت عن قضايا فساد مالي وأخالقي موثقة بالـصور حـول              " القناة العاشرة "

  ".أكاذيب حول مكتب الرئاسة"مدير مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأنها 
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 ستؤدي بنا إلـى     إن مصدر المعلومات التي زعمتها بعض وسائل اإلعالم اإلسرائيلية،        : "وأضاف المغني 
المالحقة القضائية لما يسمى بالقناة العاشرة اإلسرائيلية لتناولها أكاذيب وادعاءات زائفـة حـول مكتـب                

  .، على حد قوله"الرئاسة
وأفرد المغني في بيان صحفي صادر عنه مساحة واسعة للهجوم على فهمي شبانة التميمي، مدير مكافحة                

ذي كشف هذه التقارير والصور للقنـاة اإلسـرائيلية، حيـث أكـد أن              الفساد في المخابرات الفلسطينية ال    
  ".لن يكون بعيداً عن يد العدالة"التميمي 

إن المدعو فهمي شبانة التميمي مالحق قضائياً بعدد من القـضايا التحقيقيـة، والمتعلقـة               : "وقال المغني 
لنيل من هيبـة الدولـة والـشعور        بتسريب أراضي لدولة أجنبية وتهمة الشروع بالقتل واإليذاء البليغ وا         

  ".القومي
مطلوب للعدالة، وصادر بحقه عدة  مذكرات إحضار للتحقيق معه فـي الـتهم   "وأضاف أن هذا الشخص  

المذكورة، وأنه غادر مناطق السلطة الفلسطينية، منذ فترة وال يدخل إلى تلك المناطق كونـه يعلـم أنـه                   
 لذلك فإنه ال يجرؤ على تسليم نفسه الستكمال التحقيـق           مالحق بعدة جرائم ومطلوب إلقاء القبض عليه،      

معه، وإنما يكتفي باإلقامة خارج مناطق السلطة، ويقوم بكيل االتهامات لآلخرين بغرض االبتزاز الذي لم               
  ".يتحقق له ومعتقدا أنه بعيد عن يد العدالة

القنـاة  "قاء متلفـز مـع      وكان شبانة، وهو ضابط في جهاز المخابرات العامة الفلسطيني، كشف خالل ل           
في التلفزيون اإلسرائيلي، عن فضائح جنسية ومالية في صفوف قيادات الـسلطة  الفلـسطينية،               " العاشرة

  .وديوان الرئاسة الفلسطيني
  وكالة قدس برس

 2010-2-11، 1886التقرير المعلوماتي، ملحق 
  

   بالخليجدعم فك ارتباط حماس باالردن وصراع على النفوذ والتبرعات: االخوان .68
 تولى القيادي البارز في التيار االخواني االردني ورئيس مجلس الـشورى مهمـة              : طارق الفايد  -عمان  

البحث عن آلية للتفاهم على تفاعالت وتطبيقات وآليات تطبيق توصية مثيرة للجدل وصلت مؤخرا لشعبة               
مي بـين الجماعـة االخوانيـة       االداري والتنظي " تفكيك االرتباط "االخوان االردنية وتقضي بالعمل على      

  .وحركة حماس التي تنامت فيها مؤخرا طموحات االستقالل
نخب المطبخ االخواني قررت مسبقا ابقاء التحاور حول هذا االمر الحساس جدا فـي الغـرف المغلقـة                  
والسر منعا لوصول مؤسسات االعالم وتجاذباتها ألحد محاور الخالف االساسية بين جنـاحي الحمـائم               

مؤسسات الحركة االخوانية، والصقور المتمسكين بالعالقة التنظيمية مع حركة حمـاس           " ألردنة"ين  الداع
باعتبار القضية الفلسطينية هي القضية المركزية واالولى لكل المسلمين، كما اوضـح المراقـب العـام                

  .للجماعة االخوانية الشيخ همام سعيد وهو يعلق على استفسارات سابقة للقدس العربي
صة تفكيك العالقة التنظيمية مع حركة حماس يتبناها اآلن اربعة اعضاء بارزون في المكتب التنفيـذي     وق

لالخوان المسلمين مستندين الى قرار مرجعي اقرب لصيغة الفتوى وصل مؤخرا لرئيس مجلس الشورى              
لـيج للتنظـيم    الشيخ عربيات ويحسم خالفا حول تبعية المكاتب الفرعية في الخارج وتحديدا في دول الخ             

  .االخواني
وصاحب الفتوى كان مكتب االرشاد العام في القاهرة للتنظيم االخواني الذي صدم قادة اخـوان عمـان                 
عندما اوصى بعدم تبعية المكاتب الخارجية واالدارية تنظيميا وسياسيا لجماعة االخوان، االمر الذي يعني              

لتنظيمي، االمر الذي يدعمه بقوة حمائم التيار فـي         تبعيتها لحركة حماس ويمهد بالتالي الستقالل حماس ا       
  .عمان من الداعين ألردنة الحركة وتفرعاتها



  

  

 
 

  

            36 ص                                     1698:         العدد       12/2/2010الجمعة  :التاريخ

بان الفتوى  " القدس العربي "االمين العام السابق لحزب جبهة العمل االسالمي الشيخ زكي بني ارشيد ابلغ             
سواء اوصلت او لم تصل بصفة رسمية بعد لمؤسسات االخوان مشيرا الى ان مضمونها  المشار اليها لم

  . تصل يخص التنظيم االخواني وليس الحزب مقترحا التريث حتى تصبح الفتوى اياها رسمية
قادة االعتدال بطبيعة الحال يرفضون التريث ويسعون الستثمار توصية مكتب االرشاد لصالح مـشروع              

انيـة الـى ان الـشيخ       قديم يفكك العالقة التنظيمية بين االخوان وحركة حماس، فيما تشير مصادر اخو           
عربيات على علم بوصول رسالة رسمية من مكتب االرشاد تدعم جوهريا الخيار القاضي بفك ارتبـاط                

  .نسخة االخوان الفلسطينية وهي حركة حماس بالتنظيم االخواني االردني
 وتوصية من هذا الطراز نتج عنها فورا احتدام الصراع مجددا في المربع الحرج بين جناح في حركـة                 

حماس يقوده خالد مشعل زعيمها السياسي يبدي االستعداد لدعم االنفصال عن جماعة االخوان المـسلمين      
االردنية، وبين التيار الصقوري في الجماعة االخوانية بقيادة الشيخ همام سعيد الذي يرفض التخلي عـن                

  .العالقة التنظيمية التشابكية مع الحركة
ماعة والحركة الباطنية بعدما انتصر مكتب المرشد العام لالخوان في          وعاد هذا الصراع بقوة الروقة الج     

مصر لتيار االردنة المعتدل في الحركة االسالمية االردنية اثر الخالف على اشكالية مرجعيـة المكاتـب           
  .واالفرع االدارية في الخارج وتحديدا في دول الخليج

اخفاء هذا الخالف الجذري وحصره في القنـوات        واجتهد قادة االخوان طوال السنين االربع الماضية في         
الداخلية والغرف السرية المغلقة وبعد طول خالف احتكم الطرفان لمكتب المرشد العام في القاهرة بعدما               

  .فشال في التوصل الى اتفاق حول التبعية التنظيمية وبالتالي السياسية والمالية لمكاتب االخوان الخارجية
ام بطبيعة الحال يؤكد مشروع الجناح المعتدل في التيار االخـواني االردنـي،             موقف مكتب االرشاد الع   

والداعي ألردنة الحركة بمعنى تفكيك عالقتها التنظيمية بالتنظيم االخواني االردني لكن خبر الفتوى نفسها              
نزل كالصاعقة على الجناح الصقوري في عمان الذي فوجىء بمضمون الفتوى بعدما كان الطرف الذي               

  .قترح اصال اللجوء لمكتب االرشاد العام لحسم الخالفا
والخالف كان قد بدأ اصال تحت عنوان تبعية االفرع والمكاتب الفرعية في دول الخليج تحديـدا حيـث                  
يشارك ممثلو هذه المكاتب في االنتخابات الداخلية ولديهم حصة من مقاعد مجـالس الـشورى وهيئـات                 

ر هذه المكاتب ـ وقد يكون ذلك االهم ـ منجما للدعم المالي حيث تعتبر   الحكم والقرار االخوانية، وتعتب
الحلقات االنشط في جمع التبرعات واالشتراكات باسم القضية الفلسطينية وتحـول المبـالغ المجموعـة               
ألرصدة مؤسسات االخوان في عمان الن المرشد العام السابق في القاهرة كان يعتمد هيئات دول الخليج                

  .بة االخوان االردنيةتابعة لشع
وكون الفتوى الجديدة تنص على ان هذه المكاتب واالفرع ال تتبع بالقرار الـسياسي هيئـات االخـوان                  
المسلمين االردنية يعني ذلك ان حركة حماس ستكون المستفيد المركزي من الثقل الـسياسي فـي هـذه                  

جموعة كتبرعات بدون وساطة او     المكاتب وايضا ستصبح الطرف المباشر في الحصول على االموال الم         
  .مرجعية مكاتب االخوان في عمان

وبهذا المعنى تعزز فتوى مكتب االرشاد المصري طموح خالد مشعل في التخلص العملي مـن التبعيـة                 
التنظيمية لصقور االخوان في عمان وهو امر طالما شكل قيدا على مشعل في اطار العالقة مع الـساحة                  

  .ن قبل عمان لتطبيع العالقة مع حركة حماساالردنية واعتبر شرطا م
ويعتقد مشعل ان هذا الخيارالمريح يعزز حصة حماس كشعبة فلسطينية لالخوان فـي هيئـات مكاتـب                 
المرشد العام االمر الذي يمنح الحركة ندية ومرونة في األفق السياسي بدال من االرتهـان دائمـا وابـدا                   

  .بويةلسقف قادة االخوان المسلمين ورعايتهم اال
  12/2/2010القدس العربي، 
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  !الفساد السياسي، وأشرطة العار .69
  فايز ابو شمالة. د

بشيء جديد، فمنذ التوقيع علـى اتفاقيـة أوسـلو،          " فهمي التميمي "لم يأت ضابط المخابرات الفلسطيني      
ومسلسل الفساد يضرب أطنابه، ومن يراجع ملفات المجلس التشريعي السابق، سيكتشف أن ما توصـلت               
إليه اللجان التي تم تشكيلها للتحقيق في ملفات الفساد هي أكبر بكثير مما يعرضه التلفاز اإلسرائيلي، لقـد            
وصل الفساد إلى حد التحايل الستيراد األسمنت المصري لبناء جدار العزل العنصري، الذي مزق الضفة               

اريخ، والكيفية، ولسنا بحاجة إلـى      الغربية، وقد تمت سرقة مئات ماليين الدوالرات الموثقة باالسم، والت         
ضابط المخابرات المكلف بمحاربة الفساد، ليؤكد لنا ما بات معروفاً، وفي تقديري؛ أن ما جاء فيه التلفاز                 
اإلسرائيلي من دالئل، وما نشرته الصحف اإلسرائيلية، من وثائق ال تشكل مصدر إزعاج كبير للقـضية                

السياسي، واإلفساد الوطني، والتنسيق األمني الذي عبد الطريق لهـذا          الفلسطينية، وال قيمة له أمام الفساد       
وأزعم أن تصريح السيد سـالم فيـاض الـذي أدان مقتـل     . الفساد المالي، والفساد األخالقي، واإلداري    

إسرائيلي على يد ضابط فلسطيني قرب نابلس، ليمثل طعنة إفساد نجالء في ظهر المقاومة، وأزعـم أن                 
اض في مؤتمر هرتسيليا مثل فساداً وطنياً أقسى على القضية الفلـسطينية مـن سـرقة                مشاركة السيد في  

من يراجع ملفات الفساد التي عرضت علـى المجلـس التـشريعي            . األموال، واالعتداء على األعراض   
السابق، ومن يدقق في حجم األموال التي تمت سرقتها في السنوات العشر الماضية، يستنتج أن الفساد قد                 

جـزء مـن    " التميمـي "ليتمم ويعزز أركان الفساد السياسي، وال داعي للقول إن ضابط المخابرات            جاء  
مخطط للنيل من السيد عباس، كما أدعى الطيب عبد الرحيم، دون التحقق من صحة الملفات التي تطرق                 

لـة  إليها التميمي، الذي كلف بجمع هذه المعلومـات مـن مـسئولين فلـسطينيين يتهمونـه اآلن بالعما                 
، فكيف يصير الرجل عميالً بين عشية وضحاها، وقد كان حتى زمن قريب موضع ثقـتكم؟                )إسرائيل(لـ

وإذا صح ذلك، وتم التشكك الرجل، أال يعني هذا بدء التشكيك في األسس التي يقوم عليها مجمل العمـل                   
 للفـساد المـالي،     إنه الفساد السياسي الذي يفـتح األبـواب       . اإلداري، والتنظيمي الفلسطيني بشكل عام    

وإذا كان الفساد المذكور يمس األشياء المادية، فإن الفساد السياسي يعتدي علـى             . واألخالقي، واإلداري 
األرواح، والنفوس، ويسرق الوالء، والوفاء من العيون، وهو الذي برر ترك آالف األسرى الفلـسطينيين             

وهـو  . د سياسي عرفها مجتمع بشري مـنظم      في السجون اإلسرائيلية حتى يومنا هذا في أكبر عملية فسا         
من فلسطين بجرة قلم، فهل تشتري كل أموال الفساد التي يجري الحـديث             % 78الذي يبرر التخلي عن     

، وتم التنـازل عنهـا بـسهولة، لمجـرد          1948سنة  ) إسرائيل(عنها قرية فلسطينية صغيرة اغتصبتها      
ـ  ؟ وماذا  !لفساد في شخصية رفيق الحسيني فقط     ، وشروط الرباعية؟ وهل تمحور ا     )إسرائيل(االعتراف ب

ثم؛ إذا كان صحيحاً مـا يدعيـه        !. عن اآلخرين، إخوة يوسف، وأبناء عمه الذين تغطي عليهم المهزلة؟         
البعض؛ بأن الهدف من شريط العار هو الضغط على الـسيد عبـاس للعـودة إلـى المفاوضـات مـع                     

وضات غير المباشرة، ودون توقف االستيطان سيجيء       أن عودة المفا  : فهل يمكن االستنتاج  . اإلسرائيليين
" غولدسـتون "؟ وهل يمكن االستنتاج أن تأجيل السيد عباس عرض تقرير           !تجاوباً مع ضغط شريط العار    

؟ وإذا كانـت الـسياسة      !على لجنة حقوق اإلنسان الدولية في حينه، كان بسبب وجود هكذا أشرطة عار            
  عوضنا عليك، يا رب؟: ، فهل معنى ذلك أن نقولالفلسطينية تساق بالتخويف من الفضائح

  12/2/2010صحيفة فلسطين، 
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  فلسطين نموذجا.. ثمن الفساد .70
  عريب الرنتاوي

الفاسدون ماليا وأخالقيا ، هم األقل قدرة على مقاومة الضغوط ورفض االبتزاز والثبات على المواقـف                
اج ، هؤالء يصعب تحميلهم أمانة المسؤولية       والقبض على جمر المبادئ والحقوق ، هؤالء بيوتهم من زج         

" الطرف اآلخر "في القضايا الصغرى ، فما بالك حين يتصل األمر بالقضايا الكبرى ، ما بالك حين يكون                 
في معادلة الضغط واالبتزاز ، هو االحتالل اإلسرائيلي الفاقد لكل قواعد الشرعية واألخالق ، والـذي ال                 

  ".الفلسطيني الجيد"، من يمكن أن يحظى بلقب يرى في غير الفلسطيني الميت 
الفساد مكلف ماديا وأخالقيا ، تدفع ثمنه الدول والمجتمعات من كيسها ، بيد أنه في الحالـة الفلـسطينية                   

في جدار صـمود    " كوة"أعلى كلفة ، كونه يعد مدخال لتبديد الحقوق والتفريط بالمكتسبات ، ويشكل كونه              
وما أثيـر مـن     ... رة يتسلل منها العدو إلى قلب الحركة الوطنية الفلسطينية        الشعب ومقاومته ، ويفتح ثغ    

وفقا لتعبير القناة العاشرة في التلفزيـون اإلسـرائيلي ،          " فتح غيت "أسئلة وتساؤالت على هامش فضيحة      
  .يكفي لتوضيح ما نقول

 ، تعـرض لمـا   كم من مسؤول فلسطيني ، من وزن رئيس ديوان الرئاسة ، أكبر قليال أو أصغر قلـيال           
كم من واحد منهم استحق مصيرا مماثال ، وكم واحد منهم يمكن إدراجة فـي               .. تعرض رفيق الحسيني؟  

وصراع الضواري على السلطة والمال ، وفساد أدوات المنافسة السياسية أخالقيا وقيميـا؟             " ضحايا"عداد  
ـ "و" المستمـسكات "هل األجهزة الفلسطينية وحدها من تمتلك مثل هذا          ، أم أن إلسـرائيل     " ضبوطاتالم

 -وكيف  .. أراشيفها الكاملة في هذا المضمار ، كيف تستخدم األجهزة الفلسطينية ما بحوزتها من بيانات             
 تستخدم إسرائيل أراشيفها القذرة؟ كيف يؤثر كل هذا وذاك وتلك ، على مواقف النخب               -وهذا هو األهم    

 يدور عن طيف واسع من الفاسدين والساقطين ، وفقـا           المتنفذة في السلطة والمنظمة ، طالما أن الحديث       
لضابط المخابرات السابق المحامي فهمي شبانة ، وهل يمكن أن تكون هناك صلة من نوع مـا ، بـين                    

وحمايتهم " التنسيق األمني "وحرصهم على   " المفاوضات حياة "تراخي هؤالء سياسيا ، وتهافتهم نحو خيار        
  .قيل ويشاع عن وجود ملفات شبيهة بملف القناة العاشرة من جهة ثانيةله بحدقات العيون من جهة ، وما 

هل يمكن لمسؤول متهتك ، فاسد ومنحل ، أن يكون صلبا في ميـادين المواجهـة الـسياسية واألمنيـة                    
المناعـة  "والكفاحية ، أليست أخالقيات الشخص وتربيته ونظرته لنفسه ، جزءا ال يتجزأ مـن منظومـة        

أكتافه ، وبات قـادرا     " عرضت" اكتسبها الشخص ، ذكرا كان أم أنثى ، صلب عوده و           التي إن " المكتسبة
ـ        فيها ، انهار عند أول مواجهة ، بل وربما انتقل          " نقص"على حمل األعباء والمسؤوليات ، وأن أصيب ب

  .لخدمة خصومه وخصوم قضيته
ف حقيقـةً مـدى صـحة هـذه         السلطة استنفرت في الهجوم على شبانة واتهمته بالخيانة ، ونحن ال نعر           

والسلطة حملت على إسرائيل ونواياها وأهداف الحملة على الرئيس عباس ، وهنا            .. االتهامات من عدمها  
نصدق كل كلمة قالتها السلطة ، ليس لثقة بخطابها أو روايتها ، بل إليمان عميق ، بأن إسـرائيل تفعـل                     

  .ذلك ، وتفعله باستمرار ودائما
 عن اإلسئلة الرئيسة ، وبطريقة مقنعة لنا نحن الذي تابعنا بكل دقة دقائق تقريـر                بيد أن السلطة لم تجب    

أين الحقيقة وأين التزوير والكذب فيما أورده فهمي شبانه ، إذ ال يعقل أن يكون كـل مـا                  : القناة العاشرة 
فنا صـوت  لقد رأينا شريطا مسجال عر .. أورده صحيحا أو أن يكون كل ما ورد على لسانه كذبا وتلفيقا؟           

وصورة صاحبه ، لماذا ال يرسل إلى جهة اختصاص فنية محايدة ، لتعطي تقييمها الفني عمـا إذا كـان                    
شبانة اعترف بأن جهاز المخابرات تجسس على كبار المسؤولين الفلـسطينيين           .. الشريط حقيقيا أم كاذبا؟   

الحـسم ـ   " غـزة بعـد   بهدف إسقاطهم ، وهذا ما كشفت عنه الوثائق التي استولت عليها حماس فـي 
، ما صحة هذه المعلومة ، ومن المسؤول ، ومن أعطى اإلذن ، ولمـاذا ال تجـري محاسـبة                    " االنقالب

  .هؤالء ، وكيف يكافأون على أفعالهم النكراء تلك؟



  

  

 
 

  

            39 ص                                     1698:         العدد       12/2/2010الجمعة  :التاريخ

 أن تـشكل    - وال يزال    -بدل القفز لألمام ، وكيل االتهامات وتسييس المسألة ، كان يتعين على السلطة              
مستقلة ، من شخصيات محترمة ومستقلة ، تعطى الصالحيات الكاملة ، لتخرج ببيان للناس              لجنة تحقيق   

، وبسلسلة من التوصيات ، تنتهي إلى محاسبة المسيء والفاسد والعميل ، وتغلق هذا الملـف بالطريقـة                  
تـشكيلها  لجنة تحقيق ليست على شاكلة ما سبقها من لجان ، وال نحتاج بعـد               .. الوحيدة المالئمة إلغالقه  

  ".المجهول"في مالبسات اندثارها وانتهاء أعمالها إلى " تحقيق"للمطالبة بإجراء 
، فلم تعد تقـدم أو تـؤخر ، بـل           ) الفوق وطنية (الشعارات السياسية   " رطانة"االتهامات ، و  " هوبرة"أما  

  ".سكاتهمستم"وستضيف مزيدا من الشكوك على رواية السلطة ، وتعطي مصداقية أكبر لوثائق شبانة و
  12/2/2010الدستور، األردن، 

  
  االستنزاف المتواصل يفوق احتماالت الحرب القادمة على غزة ولبنان .71

  عدنان أبو عامر.د
في غمرة األحاديث والتصريحات اإلسرائيلية المتتالية عن تصعيد مرتقب مع قوى المقاومة في غزة 

دات، في ظل االغتياالت التي نفذها جيش ولبنان، يأتي السلوك العسكري ليعطي تثبيتاً لهذه التهدي
  .االحتالل في غزة، والتحليق المكثف لطائرات سالح الجو اإلسرائيلي في األجواء اللبنانية

سياسية في المنطقة من جهة أخرى، قد -ومع ذلك، فإن المراقب للوقائع الميدانية من جهة، والبيئة الجيو
ت اإلسرائيلية أكثر ترجيحاً للتعامل مع غزة ولبنان، يخرج بانطباعات متباينة حول أي من الخيارا

  .الحرب الشاملة أو االستنزاف المتواصل: والمراوحة بين سيناريوهين ال ثالث لهما
  تهديدات معلنة

الكثير من المعطيات شهدها الميدان في أكثر من منطقة تشير بما ال يدع مجاالً للشك أن تل أبيب تحضر 
  :قرب للتصعيد منه إلى التهدئة، ومنهالشيء ما، هو بالتأكيد أ

 نقلت تقارير دبلوماسية عن مسؤولين صهاينة قولهم إن هناك ميالً عاماً لدى الحكومة وقيادة الجيش -
، تنخرط فيها إيران وحزب اهللا وحماس، ما قد يجبرها على توجيه )إسرائيل(بتوقّع حرب قريبة جداً ضد 

  . الثالثة معاًحرب وقائية ضد أي من هذه الجهات، أو
الصهيونية نقالً عن مصادر مطلعة أن تدريبات عسكرية وتدريبات للدفاع » هآرتس« ذكرت صحيفة -

المدني تُجرى بصورة متزامنة ومكثّفة، كاشفةً أن قيادة الجبهة الداخلية تُجري يومياً تمرينات لتشغيل 
روخي، خصوصاً تل أبيب صفارات اإلنذار، وفحص قدرات قوات الطوارئ في حاالت القصف الصا

وضواحيها، وأن سلطة اإلطفائية تلقت سيارات إضافية بشكل مفاجئ، وصدرت أوامر لطواقمها بإلغاء 
  .إجازاتهم في األشهر األربعة المقبلة

توجيه بنيامين نتنياهو رسالة شديدة اللهجة إلى حركة حماس، قائالً إنه ينظر » معاريف« نقلت -
القذائف الصاروخية وقذائف الهاون التي تعرض لها النقب الغربي، وأن جيشه بخطورة بالغة إلى إطالق 

  .سيرد فوراً على هذه الهجمات
 أورد التلفزيون اإلسرائيلي تهديداً لوزير الحرب إيهود باراك ضد قيادة حركة حماس من عواقب -

ا كي ال تندم في حال ، ناصحاً إياها بدرس خطواته»قد تندم عليها في المستقبل«اللجوء إلى خطوات 
  .اضطر للتحرك العسكري

 أوردت اإلذاعة العسكرية تصريحاً بالغ الخطورة لقائد المنطقة الجنوبية السابق، الجنرال يوم توف -
سامية، بأن الحرب في الجنوب لم تنته، والمواجهة المقبلة مع حماس حتمية، نحن أمام جولة أخرى في 

يقها دون تلقّي ضربة أكثر جدية من التي تلقتها في حملة غزة، وأشك في أن حماس ستغير طر
؛ ضربة أكثر تركيزاً وكثافة، ذات نتائج بعيدة األمد، تشمل السيطرة على مناطق »الرصاص المصبوب«

  .»أكسوجينها«معينة في غزة، بحيث تدرك أنها ستخسر تلك المناطق، يجب خلق وضع ينفد فيه 
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  ميدان يغلي
، قد تستغرق »2عملية الرصاص المصبوب «رائيلي تقريراً عما قال عنها  عرض التلفزيون اإلس-

  .اجتياح غزة بالكامل) إسرائيل(أسبوعاً فقط، بمشاركة سالح المدفعية الذي سيدخل الحرب إذا ما أرادت 
بين » صالح الدين«النقاب عن استعداد الجيش إلعادة احتالل محور » جيروزاليم بوست«كشفت صحيفة 
 حيث تم رسم الخطة وتجهيز الوحدات العسكرية للسيطرة عليه، وقدرت مصادر الجيش أن مصر وغزة،

تكون الخسائر البشرية كبيرة، ألنها تتطلب تمشيط بيوت رفح بيتاً بيتاً لغرض تدمير األنفاق، مما يتطلب 
  .إبقاء قواته في المكان

كتروني على الحدود مع غزة ومصر،  من األهمية بمكان قراءة التفسير العسكري لبناء الجدار اإلل-
، وبالتالي، ستواجه خالل الفترات المقبلة المزيد من التحديات العسكرية في المنطقة) إسرائيل(ويقول إن 

دون خوف من ، فإن وجود مثل هذه الجدران سيتيح لها تفعيل عملياتها العسكرية في الجهة التي تريدها
طالما أنها محمية بالجدران العازلة الصعبة ، األخرى ضدهااحتماالت أن تواجه خطر انفتاح الجهات 

  .االختراق
بعدم إفساح أي ) إسرائيل(يقول إن بناء هذا الجدار اإلضافي يتمثل في رغبة ، كما أن التفسير األمني

 التي تمثّل أحد أهم، وتهديد منطقة النقب االستراتيجية، مجال لقيام العناصر المعادية لها بالتسلل داخلها
لوجود مفاعل ديمونة والعديد من المنشآت الحيوية ذات ، مكونات قلب الدولة الحيوي اإلسرائيلي

  .الحساسية واألهمية الفائقة
العتراض صواريخ » القبة الحديدية« أعلنت اإلذاعة اإلسرائيلية نجاح التجربة التي تمت على منظومة -

حديثة ستؤدي إلى تغيير المعادلة، وقد تردع المقاومة، حيث اعتبرت أوساط الجيش أن المنظومة ال
 وقد تمكّنها في المستقبل من االستغناء عن المعارك )إسرائيل(عناصر المقاومة عن القيام بعمليات ضد ،

  .واسعة النطاق
بهدف التصدي إلطالق الصواريخ وقذائف الهاون من لبنان ومن » القبة الفوالذية«وقد تم تطوير نظام 

 كم العمل في غضون ستة 70-40من المقرر أن تبدأ الدرع التي يتراوح مداها بين قطاع غزة، حيث 
  .أشهر، وسيتم نشر بطارياتها على طول الحدود مع لبنان وغزة

» القسام«ال تستطيع إيقاف صواريخ » القبة الحديدية«علماً بأن مصادر إستخبارية وعسكرية كشفت أن 
 بطارية صواريخ منها لتشكيل خط 12الصهيوني بحاجة إلى قصيرة المدى، ألن الكيان » حزب اهللا«و

دفاعي عن مدنه القريبة من حدود غزة، وهو في الوقت الحالي ال يستطيع نصبها؛ لتكلفتها العالية المقدرة 
  . مليار شيكل للبطارية الواحدة1.75بـ

  الجدران واألقنعة
مة على المضي قدماً في تسخين األجواء المعطيات السابقة والشواهد الميدانية تؤكد أن تل أبيب عاز

الغزية واللبنانية، حتى لو لم ترغب جميع األطراف ذات العالقة في التصعيد، : المحيطة على الجبهتين
فإن التقدير الذاتي لكل منها قد يدفعها لهذا التصعيد مثلما حصل قبل سنة من ذلك، كما أن الجيش 

  .متواضع في تفسير األحداث في غزة ولبناناإلسرائيلي يحرص على الحفاظ على مستوى 
ومع ذلك، فإن الجيش اإلسرائيلي يبدو معنياً في هذه الفترة، كما يقول المحلل السياسي عوفر شيلح 

الرصاص «التي تقررت بعد » لن نجلس بصمت«بإحباط النار برد فعل موضعي، ويبقي سياسة 
 لدى الطرفين هي رؤية أن قواعد اللعب ، وبعد سنة من الحرب، فإن المصلحة الواضحة»المصبوب

  .الجديدة محفوظة، وال يسارع أحد لالنجرار إلى تصعيد يجعل هذه األقوال فارغة من المضمون
لم يضع قيوداً على طبيعة الفعل » غولدستون«إضافة لذلك، ورغم الخطاب العالي عن أن تقرير 

القادمة، واضح جداً ألصحاب القرار والقادة العسكري اإلسرائيلي، والتصريحات عن يد أقوى في الجولة 
العسكريين بأن هناك قيوداً على استخدام القوة، وكل من يعتقد بأن ال مفر من مواجهة إضافية، أو حتى 
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يؤمن بأن لها حاجة، يفهم بأن ليس لديه أي شرعية داخلية وخارجية في هذه اللحظة، على حد قول 
  .شيلح

ريراً حول تحقيقاته في الحرب على غزة، ليشكل تقريراً مضاداً لتقرير علماً أن جيش االحتالل أعد تق
  .لجنة تقصي الحقائق برئاسة ريتشارد غولدستون

في المقابل، يرى كبير المحللين العسكريين عاموس هاريئيل أن الجبهة الداخلية اإلسرائيلية ليست جاهزة 
 غزة قبل عام، ولبنان قبل أكثر من ثالث في أحسن التقديرات لمواجهة عسكرية كبيرة، كالتي شهدتها

سنوات، بالرغم من قرار المجلس الوزاري المصغّر الخاص لشؤون الجبهة الداخلية، بزيادة اإلنفاق على 
فبراير /مشروع التزود بأقنعة واقية، وتوزيعها من جديد على جميع مواطني الدولة منذ نهاية شباط

  .الجاري
مها هاريئيل إلى أن االنتهاء من استكمال التزود بهذه األقنعة سيكون بعد ولذلك تشير التقديرات التي قد

ثالث سنين من اآلن، وسترتفع الكلفة المالية من مليار شيكل إلى مليارين، وبالتالي فإن الحرب التي 
  .ستنشب بعد ثالث سنين، فسنكون أكثر استعداداً، على حد تقديره

الداخلية اإلسرائيلية لحرب متوقعة في غزة ولبنان يشير إلى تغير في بالمناسبة، فإن عدم استعداد الجبهة 
  .طهران، بيروت، دمشق، وغزة: استراتيجية قتال األعداء

، حين أدخلت الصواريخ العراقية 1991وظهرت عالمات تباشيره األولى في حرب الخليج األولى عام 
ابع حزب اهللا القصف بصواريخ  اإلسرائيليين في غرف محكمة السد ألكثر من شهر، وت39الـ
، 1996عام » عناقيد الغضب«، و1993في » كشف حساب«قصيرة المدى أثناء عمليتي » كاتيوشا«

، حين تحولت الجبهة 2009-2008عام » الرصاص المصبوب«وجاءت حماس لتكمل المهمة في 
  .»القسام«الجنوبية إلى رهينة لصواريخ 

في صياغة رد ) إسرائيل(ي أوساط الجيش اإلسرائيلي يشير إلى بدء ولذلك، فإن التقدير األكثر ترجيحاً ف
على القذائف الصاروخية، وسيتابع الجيش االعتماد بقدر كبير على التأليف بين الهجمات الجوية والعمل 
البري، لكن عندما يكون الحديث عن هجوم بآالف الصواريخ وعشرات آالف القذائف، فلن يكون ذلك 

  .كافياً
لالعتماد على أربعة عناصر للرد، ) إسرائيل(هذه الحالة المتوقعة في لبنان وغزة، ستضطر وفي مثل 

االستخبارات في التقدير واإلحباط وخطة عمليات هجومية، ودفاع فعال مثل : يتآلف بعضها مع بعض
، »يةالقبة الحديد«الذي ما يزال في قيد التطوير و» الصولجان السحري«و» حيتس«نظم تثبيط الصواريخ 

  .والدفاع السلبي كالصفير، والمالجئ وأقنعة الغاز
  2010فبراير / فلسطين المسلمة، شباط
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