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   تتعرض ألوسع هجمة في الحلبة الدولية لنزع شرعيتها"إسرائيل"حكومة ": ؤوتير"ـتقرير ل .1
دعم التفكير "اإلسرائيلية المكلفة ) رؤية" (رؤوت "]معهد [حذّر تقرير لجمعية:  أسعد تلحمي–الناصرة 

، الحكومة "بل الدولة وأمنها وازدهارهااالستراتيجي لحكومات إسرائيل في المجاالت الحيوية لمستق
. اإلسرائيلية من أن إسرائيل تتعرض اليوم ألوسع هجوم في الحلبة الدولية يبغي نزع الشرعية عنها

كما تتعاطى مع أي تهديد استراتيجي لها، محذراً من أن " التهديد"ودعت الحكومة إلى التعاطي مع هذا 
  . لى إسرائيلاتساعه قد يجعل منه تهديداً وجودياً ع

وأشار التقرير إلى أنه في ظل العزلة الدولية إلسرائيل، وحيال الجمود السياسي الحاصل، يتسع نطاق 
وقال إن إسرائيل تتعرض لهجوم شامل من ". كدولة يهودية"الحملة لنزع الشرعية عن الدولة العبرية 

الذي حقق " تقرير غولدستون"ر نزع الشرعية عنها على الصعد المختلفة وصل ذروته العام الماضي عب
هكذا بلغ التآكل في مكانة إسرائيل في أماكن كثيرة "في انتهاكات الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، و

  ". من العالم مبلغ التشكيك في حقها في الوجود
لفية ووفقاً للتقرير، فإن شبكة من أفراد ومنظمات وجمعيات منتشرة في أرجاء العالم تتعاون معاً على خ

ويحذر التقرير من سيرورة انهيار حل . أيديولوجية تقوم على نفي وجود إسرائيل وإظهارها دولة جرباء
 اإلسرائيلي وتبلور حل الدولة الواحدة كإطار –الدولتين للشعبين كإطار متفق عليه لحل النزاع الفلسطيني 

بل ستبحث هذه الشبكة "ائيل ويضيف أن حل النزاع لن يوقف حملة نزع الشرعية عن إسر. بديل جديد
عن قضايا أخرى تعتمدها لمواصلة حملتها، ونعتقد أن القضية المقبلة ستكون مكانة المواطنين العرب 

  )".1948فلسطينيي (
كالً من لندن وبروكسيل ومدريد وتورنتو وسان فرانسيسكو وجامعة بيركلي " رؤوت"وحددت جمعية 

إلى أن الناشطين هم في غالبيتهم من الشبان والفوضويين وأشارت ". أبرز مراكز الشبكة الدولية"
لكن مفعول نشاطهم ملموس "والمهاجرين أو من الناشطين اليساريين الراديكاليين، وان عددهم ليس كبيراً 

". بفعل الحمالت العامة التي يقومون بها في شكل منسق، والصدى اإلعالمي الذي يحظى به نشاطهم
 الشبكة يلقون التعاون من منظمات توجه انتقادات مشروعة على سياسة وتابعت أن المشاركين في

ومنظمات حقوق إنسان أخرى، " العفو الدولية" مثل 1967إسرائيل في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
  .لكن نشاط هذه الشبكة يطمس الفارق بين انتقاد مشروع ونزع الشرعية

حتذي به الشبكة الدولية في نشاطها هو جنوب أفريقيا، ، فإن النموذج الذي ت"رؤوت"وبحسب تقرير 
كذلك يعتمد الناشطون رموزاً وأبطاالً مشتركين مثل الطفل ". وعليه تلجأ إلى مصطلحات األبرتايد"

  .الفلسطيني محمد الدرة
ويعزو السفير اإلسرائيلي في لندن رون بروسؤور . ويعتبر التقرير لندن مركز الحملة لنزع الشرعية

التشابك والدمج بين جالية مسلمة ويسار متطرف وإعالم مؤثر ومركز جامعي دولي، ما يجعل "إلى ذلك 
ويقر السفير بأنه في جميع محاضراته في الجامعات البريطانية ". من لندن مسرحاً خصباً لنزع الشرعية

السفارة بتكثيف يواجه بتظاهرات احتجاجية مناوئة إلسرائيل، ما دفعه إلى إصدار تعليماته لموظفي 
ما يحصل اآلن في جامعات لندن سيحصل بعد "وتوقع أن . وجودهم في المحاضرات للتصدي للمقاطعين

  ".خمس سنوات في جميع جامعات الواليات المتحدة
وتؤكد الجمعية في تقريرها أن إسرائيل ليست جاهزة لمواجهة تهديد نزع الشرعية عنها، وأن وزارة 

ات مالئمة لمواجهة هذه الحملة وحماية الديبلوماسيين اإلسرائيليين الذين الخارجية تفتقر إلى أدو
ويضيف ان وزارة الخارجية ال تملك الموازنات وال . يتعرضون أكثر من غيرهم لحمالت االحتجاج

القوى البشرية وال الديبلوماسيين أو نظرية تحرك ديبلوماسي مالئم للتصدي لهذه الظاهرة اآلخذة في 
  .االتساع
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يوصي التقرير بالرد بقوة على قادة الحملة وتشكيل شبكة مضادة تكون فيها السفارات اإلسرائيلية في و
بمهاجمة حملة لواء نزع الشرعية بالمثل لكن "كما يوصي . عواصم نزع الشرعية في الجبهات األمامية

حتضنه ونقربه منا، ال أن مع التمييز بينهم وبين من يوجه انتقاداً مشروعاً إلسرائيل، واألخير يجب أن ن
  ". نقاطعه

أري شبيط أن مهمة وزارة الخارجية لفرملة الحملة المتواصلة لنزع " هآرتس"ويرى المعلق البارز في 
الشرعية لن يكتب لها النجاح في ظل وجود أفيغدور ليبرمان على رأس وزارة الخارجية، مشيراً إلى أن 

يما اوروبا ترى فيه نسخة ثانية عن السياسي الفرنسي المتطرف العالم العربي ينظر إليه نظرة احتقار، ف
  . لو بن، والواليات المتحدة ترى في وجوده خلالً مربكاً

وأضاف أن العالم الذي يرى عبر الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز الوجه الحسن إلسرائيل، فإنه يرى 
ت وسلوكه االستقوائي يفاقم أزمة إسرائيل، إنه واألخير بلسانه المنفل"عبر ليبرمان الوجه القبيح إلسرائيل 

 ".يقدم عملياً المساعدة لكل من يعمل على إظهار إسرائيل دولة عنصرية فاقدة صوابها
  13/2/2010الحياة، 

  
  ليبيا إذا حضر مشعلفي  القمة العربية لن يحضر عباس: مصادر فلسطينية .2

طالع أن رئيس السلطة محمود عباس أبلـغ         من مصادر فلسطينية واسعة اال     "الجزيرة نت "علمت  : خاص
آذار المقبل  / من شهر مارس   27ليبيا ومصر والسعودية واألردن أنه لن يحضر القمة العربية المقررة في            

  .خالد مشعل) حماس(في ليبيا إذا حضرها رئيس المكتب السياسي لحركة 
ليبية تدعمها سـوريا لـدعوة      وأشارت المصادر إلى أن السلطة الفلسطينية تمتلك معلومات عن محاولة           

مشعل إلى حضور القمة، ومن خاللها يتم جمعه مع عباس ويتم التوقيع على ورقة المصالحة المـصرية                 
  .التي هي في األصل موضع خالف بين حماس والقاهرة

وقالت المصادر إن عباس يخشى من ردة فعل مصرية على مثل هذا اللقاء، لذلك أبلغ الـدول المعنيـة                   
 مشعل قبل توقيع حماس على ورقة المصالحة المصرية كما هي دون أي تغييـر أو حتـى                  برفض لقاء 

  .إضافة بنود جديدة
وبينت المصادر أن رئيس السلطة عباس تلقى دعوة رسمية من الزعيم الليبي معمـر القـذافي لزيـارة                  

  .دمةطرابلس من أجل نقاش موضوع المصالحة مع حركة حماس قبل القمة العربية الدورية القا
وأوضحت المصادر أن السلطة تذرعت بتضارب المواعيد لرفض زيارة طـرابلس، لكـن عبـاس قـد                 

  .يزورها إذا حصل على موافقة مصرية
وقالت المصادر إن السلطة الفلسطينية تعول على دور روسي في إقناع حركة حماس بالتوقيع على ورقة                

باس طلب ذلك من وزير الخارجيـة الروسـي         المصالحة المصرية دون فتحها أو التعديل عليها، وإن ع        
  .الذي التقى به قبل أسبوعين ووعده األخير بالحديث في الموضوع مع مشعل الذي التقى به بعد ذلك

 13/2/2010نت،  .الجزيرة
    

  هنية يمنع إعالم حماس عن بث صور مشينة لمسؤول في السلطة بثها التلفزيون اإلسرائيلي .3
رئيس الوزراء المقال، إسماعيل هنية، بعدم بث الصور التي بثتها القناة أمر :  كفاح زبون- رام اهللا

والتزمت وسائل اإلعالم . اإلسرائيلية وزعمت أنها تعود إلى رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية" العاشرة"
" فلسطين"التابع للحركة، وصحيفتي " تلفزيون األقصى"الرسمية التابعة لحماس باألوامر، وامتنع 

 .عن عرض أي صور من الشريط الذي أثار غضبا وجدال كبيرا لدى الرأي العام الفلسطيني" الةالرس"و
قرار الحكومة في "وثمنت فتح، موقف هنية، وقال حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في الحركة، إن 

غزة حكيم من شخصية مسؤولة، وإن االمتناع عن عرض ما عرضه التلفزيون اإلسرائيلي يصب في 
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لمصلحة العليا للشعب الفلسطيني، ويعبر عن حس عال بالمسؤولية ومخاطر المرحلة التي يمر بها ا
 ".شعبنا

 13/2/2010الشرق األوسط، 
  

   ماليين دوالربعشرةمنحة هندية للسلطة و  ...عباس يعرض مع زرداري تطورات السالم .4
س الباكـستاني عاصـف علـي       بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس مع الرئي       : )وفا، يو بي أي   (

زرداري، آخر تطورات عملية السالم المتعثرة بسبب التعنت اإلسرائيلي، وكذلك العالقات الثنائيـة بـين               
  .البلدين وسبل تعزيزها

كما اجتمع عباس، الذي بدأ زيارة أمس إلى باكستان، مع السفراء العرب المعتمـدين لـدى الباكـستان،                  
وحـضر االجتمـاعين وزيـر الخارجيـة         .في األرض الفلسطينية  وبحث معهم آخر تطورات األوضاع      

الفلسطيني رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد، والناطق باسم الرئاسة نبيل              
أبو ردينة، ورئيس صندوق االستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، والمستشار الديبلوماسي بالرئاسة مجدي            

  .الخالدي
صل الى باكستان قادما من الهند حيث عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين، فيمـا أعلنـت                وكان عباس و  

ـ     ماليين دوالر إلى السلطة الفلسطينية، مؤكدة دعمها لجهود األخيرة الراميـة            10نيودلهي تقديمها هبة ب
ية أن نيـودلهي    الهند" أول انديا "وأفادت إذاعة    .للتنمية االقتصادية واالجتماعية في األراضي الفلسطينية     

  . ماليين دوالر دعماً للموازنة الفلسطينية10أعلنت عن تقديمها هبة بـ
  13/2/2010المستقبل، 

  
  "في ظل االنقسام" ضد إجراء انتخابات محلية الحكومة في غزة  .5

نفى القيادي في حركة حماس النائب عمر عبد الـرازق أن تكـون حركتـه قاطعـت                  :حسام عز الدين  
ت إليه اللجنة الـمركزية لالنتخابات، أول من أمس، بمشاركة ممثلي الفصائل، لبحـث         االجتماع الذي دع  

وقال عبد الـرازق     .قضية االنتخابات الـمحلية التي أعلنتها الحكومة في السابع عشر من تموز الـمقبل           
ـ                ": األيام"لـ ة إن عدم حضورنا االجتماع كان سببه خلالً في معرفة الـموعد، مـشيراً إلـى أن الحرك

  .ستجتمع مع اللجنة الـمركزية يوم غد، وأن قرار الـمشاركة في هذه االنتخابات لـم يتخذ بعد
ولـم يعلن عبد الرازق مقاطعة االنتخابات الـمحلية، إال أنه أشار إلى أن موقـف الحركـة مـن هـذه                    

 إلجراء انتخابات   أن الظروف الحالية التي تشهدها األراضي الفلسطينية غير مالئمة        "االنتخابات يتمثل في    
  .، في إشارة إلى حالة الخالف السياسي القائمة"حرة ونزيهة

  13/2/2010األيام، فلسطين، 
  

   الفلسطينية من باب الفساد السلطةتعود لمحاربة " إسرائيل: "تقرير .6
عندما طلب الرئيس محمود عباس من الدكتور محمود ابو الرب، وهو استاذ :  محمد يونس–رام اهللا 
، 2006معروف بنزاهته، تولي رئاسة ديوان الرقابة المالية واإلدارية في السلطة الفلسطينية عام اقتصاد 

  .كان لألخير شرط واحد هو ان يبدأ التدقيق من مكتب الرئيس نفسه
وبينت الدراسة . لم يعترض الرئيس بل أبدى حماسة عالية للتعاون مع األستاذ الجامعي إلعادة بناء مكتبه

  . في المئة22تب الرئيس في ذلك الوقت ان مقومات الرقابة فيه ضعيفة جداً وال تتجاوز الـالعاجلة لمك
وافق عباس على توصيات الديوان، وبدأت عملية إعادة بناء مقومات الرقابة في مكتبه الى جانب 

تفعت واليوم تظهر تقارير الديوان ان عوامل الرقابة في مكتب الرئيس ار. المؤسسات الحكومية األخرى
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 في المئة، وفي 97 في المئة الى 24 في المئة، كما ارتفعت في مؤسسة أخرى مثل الشرطة من 80الى 
  . في المئة97بعض المحافظات مثل محافظة الخليل من صفر في المئة الى 

وتقول مؤسسات رقابية على السلطة الفلسطينية، بما فيها البنك الدولي وممثلية المفوضية العليا لالتحاد 
األوروبي في القدس، ان السلطة قطعت شوطاً طويالً في اإلصالح المالي واإلداري، وانها انتقلت من 

  .مؤسسة تدار بطريقة فردية وفوضوية الى مؤسسة تمتلك واحداً من اكثر النظم المالية تطوراً وشفافية
تولي الدكتور سالم وتؤرخ مؤسسات الرقابة المستقلة بدء مسيرة اإلصالح في السلطة الفلسطينية مع 

  .2001فياض، الموظف السابق في صندوق النقد الدولي، وزارة المال للمرة األولى عام 
  خزينة واحدة بدل تعدد مراكز التحصيل
الدكتور عزمي الشعيبي، وهي مؤسسة رقابة غير حكومية، " أمان"وبحسب رئيس شبكة النزاهة والشفافية 
طة الفلسطينية، نقلتها من حال تعدد مراكز التحصيل المالي وما فإن مسيرة اإلصالح التي شهدتها السل

يرافق ذلك من ضياع واسع للمال العام، الى وجود حساب واحد للخزينة يظهر فيه كل قرش من أين 
  .يأتي والى اين يذهب

ية ورصدت مؤسسات الرقابة المستقلة والحكومية الكثير من حاالت الفساد التي تفشت في السلطة الفلسطين
، مثل تأسيس شركات احتكارية تعمل خارج حساب الخزينة، والصرف 1994عقب تأسيسها عام 

الشخصي غير المؤسسي، وتحكم مؤسسات أمنية في رسوم معابر وغيرها، قبل ان تصل الى النظام 
  .المالي واإلداري الحاليين اللذين يحظيان بإشادة محلية ودولية كبيرة

تقادات والحمالت المحلية على الفساد في السلطة على الشركات التي أسستها وتركز الجزء األكبر من االن
عقب إنشائها، واحتكرت السلع األكثر حيوية في السوق المحلية مثل الوقود واإلسمنت والسجائر، وعملت 

  .خارج النظام المالي
طة بدد مئات ماليين وعلى سبيل المثال، يظهر بعض الوثائق ان مسؤوالً سابقاً لهيئة البترول في السل

 في المئة من 90ومن حاالت الفساد التي توثقها تلك المؤسسات، قيام وزير سابق بإحالة . الدوالرات
ومنها ان احد الوزراء السابقين أدخل سلعاً . مشاريع وزارته على شركة خاصة له مسجلة باسم احد أبنائه

ألفراد عائلته وأقربائه والداعمين له في من الخارج من دون إخضاعها للضرائب، بينها سيارات له و
  .ومنها أيضاً قيام مسؤولين بتبديد مبالغ مالية ضخمة عبر صرفها في غير أوجهها. االنتخابات

لكن بعد قدوم فياض الى وزارة المال، بدأت مسيرة تغيير جوهري وصلت الى بناء نظام مالي يحظى 
مراقبون على المال العام ان فياض نجح في جمع كل ويقول مسؤولون في السلطة و. اليوم بسمعة دولية

الذي أسس " صندوق االستثمار الفلسطيني"شركات السلطة االقتصادية ومؤسساتها في صندوق واحد هو 
  .، وعمل على ضم جميع اإليرادات الى الحساب الموحد لخزينة السلطة2003عام 

أميركي بعد تقارير عن تسريب أموال  -وبدأت مسيرة اإلصالح في السلطة بضغط سياسي إسرائيلي 
لكن ضغطاً آخر . تبرعت بها الدول المانحة الى مجموعات وأنشطة عسكرية أثناء االنتفاضة األخيرة

سبق الضغط اإلسرائيلي واألميركي هو الضغط المحلي القادم من نواب مستقلين، مثل الراحل حيدر 
  . ومعاوية المصري وآخرينعبدالشافي وعزمي الشعيبي وحسن خريشة وراوية الشوا

ويقول الشعيبي الذي يواصل مهمته الرقابية على السلطة من موقع آخر هو المنظمات غير الحكومية ان 
اسرائيل تدخلت في حالتين، األولى من اجل الضغط السياسي على السلطة، والثانية من اجل منع تسريب 

  .أموال للمجموعات العسكرية
  اسرائيل وملف الفساد

 من قبل 1996ر الى ان المرة األولى التي استخدمت فيها اسرائيل ملف الفساد في السلطة كان عام ويشي
رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتانياهو الذي كان رئيساً للحكومة في حينة، ونشر انباء عن حسابات بنكية 
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 من أجل القيام للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وعن تحويالت مالية باسمه للضغط عليه
  .بتنازالت سياسية

ويرى الشعيبي في الحملة الراهنة التي تشنها اسرائيل على السلطة الفلسطينية على خلفية الفساد، تكراراً 
لكنه يقول ان أوضاع السلطة الفلسطينية اليوم مختلفة، مشيراً الى ان . للحملة التي أجريت في ذلك الحين

هناك نشر كامل لإليرادات : "وأضاف. من حيث إدارة المال العام" السلطة اليوم في أفضل حاالتها"
  ".والنفقات

فساد عندما بثت صور مدير مكتب الرئيس الفلسطيني " قنبلة"وكانت وسائل إعالم اسرائيلية فجرت أخيراً 
وادعى مسؤول امني . رفيق الحسيني يستدرج امرأة الى بيت في مدينة القدس وهو في حالة عري كامل

  .ق ظهر في التقرير ان لديه وثائق في شأن قضايا فساد كبيرة في السلطةساب
لكن المسؤولين في السلطة ومؤسسات الرقابة يقولون ان القضايا المثارة في التقرير قديمة وال تحمل 

  .جديداً سوى صور المسؤول العاري
ورد مسؤولون في . ينيالحاكمة في الشارع الفلسط" فتح"غير ان الصور الحقت ضرراً بمكانة حركة 

وقال عضو اللجنة المركزية . الحركة متعهدين التدقيق في الوثائق والصور ومحاسبة المتورطين فيها
فتح لن تتهاون مع اي مسؤول يستغل موقعة الرسمي لخدمة أجندته الشخصية "للحركة جبريل رجوب ان 

  ".ونزواته
  موازنة الدولة

في منح " أمان"محمود ابو الرب مع رئيس شبكة النزاهة والشفافية ويشترك رئيس ديوان الرقابة الدكتور 
التحول األكبر في تاريخ السلطة كان في : "عالمة عالية لإلصالح المالي واإلداري في السلطة، اذ قال

، مع العلم ان الموازنة تُظهر اإليراد "2008الذي بدأ منذ عام ) موازنة الدولة(إصدار البيان الختامي 
السلطة اآلن في مرحلة تحول ثانية، وهي إعداد موازنة : "وأضاف. والنفقات الفعلية للسلطةالفعلي 

البنك الدولي أبلغ السلطة أخيراً ان نظامها المالي أكثر كفاءة من معظم "وقال ان ". المشاريع واألداء
  ".الدول المجاورة، وانه يسبق بعض الدول المتقدمة

فظ عن مستويين من الفساد في السلطة، األول هو المحسوبية في لكن مؤسسات الرقابة ما زالت تتح
  .الترقيات للمناصب العليا في السلطة، والثاني وجود تضارب مصالح لدى بعض كبار الموظفين

  13/2/2010الحياة، 
 

  المطلوب من كلينتون وبلير األفعال ال األقوال : المصري .7
ما أسماه " قدس برس"في تصريحات خاصة لـ انتقد القيادي في حركة حماس مشير المصري : غزة
التاريخ السلبي لعالقة كل من وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون ومبعوث الرباعية إلى "بـ

نحن نعرف أن بلير وكلينتون لم يكتب على يديهما : "، وقال"الشرق األوسط توني بلير بالملف الفلسطيني
المنطقة العربية بوجه عام، بل إن توني بلير شكل معول هدم بصمة خير لشعبنا الفلسطيني ولشعوب 

ألمتنا وهو معلن الحروب على أمتنا العربية واإلسالمية، وهو مساند ومنحاز انحيازا سافرا لإلدارة 
األمريكية القديمة والجديدة ضد مصالح شعبنا، ويمكن القول إن أسوأ حقبة في العملية السلمية هي تلك 

يين بلير مبعوثا للرباعية، ومن هذا المنطلق نحن نعتقد أن المطلوب من كلينتون ومن التي تمت منذ تع
  ".بلير هو األفعال ال األقوال، ألن األفعال جربناها واألقوال التي أطلقت لم يتم تطبيقها

  12/2/2010قدس برس، 
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   التي أثارتها القناة اإلسرائيلية فتح تتعهد بالتحقيق في قضايا فساد .8
أعلنت حركة فتح، أمس، أنها ستحقق في ما أثاره اإلعالم اإلسرائيلي من قضايا فساد مالي ): توكاال(

وقال نائب  .وأخالقي في السلطة الفلسطينية، مشددة على أنها ستحاسب من يثبت تورطه في هذه األعمال
ة اإلعالم أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، في بيان رسمي نشره موقع مفوضي

 لدينا الكثير من الوقت بما يكفي للتدقيق بمجمل ما أثير للمساءلة والمحاسبة، ولن تتهاون "والثقافة، إن
 . "الحركة مع أي شخص استغل موقعه لخدمة أجنداته ونزواته

 ي إال الهجمة المسعورة التي شنتها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية خالل األيام الماضية ما ه"لكنه اعتبر أن
جزءاً من هذه القضايا "وأضاف إن . "محاولة إلثارة قضايا تتعلق بآليات عمل السلطة وأجهزتها ورموزها

 . "قديم وقد تم التعامل معه، واستخالص العبر من معظمه
 13/2/2010السفير، 

  
   جنوب نابلس اإلسرائيلي تتبنى عملية قتل الجندي "األقصى شهداء" .9

 وحدات االستشهادي نبيل مسعود، مسؤوليتها الكاملة عن عمليـة          األقصىاء  تبنت كتائب شهد  : بيت لحم 
 المجد احـد قـادة      أبو  وأكد . الماضي قرب حاجز زعترا جنوب نابلس      األربعاء يوم   إسرائيليقتل جندي   

 منفذ العملية محمد يوسف الخطيب احد نشطاء الكتائب         أن،  "معا" في اتصال هاتفي بوكالة      األقصىكتائب  
 الشعب الفلسطيني، وعملية اغتيـال شـهداء   أبناءلية ردا على اعتداءات االحتالل المستمرة بحق        نفذ العم 

   . من شهرينأكثرنابلس قبل 
 الوهميـة   اإلسـتراتيجية  بالمزيد من العمليات النوعيـة لـضرب         اإلسرائيليوهددت الكتائب االحتالل    

  .أمنية ألسباب في تبني العملية جاء  فاتورة الحساب مستمرة، موضحة أن تأخرهاإنلالحتالل، وقالت 
 13/2/2010السبيل، األردن، 

 
  اشتباكات بين مقاومين وجيش االحتالل على حدود غزة .10

 مصادر فلسطينية قالت إن اشتباكا وقع بين مقاومين وجيش االحتالل أن 13/2/2010الخليج، ذكرت 
ق مخيم المغازي لالجئين وسط شر" 48"ـومناطق ال غزة ، أمس، على الحدود بين قطاع اإلسرائيلي

 شرق االحتالليوذكرت المصادر أن المقاومين اشتبكوا مع جنود متمركزين في موقع أبو صفية . القطاع
" أباتشي"وأشارت إلى أن طائرات مروحية إسرائيلية من طراز . المخيم وأطلقوا النار والقذائف تجاهه

  .أطلقت نيران أسلحتها الثقيلة تجاه المقاومين
 اإلسـرائيلية   أن اإلذاعة  غزة اشرف الهور   نقال عن مراسلها من      13/2/2010القدس العربي،   ضافت  وأ

 النيـران   أطلقت  اإلسرائيلي    في الجيش  "غوالني"ذكرت نقال عن متحدث عسكري قوله ان قوة من لواء           
 فـي    مسلحين فلسطينيين كانوا يحملون بنادق رشاشة، وعبوات ناسفة، كـانوا يزرعونهـا            أربعةصوب  
 أطلـق  الجيش   أنوذكر المتحدث    . الشرق من وسط قطاع غزة     إلى الحدودية التي تقع     "كوسوفيم"منطقة  

 إلى المسلحين كانوا يهدفون     أن إلى، وقتل اثنين منهم، مشيرا      األربعةالنار صوب المسلحين الفلسطينيين     
  .إسرائيليةتفجير العبوات في آليات 

  
   حضيرات االنتخابات المحليةحماس تقاطع اجتماعاً لبحث ت: الضفة .11

، أمس، اجتماع ممثلي الفصائل الفلسطينية مع لجنة االنتخابات المركزية سقاطعت حركة حما: )أ ب د(
. الفلسطينية الذي عقد في رام اهللا في الضفة الغربية للبحث في التحضيرات النتخابات المجالس المحلية

ض العام لالنتخابات فيها محمد المدني، في بيان، إن والمفو" فتح"وقال عضو اللجنة المركزية لحركة 
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اجتماعاً عقد بين ممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية مع لجنة االنتخابات حيث جرى البحث في 
  .التحضيرات لالنتخابات المحلية، فيما قاطعت حماس االجتماع رغم دعوتها لحضوره

ن قرار الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية إجراء الرحمن زيدان إ وقال النائب عن كتلة حماس عبد
كان "وتابع . يوليو المقبل متسرع وال ينم عن نوايا صادقة إلتمام المصالحة/االنتخابات المحلية في تموز

  ". من األولى أن يتخذ هذا القرار في ظل حالة وفاق وطني
  13/2/2010الخليج، 

  
  ل السالم مشعل يتحدث بلغة الحكام حو: "حزب التحرير" .12

 انتقد المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في فلسطين التصريحات التي أدلى بها خالد             - فراس برس  -غزة  
، 'روسـيا اليـوم   'مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في اللقاء الخاص الذي أجرته معه قنـاة               

  . ونشرته على موقعها على االنترنت
، 'الصراع العربي اإلسـرائيلي   ' استخدام مشعل لمصطلحات      واعتبر حزب التحرير في بيان صحافي ان      

، والحديث عن سالم األقوياء، تؤكد أن مشعل        67واإلفصاح عن قبوله للتسوية النهائية على أساس حدود         
جمل معبئـة بالمفـاهيم     'قد أتقن تماما لغة الزعماء العرب، وقال الحزب أن تلك التصريحات جاءت في              

نظمة العربية العميلة في تآمرها على قضية فلسطين، وفي استجابتها للمشروع           التي يقوم عليها حراك األ    
األمريكي، ومتناقضة مع المفاهيم التي تقوم عليها األمة في عملها لخلع كيان يهود من جـذوره بجهـاد                  

  . 'الجيوش اإلسالمية
  12/2/2010فراس برس، 

  
  قاط حكم حماس فشلنا في هدفنا األساس باس:  يتحدث عن عدوان غزةولمرتأ .13

كشف رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق ايهود اولمرت النقاب عن بعض األسرار التي دفعته : الناصرة
لشن حرب على قطاع غزة قبل نحو عام، والتي راح ضحيتها ما يزيد على سبعة آالف فلسطيني بين 

  .شهيد وجريح إلى جانب عشرات اآلالف من المشردين 
العبرية الصادرة أمس الجمعة، وثّق رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق قـصة           " معآريف"وحسب صحيفة   

حرب غزة في كتاب خاص أعده حول الحرب التي كان هو العامود األساسي فيها، إلى جانـب وزيـر                   
  .الجيش إيهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني

 على قطاع غزة في ذلك الوقت هو        كان الهدف األساس من الحرب التي شنت      : "ويقول أولمرت في كتابه   
 .، مشيرا إلى أنه عزم على االستمرار في الحرب إلى أن يتم إسقاط حماس             "إسقاط حكومة حركة حماس   

وأشار إلى أنه ووزير جيشه كانا قد وضعا جدوالً زمنيا للحرب، وقررا أن يحققا أهـدافهما فـي وقـت                    
قررت االسـتمرار   : "وجاء في كتاب المذكرات    .قصير ومن خالل سقوط أقل عدد من الضحايا المدنيين        

في الحرب بعد وصول المعلومات التي تالعبوا فيها، حيث رأيت أن عدد الضحايا ما زال صغيرا، وأن                 
فترة الحرب قصيرة، فقررت إكمال الحرب وإسقاط حماس واإلفراج عن الجندي األسير لـديها جلعـاد                

  ".شاليط
هاز هذه الفرصة التي لن تتكرر أبدا وإسقاط حركة حماس نهائيا           كنا مصممين على انت   : "وأضاف أولمرت 

  " .وإلى األبد، ولكن مع استمرار الحرب أليام طويلة قررت إيقافها والتراجع رغم عدم تحقيق هذا الهدف
وأكد الرئيس األسبق للحكومة اإلسرائيلية أن خالفًا حادا نشب بينه وبين وزير حربه إيهود باراك ورئيس                

ن جيشه غابي اشكنازي حول إيقاف الحرب، وحول التالعب في المعطيات التي كانت تـصل إلـى                 أركا
في األيام األخيرة وبعد سقوط عدد كبير من المـدنيين قـرر            ": "معاريف"وتقول   .مكتب رئيس الوزراء  
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ا أولمرت إيقاف الحرب رغم معارضة بارك وليفني، وذلك ألن الجيش لم يعد ملهوفًا على الحرب وخوفً               
  ".من التحقيق معه

" فينـوغراد "وأشارت الصحيفة إلى أن أولمرت خشي أن يتم تشكيل لجنة تحقيق أخرى على غرار لجنة                
التي شكلت مع انتهاء الحرب على لبنان، وأن يتم التحقيق معه مرة أخرى، ولذلك قرر إنهـاء الحـرب                   

  .رغم عدم تحقيق أهدافه المرجوة منها
وزير الجيش وكـل القـادة عملـوا وفقـا          : "ديوان وزير الجيش اإلسرائيلي   وتعقيبا على الموضوع قال     

لقرارات الحكومة، وقاموا بتنفيذها بشكل دقيق ومهني، ونشير إلى أن نتيجة الحرب على غزة تؤكد مـا                 
  ".ذكرناه

 13/2/2010السبيل، األردن، 
  

   لن تحقق في جرائم حربها على غزة"سرائيلإ": "روزاليم بوستيج" .14
قررت عـدم تـشكيل لجنـة       ) إسرائيل(روزاليم بوست اإلسرائيلية أن     يذكرت صحيفة ج   :لمحتلةالقدس ا 

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبيـر       .تحقيق مستقلة لتقصي حقائق حربها على قطاع غزة العام الماضي         
ير تعتقد أن التقرير الذي قدمته إلـى الـسكرت        ) إسرائيل(إن  : "في ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي قوله     

العام لألمم المتحدة بان كي مون قبل أسبوعين حول التحقيقات الجارية في عملية الرصاص المـصبوب                
أن : "وأضـاف  .حـسب زعمـه  ". يكفي، إذ إنه تقرير جدي وشامل وموثوق به ويوفر األجوبة الكاملـة  

وفرة لدى أي دولـة     للتحقيق في مثل هذه القضايا مثلها مثل الوسائل المت        ) إسرائيل(الوسائل المتوفرة لدى    
  ".أخرى

  13/2/2010صحيفة فلسطين، 
  

  ليبرمان يدعو إللغاء التأشيرات بين الكيان وأذربيجان .15
أفيغدور ليبرمان إلغاء نظام تأشيرات الدخول بين " اإلسرائيلي"اقترح وزير الخارجية : آي.بي.يو
لتقى في باكو، أمس، نظيره األذري أن ليبرمان ا" أبا"وذكرت وكالة األنباء األذرية  .وأذربيجان" إسرائيل"

وأذربيجان في مختلف المجاالت، وأن " إسرائيل"ألمار محمد ياروف وبحثا في شؤون التعاون الثنائي بين 
وأشارت الوكالة إلى أن هذه المسألة ستناقش قريباً .ليبرمان اقترح إلغاء نظام تأشيرة الدخول بين البلدين

وأشاد ليبرمان بالعالقات القائمة بين البلدين، مؤكداً أن  .روسمن قبل دبلوماسيين أذربيجانيين و
تأمل في تعزيز التعاون مع أذربيجان في مجال الطاقة، خاصة أن هذا البلد يعد من المصادر " إسرائيل"

وبحث اللقاء أيضاً سبل التعاون الثنائي وكذلك مسائل تتعلق بتحلية  .بالنفط" إسرائيل"الرئيسية التي تزود 
  .مياه والتعليم والصحة والطاقة واألمن وإمكانية توقيع اتفاقية حول االزدواج الضريبيال

  13/2/2010الخليج، 
  

  براميل في عرض البحر تشل نشاطات قاعدة سالح البحرية اإلسرائيلي .16
أوقف سالح البحرية اإلسرائيلي جميع نشاطاته في خليج عكا، أمس، وذلك بسبب الخطر من : تل أبيب

 .اميل متفجرات فلسطينية قادمة من غزةوصول بر
وقال شهود عيان إن كلية سالح البحرية، القائمة في مدينة عكا، أصيبت بالهلع ثم بالشلل صباح أمس، 

فتوجه إلى قيادة سالح البحرية . بعد أن الحظ ضابط األمن في بلدية عكا أجساما غريبة في عرض البحر
 وأصدر خبراء المتفجرات . والمعلمين) الجنود المتدربين(الب طالبا وقف نشاط المدرسة حفاظا على الط
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تعليمات مشابهة بمنع التدريبات البحرية للجنود، حتى تنتهي عملية التمشيط التي يجريها خبراء 
 .المتفجرات البحرية في الجيش اإلسرائيلي

 13/2/2010الشرق األوسط، 
 

   في حزب الليكودصومه لمواجهة خانتنياهو يتوجه إلى محكمة العدل العلي .17
توجه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، إلى محكمة العدل العليا ليمنع خصومه :  نظير مجلي- تل أبيب

 . من فرض اجتماع عليه للمجلس المركزي لحزب الليكود
 في إطار اللقاءات التي يفرضها القانون  زعيمة حزب كاديماوالتقى نتنياهو، أمس، تسيبي ليفني

وحسب تسريبات . لي على رئيس الحكومة، بأن يطلع رئيس المعارضة على أسرار الدولةاإلسرائي
المقربين، فإنهما تبادال التذمر من وضعيهما، كل في حزبه، مع أن نتنياهو ليس بريئا مما يجري من 

 ".كديما"انقسامات داخل 
الحزب، بنيامين نتنياهو، أما في الليكود، فقد تمكن نائبان من استصدار قرار في المحكمة ضد رئيس 

القادم، من أجل البحث في ) نيسان(يلزمه بعقد جلسة للمجلس المركزي للحزب حتى نهاية شهر أبريل 
. اقتراح يقضي بإلغاء قرار الحكومة تجميد البناء االستيطاني في مستوطنات الضفة الغربية لعشرة أشهر

: وفسر نتنياهو طلبه قائال. القرار، وطالبا إلغاءهفتوجه نتنياهو إلى محكمة العدل العليا مستأنفا على 
وسيبحث . تجميد البناء االستيطاني هو التزام إسرائيلي دولي وال يجوز للمحكمة أن تتدخل إللغائه"

 ".االستئناف في األسابيع القادمة
 13/2/2010الشرق األوسط، 

  
  "إسرائيل"المكارثية الجديدة تجتاح : إلندبندنتتقرير ل .18

الماكارثيـة  "اكنتاير مراسل صحيفة االندبندنت البريطانية في القدس ينقل في تقريـره بعنـوان              دونالد م 
صـندوق  "مشاعر المرارة التي تحس بها البروفيسورة ناعومي شازان، رئيـسة           " الجديدة تجتاح إسرائيل  

فة جيـروزالم   التي تعرضت التهامات بالعداء للدولة أدت الى فقدانها وظيفتها في صحي          " إسرائيل الجديدة 
  .بوست

النـضال  "الصندوق المذكور يتلقى معونات من مانحين بريطانيين وأمريكيين وبرنامجه المعلن يقوم على             
  ".من أجل العدالة اإلجتماعية والمساواة لكل اإلسرائيليين

 800 مليون دوالر خالل السنوات الثالثين الماضية، وقـدم الـدعم لحـوالي              200أنفق الصندوق مبلغ    
  .ة خيرية، من بينهما منظمات حقوق إنسان، حسب الصحيفةمؤسس

التهم التي تتعرض لها شازان تستند إلى أن تقرير جولدستون الذي اتهم إسرائيل وحماس بارتكاب جرائم                
  .حرب استند، ضمن ما ستند عليه، إلى شهادات منظمات حقوق إنسان إسرائيلية

كون الصندوق  " تدعم إيران وحماس  "قيقة التهامها بأنها    يستخدم الذين يهاجمون شازان وصندوقها هذه الح      
  ".يدعم منظمات تشهد ضد إسرائيل"

بروفيسور شازان، وهي صهيونية تعتز بصهيونيتها، تقول إن اليمين اإلسرائيلي الحاكم يتجاهل المبـادئ              
ول شازان التـي    ، كما تق  "قامت عليها إسرائيل  "األساسية للصهيونية، ويسيئ الى مبادئ الديمقراطية التي        

تؤكد أنها من أنصار كون إسرائيل دولة ذات غالبية يهودية، وتنادي بقيام دولة ذات غالبية فلسطينية إلى                 
  .جانبها

تقول شازان إن هذا ال يتنافى مع قناعاتها الصهيونية، ومن لديه شك فـي ذلـك فليقـرأ بيـان إعـالن                      
  .اإلستقالل

  13/2/2010بي بي سي، 
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  "متع ناظريك بمشاهدة جبل الهيكل"أخطار مشروع  من تحذرمؤسسة األقصى  .19

" الغد"حذرت مؤسسة األقصى للوقف والتراث في بيان صحافي لها تلقت :  يوسف الشايب- رام اهللا
متع "تحت عنوان " معاليه هزيتيم"نسخة منه، من أخطار تسويق مشروع استيطاني تهويدي يحمل اسم 

 المبارك، وفق نص األقصىسمى الباطل والمزيف للمسجد ، وهو الم"ناظريك بمشاهدة جبل الهيكل
  .ويقام المشروع في قلب حي رأس العامود بالقدس جنوب شرق المسجد األقصى المبارك. البيان

  13/2/2010الغد، األردن، 
  

  قوات االحتالل تعدم مواطناً بزعم محاولته طعن جنود إسرائيليين: الخليل .20
ل اإلسرائيلي، أمس، على قتل المواطن فايز أحمد سيد فرج، وذلك أقدمت قوة من جيش االحتال: الخليل

  .بزعم محاولته طعن جنود إسرائيليين في شارع الشاللة، وسط الخليل، مساء أمس
قضى " فرج"إن الشهيد : ، أمس"األيام"وقالت مصادر الطوارئ في جمعية الهالل األحمر بالخليل لـ 

 رصاصات في أنحاء من جسمه، مشيرة إلى أن قوات االحتالل 7متأثراً بجروح خطيرة إثر إصابته بـ 
اختطفته من داخل سيارة اإلسعاف التابعة للجمعية وهو في حالة احتضار، فيما فارق الحياة في وقت 

  .الحق داخل سيارة إسعاف تابعة لجيش االحتالل وهي تنقله إلى أحد المشافي اإلسرائيلية
 13/2/2010األيام، فلسطين، 

  
   اإلصابات في قمع مسيرات الضفة ضد الجدارعشرات .21

اندلعت، أمس، مواجهات بين فلسطينيين ومتضامنين أجانب من جهة، وقوات االحتالل  :فلسطين المحتلة
من جهة ثانية خالل مسيرات مناهضة لجدار الفصل العنصري في قرى بلعين ونعلين والنبي صالح 

رشق عشرات الفلسطينيين بالحجارة قوات االحتالل التي ففي قرية دير نظام . ودير نظام قرب رام اهللا
  .اعتقلت الناشط اإلسرائيلي المناهض للجدار يهوناتان بولك

وفي بلعين أصيب العشرات من الفلسطينيين والمتضامنين األجانب والعديد من الصحافيين، بحاالت 
الحتالل للمسيرة األسبوعية اختناق وإغماء وإصابات مباشرة بقنابل الغاز والصوت، إثر قمع قوات ا

المناهضة للجدار واالستيطان التي انطلقت من وسط القرية بعد صالة الجمعة باتجاه البوابة الغربية 
  ".أفاتار"للجدار، وقد جسد العديد من المشاركين في المسيرة قصة الفيلم األمريكي 
 قنابل الغاز واألعيرة المعدنية وعند وصول المسيرة موقع البوابة أمطرتها قوات االحتالل بزخات من

المغلفة بالمطاط، وقامت بإطالق نوع من قنابل الغاز تجاه رؤوس المتظاهرين استعمل في السابق، وهو 
  . ملم500النوع الذي أدى إلى استشهاد باسم أبو رحمة وهو من عيار 

، ومصور وعرف من المصابين مصور ومراسل تلفزيون فلسطين فادي الجيوسي، وهارون عمايرة
المركز اإلعالمي لجمعية أصدقاء الحرية والعدالة بلعين هيثم الخطيب، وعضو اللجنة سمير برناط، حيث 

  . أصيبوا بإصابات مباشرة بقنابل الغاز
  13/2/2010الخليج، 

  
   أكثر من ثالثة توغالت إسرائيلية يومياً واختطاف عشرات خالل أسبوع:الضفة .22

كز حقوقي، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي نفذت أكثر من ثالث عمليات  أظهر توثيق أعده مر:رام اهللا
توغل عسكرية يومياً في أرجاء الضفة الغربية خالل األسبوع المنصرم، بينما اختطفت عشرات 

وطبقاً للتوثيق األسبوعي الذي أعده المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، فقد نفذت  .المواطنين الفلسطينيين
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الل اثنتين وعشرين عملية توغل في أرجاء الضفة الغربية، خالل األسبوع الممتد من الرابع قوات االحت
  . فبراير الجاري/وحتى العاشر من شباط

وجاء أن قوات االحتالل اختطفت خالل توغالتها تلك اثنين وثالثين مواطناً فلسطينياً، من بينهم امرأة 
  .حقوق اإلنسان من الجنسيتين األسبانية واألستراليةوسبعة أطفال، فضالً عن اعتقال مدافعتين عن 

  12/2/2010 قدس برس،
  

   صيادين فلسطينيين في عرض بحر رفحأربعةلبحرية المصرية تعتقل ا: وكالة سما .23
 الزوارق الحربية المصرية اعتقلت مساء الجمعة أربعة صيادين من أن ذكرت مصادر فلسطينية :غزة

إن أربع طائرات "الت مصادر أمنية فلسطينية تتبع حكومة غزة وق .عرض بحر رفح جنوب قطاع غزة
، مشيرة إلى أن "مروحية وعدد من الزوارق المصرية قامت بمطاردة الصياديين واقتادتهم لجهة مجهولة

  .الزوارق والطائرات تطارد صيادين آخرين في نفس المنطقة
 من قبل ممطاردته أثناء بجراح يبواأص عدد من الصيادين الفلسطينيين إن هآرتسال موقع قمن جهته 

 .اآلن مصدر مستقل حتى أي من األنباء تلك تتأكدالبحرية المصرية فيما لم 
  12/2/2010وكالة سما، 

  
  االحتالل يستخدم المستشفيات لمعاقبة األسرى المرضى: أسير محرر .24

 األسير المحرر ، هكذا وصف"األسير المريض يموت ألف ميتة قبل أن يحصل على العالج" :رام اهللا
 بين المستشفيات العسكرية للعالج  عاماً متنقال25ً عاماً من حكمه البالغ 14علي شاليدة، الذي أمضى 

المستشفيات "من إصابته بضيق النفس وارتفاع ضغط الدم، مؤكداً أن إدارة سجون االحتالل تستعمل هذه 
وقال شاليدة . المرضى يعانون لسنوات طويلةلمعاقبة األسرى، األمر الذي يجعل أغلبية األسرى " الشكلية

عندما تشعر إدارة أحد السجون بأن هناك مريضاً قد "، "الخليج" لـ عنه مؤخراًأفرجالذي )  عاما60ً(
  ". عنها سجن الرملة العسكري لكي يموت هناك بعيداًإلىيتعرض للوفاة تبادر بتحويله 

  13/2/2010الخليج، 
  

  "خليل ثانية" إلىضد تهويد يافا وتحويلها " حياة أو موت"سكان حي العجمي أمام معركة  .25
يثير قرار محكمة إسرائيلية في تل أبيب السماح لمستوطنين من الجناح الديني :  أسعد تلحمي–الناصرة 

الصهيوني المتطرف إقامة حي سكني في قلب حي العجمي الفلسطيني التاريخي الشهير في مدينة يافا، 
حياة أو " معركة أنهايين الذين أعلنوا أنهم لن يسمحوا بتهويد حيهم، معتبرين استياء سكانه الفلسطين

  .، كما يقول رئيس لجنة سكان الحي كمال أغبارية"موت
، إلى المحكمة اإلسرائيلية للطعن في قرار "جمعية حقوق المواطن"وتوجهت المؤسسات اليافوية، عبر 

 منزالً لليهود المتدينين على 20 االستيطانية بناء "ناهبئمو" منح عطاء لشركة "مديرية أراضي إسرائيل"
أرض سوق الجبلية في قلب حي العجمي، معتبرة تكريس المباني لليهود فقط يتناقض ومبدأ المساواة 

إال أن قاضي المحكمة يهودا زفت رفض . "إسرائيل"وعدم التمييز الذي ينص عليه القانون األساسي في 
، وأن مبدأ المساواة الذي اعتمدوه ال يقول بأنه يجب "مع نيات سيئة"سين قدموه االلتماس بداعي أن الملتم

وأضاف انه ال يرى أي خلل في المناقصة وان ). العرب(تخصيص البناء لفئة معينة يريدها الملتمسون 
  ."من حق المستوطنين تنظيم أنفسهم والعيش في منطقة سكناهم بالشكل الذي يختارونه"

 يافا التي تقع يافا تحت -روع ضمن مشاريع كثيرة وكبيرة وضعتها بلدية تل أبيبويندرج هذا المش
 مدعومة من شركات استيطانية وعقارية واستثمارية تبغي جميعها تهويد يافا "شركة تطوير يافا"نفوذها، و

. ذّابةالفلسطينية، وإن كان العنوان الرسمي لهذه المشاريع هو تحويل يافا إلى مدينة سياحية عالمية ج
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وتقضي المخططات بمضاعفة عدد السكان اليهود في يافا خالل العقد المقبل، علماً أن العرب في المدينة 
وتقوم المشاريع على مبدأ التهجير، سواء عبر منع العرب من ).  ألفاً يشكلون ثلث السكان17(باتوا أقلية 

ة خيالية لبيع منازلهم إلقامة ترميم منازلهم، أو حجب رخص البناء عنهم، أو عرض إغراءات مالي
  ."اقبض واترك": مجمعات سكنية فخمة على ركام هذه المنازل، لكن شرط مغادرة الموقع تحت شعار

 لشراء منازل وعقارات فيها كونها محاذية لجنوب تل "إسرائيل"وتشكل يافا موقع جذب لليهود من خارج 
  .ليها رأس المال واالستثمارات الكبرىأبيب، العاصمة الفعلية للدولة العبرية، التي تجذب إ

 وحدة سكنية لألغنياء اليهود 1300وبين المشاريع األخرى قيد التنفيذ، مشروع بناء حي سكني يشمل 
 في 50كما اشترت شركة إسرائيلية أخرى بثالثين مليون دوالر . الفرنسيين في بيارة مملوكة لفلسطيني

ونمات، ومبنى المستشفى الفرنسي العريق في البلدة القديمة  من حقوق ملكية أرض بمساحة خمسة دةالمائ
  . غرفة، على أن تبنى حوله شقق سكنية لألغنياء130بغرض تحويله إلى فندق خمس نجوم من 

  13/2/2010الحياة، 
 

  ها خالل عدوان غزةوصور التقط لائز عالميةون بجومصور سويدي يفوزومصوران من غزة  .26
وورلد برس "اإلسرائيلي على قطاع غزة، جوائز عديدة في مسابقة  حصدت صور العدوان :)ا ف ب(

وحصل المصور لدى وكالة رويترز محمد . ، التي أعلنت نتائجها أمس في أمستردام2009 للعام "فوتو
 لصورة تصور مدينة غزة بعد القصف اإلسرائيلي، فيما حصل "األخبار"سالم على الجائزة الثانية عن فئة 

عبد، الذي يعمل لدى وكالة فرانس برس، على الجائزة الثالثة في المسابقة عن فئة الفلسطيني محمد 
كما حصل المصور السويدي كينت كليتش . ، لعشر صور التقطها خالل العدوان اإلسرائيلي"األحداث"

 .، تصور منزالً مدمراً في غزة"أخبار عامة"على الجائزة األولى عن فئة 
 13/2/2010السفير، 

  
  برج البراجنة لدعم الشيخ رائد صالحمخيم لقاء ب: بيروت .27

عقد لقاء تضامني في مسجد الفرقان، أمس، بعد صالة الجمعة مباشرة، في مخيم برج  : خاص- بيروت
رئيس الحركة اإلسالمية في , البراجنة بلبنان، استنكاراً لإلجراءات اإلسرائيلية بحق الشيخ رائد صالح

  . بدعوة من المؤتمر الدائم لنصرة القدس و المقدسات في لبنان، وذلك48األراضي المحتلة عام 
وحضر اللقاء عدد من ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية واللبنانية، فضالً عن حشد كبير من أبناء 
المخيم، حيث أكد الجميع على مواقف الشيخ رائد صالح البطولية في وجه االحتالل اإلسرائيلي، 

كما شدد الحاضرون على  . له من تعسف من قبل السلطات اإلسرائيليةووقوفهم معه فيما يتعرض
تضامنهم مع الشيخ صالح ووقوفهم معه في وجه المخططات الصهيونية لتدمير المسجد األقصى الشريف 
 .ومواصلة اللقاءات التضامنية مع الشيخ لرفع ما يتعرض له من قمع وظلم من قبل سلطات االحتالل

هاية اللقاء، التحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني عامة، والمتواجدين في األراضي ووجه الحاضرون، في ن
محيين وقفته في مواجهة العدو الصهيوني، ومجهوده , المحتلة منذ النكبة وعلى رأسهم الشيخ صالح

  .الهادف إلى كشف مؤامرات العدو التي يحيكها من أجل تدمير المسجد األقصى
  13/2/2010صحيفة فلسطين، 

  
  جالية موحدة فلسطينيو أوروبا يشكلون .28

 وأهداف موحدة يكون لها برنامج واحد أوروبية تشكيل جالية فلسطينية أوروباقرر الفلسطينيون في 
 تشكيل لجنة تنسيق خاصة أعلنمحددة وخطة موحدة، وفق بيان صادر عن ممثلي الجاليات الفلسطينية، 

 عن باإلعالن هذا التوجه يأتي إن"وتابع البيان  .أوروبا  موحد للجاليات الفلسطينية فيإلطار باإلعداد
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، بناء على توافق أوروباتشكيل اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر التأسيسي التحاد الجاليات الفلسطينية في 
 اإلطار بغرض تمثيل الوجود الفلسطيني من خالل األوروبيةالهيئات القيادية للجاليات في الدول 

 وازدواجية األخرى المشرعة لتمثيل الجنسيات األوروبيةالمتعارف عليه أوالً قانونيا وفق قوانين الدول 
 الجالية هي أول األطر الجماهيرية التي بدأت في دول إنالجنسية والخاصة بمسمى الجالية، وثانياً 

 من اإلدارية فرز هيئاتها الشتات القسري بتوحيد صفوف الفلسطينيين من خالل عقد المؤتمرات وبالتالي
  ".خالل صناديق االقتراع

 جامع وموحد يتم التحرك من خالله لخدمه إطارتنسيق العمل في "والهدف من ذلك، بحسب البيان، 
 الفلسطينية، مؤكدين في هذا السياق التمسك بالثوابت الفلسطينية وبميثاق منظمة التحرير القضية

  ".فلسطينيالفلسطينية الممثل الشرعي للشعب ال
 المقبلين، لتحدد األسبوعين في غضون األول ستعقد اللجنة التحضيرية اجتماعها اإلعالنوتباعا لهذا 

 اللوائح والقوانين التي ستسير عملها بغية الدعوة للمؤتمر التأسيسي التحاد الجاليات وإعداد عملها آليات
 .أوروباالفلسطينية في 

  13/2/2010المستقبل، 
  

  إسرائيلي عبر فرنسا -فلسطيني تطبيع سياحي  .29
دعا مسؤوالن إسرائيلي وفلسطيني، الخميس، فرنسا إلى تقديم دعم لتنفيذ مشروعي تعاون بين : )ب.ف.ا(

وشارك دانيال اتار رئيس المجلس المحلي لجلباو . ومدينة جنين في الضفة الغربية" جلباو"مستعمرة 
لخارجية الفرنسية ترأستها فاليري هوفنبرغ، وقدورة موسى محافظ جنين في جلسة عمل في وزارة ا

نطلب من (و" األمن في مدينتنا مثالي"وقال موسى إن . ممثلة فرنسا لشؤون التنمية في الشرق األوسط
أصدقائنا أن يساعدونا في تنفيذ مشروع تنمية سياحي وفي إنشاء مركزين لتعليم اللغات، األول في 

وأوضح أن كلفة إنشاء هذين المركزين تراوح بين ستة "). ئيلإسرا"األراضي الفلسطينية والثاني في 
نحاول أن نظهر أن "وقال اتار انه مع هذه المشاريع . وثمانية ماليين دوالر على مدى ثالثة أعوام

  ".من دون دعم دولي، سيكون إنجاز مشاريعنا أمراً صعباً"وأضاف ". التعايش بين اليهود والعرب ممكن
  13/2/2010الخليج، 

  
   عاما20ًوالسداد قد يستغرق ...  بالشقة وانتهاء بالزفافزواج بالتقسيط بدءاً: رام اهللا .30

 االقتصادية السيئة التي يعيشها الكثير من الفلسطينيين بدأت األوضاعفي ظل  : وليد عوض-رام اهللا 
  . الفلسطينية ظاهرة الزواج بالتقسيطاألرضيتظهر في 

 من الشقة السكنية وانتهاء طينية على الشباب تزويجهم بالتقسيط بدءاًوتعرض شركة االغبر التجارية الفلس
 كتبت عبارة ، الزواج بالتقسيطإعالنوبعد تلك التساؤالت في  . شهر العسلإلىبحفلة الزفاف وصوال 

 رام اهللا لتجد - شركة االغبر التجارية إلىتوجه  ..أمنياتكلتحقيق " اإلعالن يقول "بدون عموالت بنكية"
 بإقساط لحفلة العرس وشهر العسل إضافةالعمر والفرش كامل وكهربائيات الشقة وذهب العروس شقة 

ي أ فقط ردنياًأ  دينارا285ًهو  التقسيط الشهرين أ الشركة ب وأوضحت." سنة20مريحة جدا تصل 
  . شهرياًأمريكي دوالر 400حوالي 

 بأنه ال يسعى من خالل برنامج "ربيالقدس الع:لـ)  عاما66(كد صاحب الشركة سمير احمد االغبر أو
الزواج بالتقسيط للربح المالي، مشددا على انه يسعى لمساعدة الشباب وخاصة الفقراء على الزواج لمنع 

 معني بالتكافل االجتماعي والتكاثر بأنهمحمد أبو   وأشار.انتشار الفساد جراء عدم مقدرتهم على الزواج
  . هناك العديد من البنوك تتعاون مع شركتهأن إلىالفلسطيني على حد قوله، منوها 

  13/2/2010القدس العربي، 



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1699:       العدد         13/2/2010السبت  :التاريخ

  
   معارض فنية تجسد معاناة الشعب الفلسطينيثالثةغزة تشهد  .31

شهدت مدينة غزة المثخنة بالجراح والحصار واالنقسام ثالثة معارض فنية خالل :  سمير حمتو-غزة 
ة واألوضاع السياسية المتقلبة وإصرارهم على األسبوع المنصرم جسدت تحدي الفنانين للظروف الصعب

  .الحفاظ على الهوية الفلسطينية عبر لوحاتهم رغم اكتوائهم بنار االنقسام وبوجع الحصار
التشكيلي للفنان فايز الحسني برعاية  "جذور" وشهدت قاعة محترف شبابيك للفن المعاصر إقامة معرض

 لوحة فنية استخدمت فيها خامات مختلفة 47الل من خ" جذور"وحمل  .برنامج غزة للصحة النفسية
رسالة فنية وإنسانية ذات أبعاد سياسية من خالل الرموز التراثية التي عكسها الفنان بأعماله حاور خاللها 

  .عناصر فنية بأسلوب فني حداثتي تجسد رموز وتراث الشعب الفلسطيني على مر العصور
للفنان محمد الحلبي والعرض الثاني " يوم مع وقف التنفيذ"ن بعنوا" فيديو آرت"وقد اشتمل المعرض على 

  ".اإلنستليشن" باإلضافة ألعمال تركيبية لما يعرف بفن "األرجوحة" جاء بعنوان
 اختزل ذاكرة خمسة وعشرين فنانا "قصص بصرية"بغزة معرضاً فنياً بعنوان " بيت التقاء الفنانين"وشهد 

ون المشاركون ذكرياتهم مع قصص اختزلت بذاكرتهم تفاصيل بغزة عن الحرب استعرض خالله الفنان
  .الحرب على غزة قبل عام" عاشوها مع

  13/2/2010الدستور، األردن، 
 

  قوى وشخصيات لبنانية تعتصم أمام سفارة مصر احتجاجاً على الجدار الفوالذي .32
إقامة الجدار  "تجاجا على   نفذت األحزاب والقوى والشخصيات اللبنانية اعتصاماً أمام السفارة المصرية اح         

  .، رفعت خالله الالفتات والشعارات المنددة بإقامة الجدار"الفوالذي الذي تشيده السلطات المصرية
" تحالف القـوى الفلـسطينية    "ومحمد ياسين باسم    " ابو شادي "وألقيت كلمات لممثل جبهة النضال الشعبي       

وئام وهاب، باسم   " تيار التوحيد "جبري، ورئيس   الشيخ عبد الناصر    " جبهة العمل اإلسالمي  "ونائب رئيس   
الدول العربية المراهنة علـى     "داعيا  " ان هذا اليوم هو يوم التعبير عن الغضب الشعبي        "االحزاب فاعتبر   

السالم الموهوم بالعودة الى نبض الشارع العربي من العراق الى فلسطين ولبنان واتخاذ الموقـف الـذي       
  ".ةيعيدها من الوصاية األميركي

مؤكدا " القضية الفلسطينية هي جوهر القضية القومية على وجه كامل        "وتحدث النائب مروان فارس وقال      
أن الشعب الفلسطيني قدم نموذجا لالنتصار في غزة على أن الشعب العربي يستطيع أن يهـزم العـدو                  "

وطنيين حقوقهم كاملـة    أن الفلسطينيين سينالون على أيدي المقاومة الفلسطينية وال       : "وأضاف".الصهيوني
  ."على األراضي اللبنانية

13/2/2010المستقبل،   
  

  سنفي بالوعد بالرد على اغتيال مغنية: حزب اهللا .33
ـ     :بيروت تتمنى لو أن بإمكانهـا     " إسرائيل"الشيخ نعيم قاسم أمس، أن      " حزب اهللا " أكّد نائب األمين العام ل

، ألنهم يعتقدون أن الحزب عطل مـشاريعهم        "حزب اهللا "أن تخوض الحرب غداً لتنتهي من مشكلة اسمها         
االستعمارية في المنطقة وأخرجهم أذلة من لبنان، فأفقدهم قدرة الردع التي كانوا يتغنون بهـا، مـستبعداً                 

إن كنا كمقاومة نردد الالزمة الدائمة في أننا على جهوزية واستعداد           "فكرة الحرب في المدى المنظور، و     
  ".حتى ولو كانت الحرب غداً

 حزب اهللا سيكون في الموقع الدفاعي وليس في موقع المبادر للهجوم أو افتعال الحرب، وهـذه                "وأكد أن   
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وحدها التي تقرر إذا كان     " إسرائيل"، مشيراً إلى أن     "هي النظرة بالنسبة لآلخرين، إيران وسوريا وحماس      
  .هناك حرب في المنطقة أو ال

13/2/2010الخليج،   
  

  ومحاسبتها" إسرائيل" مون مطالباً بوقف خروق المر يلتقي بان كي .34
قال نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع اللبناني الياس المر، وفي أعقاب لقاء عقده مع األمـين                : نيويورك

العام لألمم المتحدة بان كي مون في مقر المنظمة الدولية، إنه من غير المقبول أن تقوم إسرائيل بخروق                  
  .  خرق، وأنه ال بد من وقف هذه الخروق ومحاسبة العدو اإلسرائيلي6500ن جوية يومية بلغت حتى اآل

13/2/2010السفير،   
  

  مبارك ينظر لحماس بالسلب ويرى بوجوب القضاء عليها: إسرائيليمستشرق  .35
قال خبير الشؤون العربية بمركز أبحاث بن غوريون التابع لجامعـة بـار             :  زهير اندراوس  -الناصرة  

يدار، في سياق دراسة له للحديث عن تداعيات القرار الذي اتخذته مصر ببناء جـدار               ايالن، مردخاي ك  
على حدودها الشرقية مع قطاع غزة سعيا منها للقضاء على عمليات التهريب التي تـتم عبـر األنفـاق                   
الواصلة بين سيناء وقطاع غزة، أن الدولة المصرية التي تصارع بكل ما أوتيت من قوة جماعة اإلخوان                 

لمسلمين تجد نفسها أمام دولة تسيطر عليها حماس التي خرجت من رحم جماعة اإلخوان، مشيرا إلى ما                 ا
اسماه بالصراع الفكري الدائر بين النظام الحاكم في مصر وبين األفكار الجهادية التي طرحها سيد قطب                

تبناها حماس التـي تـرى أن       وزاد قائال أن تلك األفكار ذاتها ت      . واعتباره الدولة المصرية عدوا لإلسالم    
  .الجهاد ضد أعداء اإلسالم بمن فيهم النظام المصري هو أساس وجودها

في القسم الثاني من الدراسة تحدث كيدار عن التغير الذي طرأ على العالقات بين القاهرة وحماس، حيث                 
نفاق بينـه وبـين     أشار بقوله إلى أن النظام المصري قرر خالل الشهر األخير أن يضع حداً لصناعة األ              

قطاع غزة، عبر بناء جدار فوالذي تحت األرض يتمكن من خالله اإلجهاز على عمليات التهريب التـي                 
  .تتم في تلك المنطقة

وأوضح أن الرئيس حسني مبارك نظر لحماس على الدوام بالسلب معتبرا تنامي قوتها خطرا على بالده                
أن مبارك يرى في وجوب القضاء على سلطة حماس فـي           وعلى استقرار النظام الحاكم فيها، مشيرا إلى        

غزة أمرا حتميا ال مفر منه، لكن يديه مكبلتان وذلك بسبب العالقة الوطيدة التـي تـربط بـين حمـاس                     
وجماعة اإلخوان المسلمين في مصر، مشيرا إلى أن محاولة إقدام مصر على عمل ضد حماس قد يتبعه                 

لعناصرها بالخروج للشارع وتنظيم مظـاهرات ونـشاطات ضـد       قيام جماعة اإلخوان بإصدار أوامرها      
  .السلطة

وبرأي المستشرق اإلسرائيلي فانّه وعلى ضوء تلك السيناريوهات قرر مبارك القيام بهذا العمـل ولكـن                
وفي حينـه   " إسرائيل"عبر طرق غير مباشرة تقوم على منح الفرصة لحماس لكي تقوى وتتسلح وتواجه              

 لكي تقضي هي على حماس، وبذلك يخرج نظيفا ال تشوبه أي شائبة في القيـام                يترك الفرصة إلسرائيل  
بعمل ضدها، ويربح مما فعله حيث يمنح لنفسه الفرصة أمام الجميع بان مصر مكّنت حمـاس مـن أن                   
تتنامى وتصبح أكثر قوة، ثم يحقق هدفه الثاني المتمثل في قضاء إسرائيل على حماس ويبرئ نفسه مـن                  

  .ليهاتهمة القضاء ع
  13/2/2010القدس العربي، 
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  مصر تبذل جهوداً متواصلة لتوقيع المصالحة الفلسطينية: فتحي سرور .36
أكده فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري أن مصر تبذل جهوداً متواصلة مع جميـع الفـصائل                 

لفلـسطينية  والتنظيمات والشخصيات الفلسطينية من أجل التوصل إلي حلول وسط واقعية لحل الخالفات ا            
 الفلسطينية تمهيداً لتوقيع اتفاق المصالحة، وأضاف أن نشاط مصر الدبلوماسي مكثف بهـدف تحقيـق                -

  .انفراجة في الموقف المتأزم بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، جاء ذلك في
ـ               س بمالطـا   وشدد سرور، خالل كلمته أمام الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط في االجتماع الذي عقد أم

لدعم عملية السالم، علي حرص مصر علي التوصل إلي اتفاق سالم ينهي النزاع بالكامل، ويسفر عـن                 
إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وإتمام المفاوضات في إطار زمني ملزم برعاية دولية ممثلة فـي                

  .اللجنة الرباعية الدولية
  13/2/2010األهرام، 

  
   جاسوساً للعمل كمرشدين سياحيين في مصر203زرع ت" إسرائيل": "المصريون" .37

أعلن محمد غريب، نقيب المرشدين السياحيين، في تصريحات صحفية لـه مـساء أول         : أحمد حسن بكر  
في مصر من خالل    " إسرائيل" مرشداً سياحياً اغلبهم إسرائيليون زرعتهم       203أمس الخميس، عن وجود     

  .لفترة الماضية دون رقابةشركات سياحية مصرية، وأنهم عملوا طيلة ا
 منهم إلى تل أبيب دون عرضهم علـى  29وأعلن غريب أيضاً أن أجهزة األمن المصرية اكتفت بترحيل        

النيابة، بعد أن تمكنت من ضبطهم متلبسين أمام األهرامات، بناء على بالغ من النقابة، وهـم يخبـرون                  
  . المصري مزيفالسائحين أن اليهود هم من بنوا األهرامات، وأن التاريخ

  13/2/2010المصريون، 
  

  مبارك يتصل بوزير إسرائيلي لتهنئته بعيد ميالده والقاهرة تستقبل سفير تل أبيب الجديد .38
ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية، أن مبارك اتصل هاتفياً بـالوزير العمـالي            :  وليد عوض  -رام اهللا   

ب اإلذاعة قال مبارك للوزير بن اليعازر انه يكـن لـه            وحس. 74بنيامين بن إليعازر لتهنئته بعيد ميالده       
  .التقدير كما طلب منه نقل تحياته إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك

  13/2/2010القدس العربي، 
  

  اإلمارات تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .39
ير اإلمارات لدى إيطاليا، في كلمة أمام االجتماع الدولي لدعم          أكد عبد العزيز بن ناصر الشامسي سف      : وام

 الفلسطيني الذي افتتح أمس في مالطا، أن الجهود الدولية واإلقليمية الراميـة إلـى               -السالم اإلسرائيلي   
استئناف المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية تواجه مأزقاً سياسياً مقلقاً للغاية، من شـأنه لـو اسـتمر، أن           

كس بسلبياته المهددة على مسألتي السلم واألمن في الشرق األوسط برمتها، كنتيجة حتميـة لتواصـل                ينع
  .حروب التوسع والعدوان واالحتالل اإلسرائيلية

وقال الشامسي إن اإلمارات وإذ تبدي ارتياحها للمواقف اإليجابية التي أعلن عنهـا الـرئيس األمريكـي                 
التزامه بمبدأ الدولتين، تجدد موقفها المؤمن بأن تسوية قضية فلـسطين           باراك أوباما بشأن عملية السالم و     

والحالة في الشرق األوسط ال يمكن تحقيقها إال باالنسحاب اإلسرائيلي الكامل وغير المشروط من كافـة                
 بما فيها القـدس الـشريف والجـوالن الـسوري           1967األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام       

 إلى ديارهم وإقامة الدولـة      ن وكفر شوبا والغجر اللبنانية، وأيضاً عودة الالجئين الفلسطينيي        ومناطق شبعا 
  .الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وذلك في إطار ما نصت عليه مبادرة السالم العربية

  13/2/2010الخليج، 
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  "إسرائيلصنع في "تجارة إسرائيلية مع دول عربية في العلن وبعضها تُخفي  .40

 للتنمية والتطوير االقتصادي في أراضي فلسطين المحتلة فـي العـام            "إعمار "كشف تقرير أعدته جمعية   
 ودول عربية، تصل قيمة مبادالته حـسب أرقـام دوائـر            "إسرائيل" أن التبادل التجاري قائم بين       1948

  .اإلحصاء اإلسرائيلية إلى عدة مليارات من الدوالرات
تند إلى معطيات دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية ومعهد التصدير اإلسرائيلي للعام           قال التقرير إنه اس   

  .2009 وحتى تشرين األول 2008
 كان بمثابة رافعة للتبـادل االقتـصادي،   2008يؤكد التقرير الصادر عن مركز أبحاث الجمعية أن العام          
لى أن البضائع اإلسرائيلية موجودة في وأشار إ .وشهد حركة تجارية نشطة ومبطنة من استيراد وتصدير

قال إن المنتج اإلسرائيلي موجود حتى في الدول         و .جميع أنحاء العالم اإلسالمي والعربي من دون استثناء       
 وهي إيران وسوريا ولبنان، حيث تصل هذا البضائع بواسطة طرف ثالث            "إسرائيل"الثالث التي تقاطعها    

  ."صنع في إسرائيل "ةوهي ال تحمل هوية الصنع اإلسرائيلي
  12/2/2010الديار، لبنان، 

  
   خطيباً يواجهون عقوبات لتناولهم قضية الجدار الفوالذي في خطب الجمعة 35: مصر .41

أن تحقيقات تجريها وزارة األوقاف حالياً مع عدد من األئمة والخطباء           " المصريون"علمت  : مجدي رشيد 
ه مصر على حدودها مع قطاع غزة في خطب الجمعـة           بسبب تناولهم قضية الجدار الفوالذي الذي تشيد      

 إماماً وخطيب مسجد اتهموا بتوجيه انتقادات إلى الحكومـة          35وتشمل التحقيقات   . خالل الفترة الماضية  
المصرية في موقفها من حصار قطاع غزة وتشييد الجدار، بالمخالفة لتعليمات كانت قد أصدرتها اإلدارة               

  .مة والخطباء وتقضي بحظر الخوض في قضية الجدار الفوالذيالعام للتفتيش بالوزارة لألئ
محمود حمدي زقزوق وزير األوقاف إدارة الشؤون القانونية لإلسراع بإجراء تحقيـق مـع              . وخاطب د 

الخطباء حيث ينتظر أن يواجهوا عقوبات الخصم من الرواتب من شهر إلى شـهرين، والتحويـل إلـى                  
  .لمحافظات وعدم السماح لهم بإلقاء خطب الجمعة بمساجد الوزارةوظيفة إدارية بمديريات األوقاف با

  13/2/2010المصريون، 
  

  مصر تضبط نفقين للتهريب على الحدود مع غزة .42
قالت مصادر أمنية مصرية، إن أجهزة األمن بشمال سيناء برفح تمكنت من ضبط             :  شادي محمد  -رفح  

صادر أنه تم ضبط كميات من األخشاب كانـت         وقالت الم . نفقين للتهريب أسفل الحدود بين مصر وغزة      
بالقرب من النفقين قبل تهريبها إلى قطاع غزة، وتابعت أنه لم يتم ضبط أي مشتبه بهم في المنطقة، فيما                   

  .تم فرض طوق أمني حولهما لحين سدهما في وقت الحق
  13/2/2010العرب، قطر، 

  
  "إسرائيل"ريكا وسببها أمزمة مائية في مصر والسودان أخبراء يحذرون من  .43

حذر خبراء في المياه والزراعة ومهتمون بالشؤون األفريقية من مجاعة مقبلة           :  حسام أبوطالب  -القاهرة  
  .على األبواب ستواجهها مصر والسودان خالل األعوام العشر الماضية

من أجـل   في مؤامرة مدروسة ومنهجية     " إسرائيل"وأشار هؤالء إلى ضلوع الواليات المتحدة األمريكية و       
بهدف إنهاكهما عبر حرب ميـاه تـستطيع        ) مصر والسودان (القضاء على رصيد أكبر دولتين أفريقيتين       

  .أن تمد نفوذها لمصادر صنع القرار" إسرائيل"بعدها 
  13/2/2010القدس العربي، 
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  اتفاق بين بريطانيا والسلطة لمكافحة الفقر في فلسطين .44

ية البريطانية، أمس، أنها اتفقت مع السلطة الفلسطينية على نهج أعلنت وزارة التنمية الدول): آي.بي.يو(
جديد لمعالجة الفقر في األراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار ما اعتبرته سعيهما لتحسين الخدمات 

  .األساسية ورفع مستويات المعيشة لعشرات اآلالف من الفلسطينيين
خالل العامين المقبلين إلى تعزيز مؤسسات الدولة، بما يؤدي "وقالت الوزارة إن من شأن هذا االتفاق أن 

في ذلك الوزارات في الحكومة الفلسطينية والشرطة المدنية، وبناء قدرة القيادات الفلسطينية على تلبية 
  ".احتياجات الشعب الفلسطيني، ومن ضمنه تطوير الخدمات األساسية كالرعاية الصحية والتعليم

يساعد السلطة الفلسطينية في التخطيط بشكل أفضل الحتياجاتها على "يد وأضافت أن هذا النهج الجد
 مليون جنيه 82المدى الفوري والمتوسط والطويل، وذلك بتأكيد خطط اإلنفاق البريطانية مقدماً وهي 

 2011،/2010 مليون جنيه إسترلينيني خالل عام 74 وما يصل إلى 2009/2010إسترليني خالل عام 
يسلط الضوء على التزام السلطة الفلسطينية بتبني حماية حقوق اإلنسان للفلسطينيين في كما أن االتفاق 

  ". جميع المؤسسات وضمان أن تتوافق سياساتها مع المواثيق والمعاهدات الدولية
13/2/2010الخليج،   

 
  "وقفاً"مصر تفاوض لتحويل المعونة األميركية  .45

 الدولي المصري فايزة أبو النجا، أن المديونية الخارجية أعلنت وزيرة التعاون:  مارسيل نصر-القاهرة 
 من الناتج المحلي ةالمائ في 17 بليون دوالر، مشكلة 31ال تزال في الحدود اآلمنة، إذ لم تتعد "لمصر 
 من الناتج ةالمائ في 30تصبح خطرة في حال بلغت نسبتها "وأشارت إلى أن المديونية . "اإلجمالي
و النجا إلى بدء القاهرة وواشنطن في مفاوضات مبدئية لمناقشة إمكان تحويل وأشارت أب. "القومي

المعونة األميركية السنوية لمصر إلى صندوق وقف تحصل الحكومة المصرية على ريعه ليتم بعد ذلك 
  . إنهاء تقديم المعونة بشكل كامل

  13/2/2010الحياة، 
  

  "دولة يهودية"فعليهم أن يقبلوا حقنا في .. نإذا كنا سنقبل حق تقرير المصير للفلسطينيي: أيلون .46
ألسباب أمنية ربما، كان موعد لقاء نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيلون في : علي الصالح

. السفارة اإلسرائيلية الواقعة في منطقة متفرعة عن شارع هاي ستريت كينسغتون الراقي، وسط لندن
 البوابة الضخمة إلى هذه المنطقة الخاصة القريبة من قصر تشعر باإلجراءات األمنية قبل أن تعبر

تنتهي من األمر، وتنتظر . كينسغتون، وفور عبور البوابة، يستقبلك رجال الشرطة بالسؤال عن وجهتك
ليأتيك رجل األمن اإلسرائيلي، ويخضعك إجراءات أمنية كالتي تواجهها في مطار تل أبيب، إن لم يكن 

حدى قاعاته، بدأ الحوار مع أيلون، بحضور أحد مساعديه وقنصل شؤون الميديا وفي إحدى زوايا إ .أشد
  :نص الحوار مقتطفات من وفيما يلي. في السفارة

.. نقل على لسانك القول أخيرا بأن السالم مع الفلسطينيين أولى أولويات الحكومة اإلسرائيلية الحالية* 
حات إعالمية فقط؟ وإذا كان هذا هو الوضع، فلماذا هل أنت حقا مقتنع بهذا القول أم أنه مجرد تصري

 المماطلة في التوصل إلى اتفاق؟
 نعم، نحن مقتنعون بالسالم مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين كما جاء في خطاب رئيس -

الماضي، ولكن كل شيء ال بد أن يأتي عبر المفاوضات ) حزيران(الوزراء بنيامين نتنياهو في يونيو 
 .لمشروطةغير ا
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ولكنكم تطالبون بالعودة إلى المربع األول، أو باألحرى الصفر، وليس النقطة التي انتهت إليها * 
المفاوضات التي جرت بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، 

 .، وهذا في حد ذاته شرط2008) كانون األول(وكان آخرها في ديسمبر 
 أولمرت مخوال بإجراء المفاوضات، وبخاصة في األشهر األخيرة من عمر حكومته، فإنه حتى  لم يكن-

).. والمعارضة حاليا» كديما«زعيمة حزب (لم يشرك في المفاوضات وزيرة خارجيته، تسيبي ليفني، 
ل إننا أقو. ناهيك عن أنها لم تكن مفاوضات جدية، وما كان في إمكان أولمرت التوقيع في أيامه األخيرة

إن وجود مثل . نحن كحكومة يمين ويمين وسط نستطيع أن ننفذ ما نوقع عليه، والتاريخ يشهد على ذلك
لليهود الشرقيين (، وحزب العمل وشاس )لليهود الروس(هذه الحكومة، التي تضم الليكود، وإسرائيل بيتنا 

 .، هي فرصة ال تفوت للتوصل إلى اتفاق)المتدينين
كحزب إسرائيل بيتنا تقبلون بمناقشة القضايا الرئيسية واألساسية كلها، بما فيها هل أنتم كحكومة و* 

 القدس والالجئون والمياه والحدوة، إلى آخر القضايا الرئيسية، وال تضعون شروطا؟
 . ال نضع شروطا ما دام الفلسطينيون ال يضعون شروطا، مثل وقف االستيطان-

ونه إلبداء حسن النية إلعادة استئناف المفاوضات إذا كنتم معنيين بالنسبة إلى االستيطان، لم ال توقف* 
 .بالسالم؟ وبخاصة أن المستوطنات أو معظمها يفترض أنها ستزال في إطار اتفاق سالم

 . هذا الكالم غير منصف-
 أين عدم اإلنصاف في ذلك؟* 
هم سيتنازلون عن حق العودة لم ال يقول الفلسطينيون إن:  مطالبة إسرائيل بوقف االستيطان مثل القول-

 .لالجئين؟ ألنه ليس صحيحا وغير واقعي
هؤالء يستوطنون أراضي محتلة وفق القانون الدولي، والالجئون أناس . لكن ليس هناك أوجه مقارنة* 

 .طردوا من منازلهم، وتعترف بذلك األمم المتحدة وقراراتها
لقد أثبتنا في الماضي أن المستوطنات . مبالغ فيه أعتقد أن اعتبار المستوطنات عقبة في طريق السالم -

والمثال على ذلك االنسحاب من صحراء سيناء وتفكيك مستوطنة ياميت، الذي نفذه . ال تؤثر في النتائج
أرييل شارون نفسه، وكذلك قرار حكومة شارون الليكودية االنسحاب من قطاع غزة وتفكيك المستوطنات 

 .2005) آب(وتنفيذ القرار في أغسطس 
أنت تقول بأن المستوطنات لن تكون عقبة ويمكن تفكيكها في إطار عملية سالم كما حصل في غزة * 

 .وسيناء
 . لن تكون مشكلة إذا كانت هناك تسوية جيدة-
 وماذا تعني بالتسوية الجيدة؟* 
ب في أمان باألمن واالستقرار، وتعيشان جنبا إلى جن) إسرائيل وفلسطين( تسوية تنعم فيها الدولتان -

 .ووئام وتعاون وتنسيق
هل أنت حقا مقتنع بأن الفلسطينيين يشكلون خطرا أمنيا .. أليست هناك مبالغة في مسألة أمن إسرائيل* 

 عسكريا على إسرائيل يقود إلى تدميرها؟
، وجرى تفكيك التجمعات اليهودية فيها، فجاءت 2005لقد غادرناها بالكامل عام .. ـ انظر إلى غزة

 !تخيل هذا الوضع في الضفة الغربية ال سمح اهللا.. بالسالح والصواريخ وبدأت بقصفناحماس 
 ولكن حتى القصف الصاروخي من غزة ال يشكل خطرا على أمن إسرائيل ووجودها، فلم المبالغة؟* 
نريد أن نتوصل ..  ال نريد أن نترك مجاال ألي طرف للعودة إلى تلك األحداث أو مجرد التفكير فيها-
المطالب الفلسطينية (لى اتفاق لننهي المشكلة بالكامل، ومن دون رجعة، بما في ذلك المطالب التاريخية، إ

 ).التاريخية بفلسطين
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.. لقد أعلن ذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس في آخر مقابلة أجريتها معه في ديسمبر الماضي* 
طالب التاريخية بفلسطين، وننهي الصراع سنقسط كل الم: وقال بالحرف الواحدة وباللغة االنجليزية

 .بالكامل
  . أنا سعيد بسماع هذا، ألنه بذلك سيجدنا متفهمين وسنقدم تنازالت-
 أنتم كحزب إسرائيل بيتنا ستقبلون بنتائج المفاوضات أيا كانت وستعملون على تطبيقها؟* 
 . نعم-
 أنت تقول بأن الحكومة اإلسرائيلية ملتزمة بصنع السالم؟* 
 .عم ن-
 السالم الذي يشمل االنسحاب من الضفة الغربية والقدس مع إمكان تبادل األراضي؟* 
في الوقت .  ال أريد الحديث عن أشياء محددة، ألني ال أريد أن أحكم مسبقا على الموقف اإلسرائيلي-

 .ذاته، إن موقفنا يعتمد أيضا على الموقف الفلسطيني
  ! يقدمه أكثر مما قدم أصاللكن الجانب الفلسطيني ليس لديه ما * 
مؤتمر فتح السادس الذي ساعدنا في عقده في الصيف الماضي، تحدث في بيانه األخير عن :  أقول لك-

كنا نريد سماع . هذا الكالم ال ينسجم مع روح السالم.. وثقافة المقاومة) لفظها باللغة العربية(المقاومة 
فة إلى أن دستور فتح ال يزال يتضمن فقرة إزالة صوت واضح يدعو للسالم، لكن ذلك لم يحصل، إضا

واألهم من ذلك إذا، كنا سنقبل حق الفلسطينيين . وهناك موضوع التحريض في الكتب والمساجد. إسرائيل
 .في تحقيق المصير، فعليهم أن يقبلوا حقنا في تقرير المصير في دولة يهودية

 ما شكل الدولة اليهودية هذه؟ هل تقصدون طرد .عندما تتحدثون عن دولة يهودية، فماذا تعنون بها* 
 العرب؟

  . يجب أن يدرك الناس أن اليهودية ليست مجرد ديانة، بل هوية قومية وعرقية وطريقة حياة-
 13/2/2010الشرق األوسط، 

  
 لماذا قرر نتانياهو اغتيال أحد قادة حماس في دبي؟ .47

  سليم نصار
ومة االسرائيلية مرة ثانية، لمحت الصحف الى احتمال تجدد عندما اختير بنيامين نتانياهو لرئاسة الحك

 سبتمبر – ايلول 25( سنة على محاولة اغتياله في عمان 12المواجهة مع خالد مشعل بعد مرور 
1997.(  

»… حماس«لم ينجح يومها في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة » الموساد«والمعروف ان جهاز 
  .لعسكري للحركة محمود المبحوح اثناء وجوده في دبي مطلع هذا الشهرولكنه نجح في قتل القائد ا

، بحسب العقيدة االمنية االسرائيلية، يبقى جزءاً من مهمة وكاالت »التصفية الجسدية«واالغتيال او 
وقد انيطت بها هذه المسؤولية عقب انشاء دولة . »امان«و » الشاباك«و » الموساد«االستخبارات مثل 

  .عالن تأسيس جيش موحد من كتائب فرق العصابات الصهيونية كالهاغانا واالرغون وشتيرناسرائيل وإ
وتقضي عملية االغتيال بضرورة ابالغ رؤساء الوكاالت بعد صدور القرار السياسي خوفاً من تضارب 

 1972وكان القرار السياسي يصدر عادة عن لجنة وزراء ثالثية سميت عام . الصالحيات اثناء التنفيذ
  .»لجنة اكس«

 ألغى مناحيم بيغن هذه اللجنة واستبدلها بالمجلس الوزاري المصغر الذي ينسق اعماله 1977وفي عام 
وهذا ما فعله اسحق شامير اثناء بحث الخطة التنفيذية الغتيال االمين العام . مع رؤساء الوكاالت االمنية

الوزراء الذين صادقوا على تنفيذ عملية بل هذا ما كرره رؤساء . عباس موسوي» حزب اهللا«السابق لـ 
  .»ابو جهاد«وفي طليعتهم » فتح«التي قتل فيها بعض قادة » ربيع الصبا«
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 لم يستند الى قرينة واحدة تثبث ضلوعه بالتفجيرات 1997الالفت ان قرار اغتيال خالد مشعل عام 
ل يمكن بواسطة اغتياله ردع في حينه داني ياتوم اختاره كهدف سه» الموساد«ولكن رئيس . االنتحارية

  .العناصر المتحمسة
ولكن فشل تلك العملية كاد يطيح رئيس الوزراء نتانياهو مثلما اطاح داني ياتوم، لو لم تتدارك اسرائيل 

  .»حماس«االزمة مع الملك حسين وتطلق سراح الشيخ احمد ياسين، المرشد الروحي لـ 
تبوا سيرة العاهل االردني الراحل، ان الغاية ويستدل من المعلومات التي صدرت عن بعض من ك

الحقيقية من وراء اغتيال خالد مشعل لم تكن ردع االنتحاريين، كما زعم نتانياهو، بل نسف مشروع 
عن هذا ) 2009-12-13(ولقد كشف البروفسور افي شاليم عبر صحيفة معاريف . »حماس«الهدنة مع 

استهدفت اقتراح الملك حسين المتعلق بهدنة طويلة وافقت الجانب عندما كتب يقول ان عملية االغتيال 
في خانة الشريك الفلسطيني » حماس«وبما ان نتانياهو كان يرفض اي مشروع يدخل . »حماس«عليها 

هذه المرة باغتيال القائد » الموساد«باغتيال خالد مشعل، تماماً مثلما امر » الموساد«المفاوض، لذلك امر 
  .محمود المبحوح بحجة انه يؤمن تهريب صواريخ ايرانية الى قطاع غزة» اسحم«العسكري في حركة 

اما الهدف السياسي الخفي، كما تقول مصادر الجامعة العربية، فهو العمل على نسف مشروع المصالحة 
. ، االمر الذي جعلته مصر مدخالً لتسوية مسألة االنفاق على حدودها مع غزة»فتح«و » حماس«بين 

ن خالد مشعل هدد برد انتقامي مزلزل من المتوقع ان يستخدمه نتانياهو لرفض كل المحاوالت والنتيجة ا
  .التي يجريها جورج ميتشل إلحياء محادثات السالم
  .يبقى السؤال المتعلق بتوقيت العملية واختيار مكانها

نذ اتهامه اعترف رئيس مجلس االمن القومي االسرائيلي عوزي اراد، بأن مالحقة المبحوح بدأت م
وقد اضيفت الى سجله الخطر سلسلة عمليات قام بها خالل العشرين . 1989بخطف جنديين وقتلهما عام 

اي ان .  كيلومترا60ًاهمها تهريب صورايخ ايرانية الصنع الى غزة يصل مداها الى . سنة الماضية
انه، » الموساد «وجاء في ملف المبحوح لدى جهاز. قادرة على استخدامها لضرب تل ابيب» حماس«

. بعد اغتيال الشيخ احمد ياسين، ضاعف نشاطه للحصول على المساعدات المالية والقتالية من طهران
وكان يعمل من دمشق ويتنقل باستمرار بين دول الخليج وايران لتنظيم عمليات ارسال المقاتلين 

اسرائيل وهي في طريقها الى وفي ملفه ايضاً انه المسؤول عن قافلة تهريب اسلحة قصفتها . وتدريبهم
اما وجوده في دبي فكان إلعداد خطة جديدة تضمن وصول االسلحة الى غزة ضمن . سيناء المصرية
  .مسارات مختلفة

كتب المعلق العسكري االسرائيلي يواف ليمور حول هذه الحادثة يقول انها لم تنفذ من اجل الثأر 
اظهار قوة االستخبارات وذراعها : اجل تحقيق هدفين، ولكنها نفذت من »حماس«للجنديين، كما تتصور 

ومعنى هذا ان . الطويلة من جهة، وإفشال عمليات اخرى كان المبحوح يخطط لها، من جهة ثانية
مضطرة الى مراجعة حساباتها ووقف نشاطاتها في هذا الميدان الى حين ايجاد بديل آخر يحل » حماس«

  . محله
 محمود المبحوح تعرض قبل ستة اشهر لمحاولة تسميم نجا منها وتقول مصادر فلسطينية مطلعة ان

وهذا كان يقتضي منه . كما تعرض لمحاولة خطف اثناء وجوده في دولة عربية. بفضل عناية االطباء
اال اذا كان واثقاً من . اخذ جانب الحذر بخالف تصرفات االستخفاف واالهمال التي مارسها داخل الفندق

وفي مطلق االحوال ستبقى تفاعالت هذه . ومرافقيه يساعده على تضليل الخصومان التخلي عن حراسه 
الحادثة تكبر وتتسع خصوصاً اذا قررت شرطة دبي اصدار مذكرة توقيف بحق نتانياهو باعتباره يملك 

  .سلطة اصدار اوامر االغتيال
ى مستوى التجارة قبل االنتقال الى هذه المرحلة، ال بد من مراجعة الدور الذي تقوم به دبي عل

  .والمواصالت في منطقة الخليج
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يؤكد الصحافيون العاملون في دول مجلس التعاون الخليجي ان نسبة الرعايا االيرانيين في دبي قد 
وتقدر القنصلية االيرانية أعدادهم في اإلمارات . تضاعفت منذ وصول محمود احمدي نجاد الى الحكم

كذلك تقدر غرفة دبي التجارية حجم التبادل غير النفطي . لف نسمةالسبع بأكثر من اربعة ماليين ومئة ا
 في المئة مقارنة مع حجم التبادل عام 30 بليون دوالر سنوياً، اي بارتفاع نسبته 11مع ايران بحوالى 

كما يقدر رئيس مجلس االعمال االيراني حجم الموجودات االيرانية في دولة االمارات بأكثر من . 2004
  .دوالر بليون 300

لهذه االسباب وسواها ظلت دبي تمثل الرباط الحيوي السري اليران التي خصتها بالطمأنينة واالمن 
وفي رأي خبراء االقتصاد ان . والهدوء، مقابل توفير متنفس تجاري يخفف عن طهران اثر المقاطعة

راد العالقات ونموها زيادة العقوبات التي تهدد بها واشنطن، ولو تحت مظلة مجلس االمن، لن تعرقل اط
  .مع ايران

هذا االسبوع اعلنت الواليات المتحدة عن استعدادها لمنح طهران فرصة اخيرة قبل فرض العقوبات 
وعملت على تحييد موقف روسيا من طريق تقديم رشوة مغرية دفعتها . بسبب انتاج اليورانيوم المخصب

ومع ان ايران تقيم عالقات طيبة مع .  دوالردول خليجية ثمن اسلحة روسية ال تحتاجها بمبلغ بليوني
على السواحل المطلة على ايران كبادرة » 3 فك –باتريوت «دول الخليج، فقد نشرت واشنطن صواريخ 

» 3 –اس اي «كذلك نشرت بوارجها الحربية المزودة بصواريخ . تطمين ضد السالح الباليستي االيراني
كما هددت بتنفيذ عقوبات اقتصادية ضد قائمة طويلة . في الفضاءالقادرة على اسقاط االقمار االصطناعية 

ويقول وزير الدفاع االميركي روبرت غيتس، انه في حال سقط مشروع . »الحرس الثوري«من اثرياء 
العقوبات في مجلس االمن، فإن ال مفر من فرض حصار بحري لتفتيش السفن التجارية والعسكرية 

  .المتوجهة الى ايران
ومع ان شرطة . قرار نتانياهو بقتل محمود المبحوح» الموساد«لجو السياسي القاتم، نفذ جهاز في هذا ا

دبي حاولت امتصاص التأثيرات السلبية لهذا الحادث، اال ان الدول المطالبة بمقاطعة ايران قد تستغله 
ان اختيار ويرى عدد من المعلقين . لممارسة ضغوط قوية تحد من نشاط طهران في االمارة الصغيرة

وانما . بعد مرور عشرين سنة من المطاردة، لم يكن قراراً عادياً» حماس«دبي لالنتقام من مسؤول في 
  :كان قراراً هادفاً يراد من ورائه تحقيق امور عدة

 اخضاع دبي واالمارات السبع للقرار الذي سيصدر عن مجلس االمن حول العقوبات المتعلقة –اوالً 
  .بإيران
 كانت في بعض جوانبها جزءاً من التآمر االسرائيلي بهدف 1989 – 1975ما ان حرب لبنان  ب–ثانياً 

عربية في دبي، يشكل تحدياً للدور الذي » هونغ كونغ« السياحي، فإن قيام –حرمانه من دوره التجاري 
  .رسمه شمعون بيريز السرائيل

نيا والواليات المتحدة، واتجهت في  نجحت تجربة دبي في تفكيك روابطها القديمة مع بريطا–ثالثاً 
ويكفي ان نتدكر ان حجم التبادل . عالقاتها صوب الهند والصين وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية

 بليون دوالر، كي نعرف خطورة هذا التحول 140التجاري بين دولة االمارات والهند قد تجاوز الـ 
  .على الميزان التجاري لكل الدول الغربية

صار، ان الحكومة االسرائيلية تسعى الى نسف مشروع السالم، االمر الذي يفسر تهديدات الوزير باخت
كما يفسر توقيت . افيغدور ليبرمان للرئيس بشار االسد، وتوعد الجنرال الفي مزراحي باحتالل دمشق

  .الى دبيكان يرصد تحركاته السابقة كلما وصل » الموساد«اغتيال محمود المبحوح، علماً ان جهاز 
ولكن هذا السبب ال يلغي مخاوف اسرائيل من احتمال نشوب حرب مفاجئة تفضل ان تتخطاها اذا نجحت 

وقبل ان تصل االمور الى . واشنطن في الحصول على قرار دولي يفرض عقوبات صارمة على طهران
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رئيس نجاد بالموافقة حافة الهاوية، يصل وزير خارجية تركيا االسبوع المقبل الى ايران من اجل اقناع ال
  .على اقتراح تبادل الوقود النووي

ولكن العقوبات ال تكون نافذة ومؤثرة اال اذا نجحت االسرة الدولية في اقفال كل منافذ التسلل التجاري 
  .في إمارات االتحاد» الحرس الثوري«امام ايران، بما فيها عشرات الشركات التي يملكها اعضاء 

ئة، قرر نتانياهو اغتيال محمود المبحوح في دبي العتقاده بأن هذا الحادث وفي ضوء حساباته الخاط
  .سيؤثر في دورها التجاري المريح إليران، ويربك نشاطها االقتصادي

. وكل ما فعلته دبي في هذا السياق، هو االعالن باالرقام عن حركة المسافرين في مطارها الدولي
 مليون راكب، وأن المؤشرات االيجابية 41سنة الماضية بلغ وذكرت ان عدد الذين استخدموا المطار ال

وكان هذا االعالن بمثابة رد عملي على محاولة التشويش . 2010 في المئة لعام 14تتوقع زيادة نسبتها 
  …واالرباك وكل ما يدفع دبي الى تغيير دورها

  13/2/2010الحياة، 
  

  بداية النزول عن الشجرة: المفاوضات غير المباشرة .48
  اني المصريه

صرح الرئيس ابو مازن أنه بانتظار جواب من اإلدارة األميركية حتى يتبلور الموقف الفلـسطيني بعـد                 
التشاور مع العرب، وبعد تلقي الجواب األميركي على اإليضاحات الفلسطينية بخصوص اقتراح استئناف             

  .المفاوضات بشكل مباشر
 تصريح الرئيس، أدلى قيـاديون فلـسطينيون، وصـرح          وفي نفس اليوم الذي تناقلت فيه وسائل اإلعالم       

مصدر فلسطيني مسؤول، لم يعرف اسمه، بتصريحات تفيد بأن المفاوضات غير المباشرة سـتبدأ فـي                
العشرين من هذا الشهر، أو قبل نهاية هذا الشهر، بما يوحي بأن القرار بقبول االقتراح األميركـي قـد                   

  .اتخذ
ويمكن أن يكون نوعـاً     . عكس حالة من الفوضى السياسية واإلعالمية     إن هذا التضارب في التصريحات ي     

. من التمهيد للنزول عن الشجرة العالية التي صعدت اليها القيادة الفلسطينية بعد إعالنها وقف المفاوضات              
  .هذا الموقف الذي يستحق الدعم ويحتاج التطوير ببلورة استراتيجية جديدة متكاملة وليس تراجعاً عنه

تتضح الصورة، أشير الى تصريح لقيادي فلسطيني بارز بأن جورج ميتشل منذ تسلم مهمته وهو               وحتى  
يقوم بمفاوضات غير مباشرة، والى تصريح لقيادي آخر بأن ما سيقوم به ميتشل الحقاً ليس مفاوضـات                 

  !غير مباشرة وإنما جوالت مكوكية، وذلك لتخفيف وقع هذا الحدث ــ التنازل
رد استمرار لما يقوم به ميتشل، لماذا إذا يتم إعطاء هذا األمر كل هذه األهمية، وتقديم                إذا كان األمر مج   

. يأتي الجواب بأن ما سيحدث هو تكثيف لما كان يجري ال أكثر وال أقـل    . إيضاحات وانتظار الرد عليها   
التفـاق علـى    مع أن هذا االدعاء يقفز عن الحقيقة التي تفيد بأن جوالت ميتشل السابقة كانت تستهدف ا               

شروط بدء المفاوضات على أن يكون من ضمنها التزام إسرائيل بوقف االستيطان وبمرجعية واضـحة               
لعملية السالم، بينما جوالت ميتشل القادمة تستهدف القيام بوساطة أميركية بـين الجـانبين الفلـسطيني                

  .واإلسرائيلي بدون التزام إسرائيل بأي شيء
احات الفلسطينية المقدمة لإلدارة األميركية، فهي مطلوبة من إدارة اوبامـا،           في هذا السياق تأتي االستيض    

فالمفاوضات مهما كان شكلها بحاجة الى أسـاس سياسـي،          . وليست من إسرائيل، وهذا أمر خطير جداً      
ما يجري إذا تمت الموافقة على المفاوضات غيـر         . ومرجعية واضحة ومحددة تلتزم بها إسرائيل أساساً      

  .هو التنازل عن األساس السياسي الملزم إلسرائيل، الضروري ألية مفاوضات مهما كان شكلهاالمباشرة 
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إن أي ضمانات أو التزامات تقدمها الواليات المتحدة األميركية أو المجتمع الـدولي جيـدة، ولكنهـا ال                  
لى إسرائيل حتـى    تساوي شيئاً يذكر، إذا لم ترتبط بالتزام إسرائيلي أو بالتزام أميركي ودولي بالضغط ع             

  .تلتزم بالمرجعية الواضحة والملزمة التي تستند الى القانون الدولي وضرورة إنهاء االحتالل
تأسيساً على ما سبق فإن الموافقة على المفاوضات غير المباشرة تعتبر تنازالً ملموسـاً عـن الموقـف                  

  .الفلسطيني المعبر عنه منذ أكثر من عام وحتى اآلن
تصريحات من الرئيس وقياديين فلسطينيين يرفضون فيها الحـصول علـى ضـمانات             لقد استمعنا الى    

والحجة الفلسطينية كانت وال تزال مقنعة جداً، وهي أن         . أميركية أو دولية حتى يتم استئناف المفاوضات      
  .الضمانات األميركية والدولية جربت ولم تسمن ولم تغن من جوع

 أن اإليضاحات الفلسطينية المطلوبة من إدارة اوباما تتعلـق          وحتى تتضح الصورة أكثر وأكثر نشير الى      
بتوضيح موقفها من القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات، وأن تبدأ المفاوضات بقضية الحدود بعد              
أن توضح اإلدارة األميركية موقفها منها، وأن يتم تحديد سقف زمني للمفاوضـات غيـر المباشـرة ال                  

ة أشهر، وأن تلتزم اإلدارة األميركية بإعالن موقفها من قضية الحدود فـي حـال               يتجاوز ثالثة الى أربع   
ما هو الموقف اذا لم تقدم ادارة أوباما اإليـضاحات          : والسؤال هو . فشلت المفاوضات بالتوصل الى حل    

  .المطلوبة
دارة األميركية  فاإل. إن اإليضاحات هي االسم الجديد للضمانات التي أعلنت القيادة الفلسطينية رفضها لها           

، 338،  242قالت ويمكن أن تقول مرة أخرى إن مرجعية عملية السالم هي قرارا مجلس األمـن رقـم                  
وخارطة الطريق واالتفاقيات، وأن االستيطان غير شرعي وأن رسم الحدود يستند الى خط الرابـع مـن      

ـ                 اوض، وباتفـاق   حزيران مع ضرورة إجراء تبادل لألراضي، وعلى أن يتم كل ذلك مـن خـالل التف
  !!الجانبين

وستمضي إسرائيل فيما تقوم به دائماً وتمارس لعبتها المفضلة، من خـالل المراوغـة وكـسب الوقـت            
واستخدام المفاوضات للتغطية على ما تقوم به من فرض حقائق احتاللية واستيطانية تهدف الى فـرض                

ركية والمجتمع الدولي سـاكناً، سـوى       الحل اإلسرائيلي على أرض الواقع، بدون أن تحرك اإلدارة األمي         
  .اإلعراب عن األسف ومناشدة إسرائيل أن تتجاوب مع المساعي الدولية

إذا لم تلتزم اإلدارة األميركية والمجتمع الدولي بممارسة ضغط جدي ومتواصل ومتصاعد على إسرائيل              
  .ون المفاوضات مجديةيصل الى حد فرض العقوبات والمقاطعة ال يمكن أن نصل الى السالم وال أن تك

وحتى يحدث هذا الضغط األميركي والدولي، يجب أن تكون هناك مصلحة أميركية ودولية كبيرة واضحة              
وهذا لن يحدث إال إذا تفجرت أزمة كبيرة تهدد المنطقة، وحتى يحدث ذلك ال بد من مبـادرة                  . وضاغطة

استراتيجية التفاوض السابقة مراجعة عميقـة      القيادة الفلسطينية لبلورة استراتيجية جديدة، وتبدأ بمراجعة        
جريئة واستخالص الدروس والعبر، ألن التفاوض بدون مرجعية واضـحة وملزمـة، وال أوراق قـوة                

  .وضغط يعني أن المفاوض الفلسطيني سيكون تحت رحمة إسرائيل
ع أن يوحـد  وعندما تكون لدى الفلسطيني فعالً خيارات وبدائل عديدة ويملك أوراق ضغط وقوة، يـستطي  

  .شعبه وقواه، وعندها يستطيع أن يذهب للمفاوضات من موقع قوة
أما في ظل األوضاع الراهنة فإن الذهاب الى المفاوضات مهما كان شكلها، مفاوضات مباشرة أو غيـر                 
مباشرة بدون أساس سياسي واضح تلتزم به إسرائيل فإنه إضافة الى ما سبق ذكره سيؤدي الـى قطـع                   

يارات والبدائل األخرى ، وعلى المبادرات والجهود العربية والدولية و إزالـة الـضغط     الطريق على الخ  
  .الدولي عن اسرائيل واضعاف حملة المقاطعة الدولية السرائيل وتقليل فرص المصالحة الوطنية

  استقالة أو إقالة على ذمة التحقيق
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ية والمالية مـن قبـل القنـاة العاشـرة          ال أحد عاقالً يناقش االهداف االسرائيلية من نشر الفضائح الجنس         
االسرائيلية، وفي أنها ضغط وابتزاز للقيادة الفلسطينية حتى توافق علـى اسـتئناف المفاوضـات وفقـاً                 
  .للشروط االسرائيلية والتخلي عن مالحقة اسرائيل على جرائمها خصوصاً على خلفية تقرير غولدستون

ذه الفضائح، التي ال تحدث ألول مرة، مثل النعامة، وتكتفي          لكن من غير المقبول ان تتعامل القيادة مع ه        
بالنفي والتكذيب واتهام الضابط السابق بالمخابرات الفلسطينية بأفظع التهم، رغم انـه يـستحق العقـاب                

  .النتهاكه الخصوصية وتسليمه وثائق حساسة للعدو
 تحقيق شامل وجـاد يهـدف الـى         المطلوب اآلن استقالة او إقالة من ورد اسمه، والشروع فعالً بإجراء          

معرفة الحقيقة كاملة ومحاسبة كل المسؤولين عن الفضائح، وعن االنتهاكات لحقوق وحريـات اإلنـسان            
الفلسطيني وحرمته وخصوصية اي مواطن بدون امر قضائي او سياسي يتعلق بقضايا أمن الدولـة بـل                 

  .لتصفية حسابات شخصية
تم التحقيق والمحاسبة، ولم يتم وضع حد لممارسـات األجهـزة           إن هذه الفضيحة تفجرت منذ مدة، ولم ي       

األمنية التي مورست سابقاً كما اتضح باألشرطة والوثائق التي ضبطتها حركة حماس، ويمكن ان تمارس               
  .حالياً ما دامت السلطة لم تحرك ساكناً وتكتفي بالنفي والدفاع التبريري عن النفس

فة، ولكن الفرق بين سلطة وسلطة، يكمن في سلطة تملك آليـات            كل سلطة تعاني من فساد وفضائح مختل      
لو تمت المحاسبة سابقاً لمـا اسـتطاعت        . المراقبة والمحاسبة وأخرى تطنش، وتتعامل كأن شيئاً لم يكن        

ولو تم إغالق قضايا الفساد     . القناة العاشرة االسرائيلية ان تستغل الموقف للضغط على السلطة وابتزازها         
  .السلطة وغيرها لن يستطيع أحد أن يستغلها الحقاًالتي فتحتها 

  13/2/2010المركز الفلسطيني لإلعالم واألبحاث والدراسات، 
  

  رفض السلطة للمقاومة كموقف وممارسة ونهج .49
  ياسر الزعاترة
خالل السنوات األولى النتفاضة األقصى دأب ياسر عرفات رحمه اهللا على إدانة أية عمليـة استـشهادية            

 ، السيما أنها كانت في الغالب ضد مواقع تسمى مجازا مدنية ، األمر              48راضي المحتلة عام    تقع في األ  
الذي كان يأتي ردا على استهداف اإلسرائيليين للمدنيين الفلسطينيين ، وكم من مرة عرض الشيخ أحمـد                 

  .ياسين وقفا متبادال الستهداف المدنيين لكن االحتالل لم يكن يعير ذلك أدنى انتباه
م تكن اإلدانة من طرف عرفات وسلطة أوسلو تشمل العمليات التي تستهدف عسكريين أو مـستوطنيين                ل

 ، لكن الموقف ما لبث أن تغير في عهد ورثته الذين حـاولوا          67إسرائيليين داخل األراضي المحتلة عام      
  .إقصاءه حيا فلم يفلحوا ، فكان أن ورثوه رغم أنفه وأنف الشعب الفلسطيني بعد قتله

في عهد هؤالء وصفت المقاومة ، كل المقاومة المسلحة بأنها عبثية ، وأنها ال تخـدم أهـداف الـشعب                    
الفلسطيني ومشروعه الوطني ، كما وصفت العمليات االستشهادية بالحقيرة ، وهو ما ينطوي على إدانـة                

المقاومة ، كمـا    واضحة للشهداء ، وكذلك لألسرى الذين يرزح أكثرهم في السجون على خلفية عمليات              
تنطوي على تسخيف للشعب الذي احتضن تلك المقاومة وانحاز إليها بروحه ووجدانه ، ومن ورائه سائر                

  .الشعوب العربية واإلسالمية ، بل وحتى أحرار العالم كذلك
مـع  لم تتوقف إدانة هؤالء عند العمليات االستشهادية التي تطال المدنيين اإلسرائيليين ، مع أننا إزاء مجت               

محتل ومحارب بقضه وقضيضه باستثناء األطفال الذين تجنبتهم المقاومة بشكل دائم ، في وقـت كـان                 
لم تتوقف اإلدانة عند هذا النوع من       . األطفال الفلسطينيون هدفا دائما لصواريخ االحتالل ورصاصه الحي       

 ،  67اضي المحتلة عام    العمليات ، بل شملت أيضا العمليات التي تستهدف الجنود والمستوطنين في األر           
  .والتي تصنف مقاومة مشروعة في سائر المواثيق الدولية
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بطعن جندي إسرائيلي بسكين عند حاجز عسكري قـرب نـابلس ،            ) سابق(قبل أيام قام ضابط فلسطيني      
فكان أن حاول الجندي الفرار بسيارته ، األمر الذي أدى إلى انقالبها ، وبالتالي وفاتـه ، مـا يعنـي أن                      

 ، لكن ذلك لـم      67لية مقبولة بكل المعايير ، إذ استهدفت جنديا مسلحا داخل األراضي المحتلة عام              العم
  .يكن كافيا لكي تنجو من إدانة السلطة العتيدة ، وهذه المرة على لسان رئيس وزرائها

نية هذا الحادث مدان من قبلنا ، وهو يتعارض مع المصالح الوط          "بيان مكتب رئيس الوزراء قال بالنص       
كما ". الفلسطينية ومع الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية ، وكذلك مع االلتزامات التي أخذتها على عاتقها              

من مخاطر االنجرار إلى أعمال العنف التي ثبت بالملموس مدى الضرر الذي تلحقـه بالمـصالح                "حذر  
  ".العليا لشعبنا

المقاومة برمتها ، فهو ابتداء يدينها ، وال يتوقـف          هكذا يعبر البيان عن الموقف وعن النهج المتبع حيال          
ال يلتزم  (عند ذلك بحيث يمكن إحالة األمر إلى االلتزامات المترتبة على السلطة بحسب خريطة الطريق               

، بل يضيف إلى ذلك تنظيرا بالغ األهمية خالصته أنهـا تلحـق الـضرر            ) اإلسرائيليون بأي من بنودها   
لنالحظ هنا تلك الفوقية في التعامل مع الشعب من حيث تحديد ما ينفعه ومـا               بالمصالح العليا للشعب ، و    

  .يضره 
نذكّر هنا بأن الضابط الذي نفذ العملية كان من بين الذين سرحوا من الخدمة في أجهزة أمـن الـسلطة ،       

قاومة وهو واحد من بين سبعة آالف ضابط وقع تسريحهم خشية أن يكون لهم قدر من الوالء لبرنامج الم                 
والنتيحة هنا أن الممارسة على األرض حيال المقاومة هي الحـرب           . قد يدفعهم إلى التهاون في مالحقته     

دعـك مـن المحتلـين      (دون هوادة ، والتي أدت بدورها إلى حصول المستوطنين في الضفة الغربيـة              
فـي مـؤتمر   على مستوى غير مسبوق من األمن كما اعترف وزير الحرب الصهيوني باراك           ) اآلخرين
  .هرتسيليا

عـن  " عاجز"التي صاغها الجنرال دايتون ، وهو       " الفلسطيني الجديد "هذا الضابط ال تنطبق عليه نظرية       
تقدير المصالح العليا للشعب الفلسطيني ، تماما كما هو حال الغالبية الساحقة من الشعب ، األمـر الـذي                   

 االقتصادية الدولية لكي يقودوه نحو الحريـة        يستدعي تسليم قيادتهم لرجال األعمال وخريجي المؤسسات      
وحفظ أمن االحتالل حتى نتمكن من دحره حتى حدود الثـامن           " بناء المؤسسات "والكرامة ، وبالطبع عبر     

   ، تاريخ اندالع انتفاضة األقصى،،2000والعشرين من أيلول 
لى سكة الحرية والتحرير ،     هي مرحلة بائسة ال بد أن يتجاوزها الشعب الفلسطيني إذا أراد وضع قدمه ع             

فهؤالء الذين يعيشون تحت رحمة االحتالل ويتمتعون بمزاياه ال يمكـن أن يقـاوموه ويفرضـوا عليـه                  
  .التراجع بأي حال

  13/2/2010الدستور، األردن، 
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