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  31  :كاريكاتير
***  

  
   لجنة تحقيق من فتحإلى وإحالتهعباس يقرر وقف الحسيني عن العمل  .1

مـصادر فلـسطينية    ، أن   وليد عوض نقالً عن مراسلها    رام اهللا    من   15/2/2010القدس العربي،   ذكرت  
لرئيس الفلسطيني محمود عباس استجاب لضغوط من اللجنـة         االحد بان ا  ' القدس العربي 'لـ اكدت مطلعة

المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بضرورة اقالة مـدير مكتبـه رفيـق                
  .الحسيني جراء تورطه في فضيحة جنسية نشرتها القناة العاشرة االسرائيلية االربعاء الماضي

لحسيني عن العمل واحالته للجنة تحقيق من قبل حركة فـتح، وذلـك             واصدر عباس االحد قرارا بوقف ا     
  .على خلفية ظهوره عاريا في شريط فيديو بث على القناة العاشرة االسرائيلية

لجنة تحقيق في قضية الـدكتور      'االحد قرار عباس تشكيل     ' وفا'ونشرت وكالة االنباء الفلسطينية الرسمية      
ابو ماهر غنيم، وعضوية عضو اللجنـة        جنة المركزية لحركة فتح،   رفيق الحسيني، برئاسة امين سر الل     

  .'المركزية للحركة عزام االحمد، ورفيق النتشة
، مضيفة ان   'تقرر ان تقدم اللجنة نتيجة التحقيق بعد ثالثة اسابيع من تاريخ اليوم           'وحسب الوكالة الرسمية    

  .نتهاء لجنة التحقيق من عملهاعباس قرر وقف الحسيني عن العمل اعتبارا من االحد الى حين ا
ـ              ' القدس العربـي  'ومن جهته اكد عضو لجنة التحقيق رئيس المحكمة الحركية لحركة فتح رفيق النتشة ل

  .االحد بانه ال علم له بتشكيل لجنة التحقيق ومشاركته فيها
ـ    علم لي بها وانا     لم يبلغني احد بتشكيل لجنة التحقيق وال      'في اتصال هاتفي    ' القدس العربي 'وقال النتشة ل

  .، رافضا االدالء بأي تصريح بشان فضيحة الحسيني'اآلن في عمان حيث اشارك في عزاء
وعلى نفس الصعيد اكدت مصادر فلسطينية االحد بان عباس اصدر قرار منع لضباط االجهزة االمنيـة                

  .لالدالء بأية تصريحات حول فضيحة الحسيني
ما طرح من آراء في هذه القضية يمثل راي اصحابها فقط دون            واكدت المصادر ان عباس يعتبر ان كل        

و كان فهمي شبانة الضابط السابق بالمخابرات الفلسطينية قد          .اي تمثيل لراي مؤسسة الرئاسة الفلسطينية     
 وثيقة خاصة بمكافحة الفساد في السلطة حصل عليها اثناء عمله فيها، الـى              400زود القناة العاشرة بـ     

 وكشف شبانة مدير مكافحة الفساد الـسابق        .ديو يظهر فيه الحيسني بوضع مخل باآلداب      جانب اشرطة في  
في جهاز المخابرات الفلسطينية النقاب عن وثائق فساد جديدة تورطت فيها قيادات في الـسلطة وحركـة      

  .'هناك جبال من ملفات الفساد المالي واالخالقي واالمني': فتح قائال
اعطيـت الـرئيس    ': الذي بثته قناة الحوار مساء السبت     ) بكل وضوح (ري  واضاف خالل البرنامج الحوا   

ثالثة ملفات خطيرة كان من بينها ملف الكويتيين الذين بعثوا له يطلبون اراضيهم في الضفة واشـتريت                 
علما كويتيا واجريت االستعدادات الستقبالهم إلرجاع االراضي لهم، ولكن لالسف تم تعطيل هذا الملـف               

  .'ائب العاممن قبل الن
عزام االحمـد ويـدعي     ' فتح'كما كشف شبانة النقاب عن عملية فساد تورط بها شقيق القيادي في حركة              

اكتشفت وجود سرقة اموال بقيمة مليونين ونصف المليون دوالر من قبل عـالم االحمـد،               ': عالم، قائال 
انت كيف بتحكـي  ( وقال لي - رئيس المخابرات السابق  -وعندما علم عزام بذلك قدم لمكتب الطيراوي        

  ).'اخوك حرامي واذا انت تدافع عنه ستكون حراميا مثله: ان اخي حرامي، فقلت له حينها
هل يستطيع ابو مازن محاسبة     ': ، متسائال 'لالسف لغاية اللحظة لم يحاسب عزام وال اخوه عالم        ': واضاف
  .'الفاسدين؟
 رفيق الحـسيني    ، ان يوسف الشايب  عن مراسلها    نقالًرام اهللا   من     15/2/2010 الغد، االردن،    وأضافت

مدير مكتب الرئيس الفلسطيني وصف الشريط الذي بثته القناة العاشرة اإلسرائيلية قبـل أيـام ويظهـره                 
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، معتبرا في أول ظهور علني أمام وسائل اإلعالم، في مدينة البيرة، مساء أمس، أنـه                "مدبلج"عارياً، بأنه   
  .ات اإلسرائيليةتعرض لكمين لمصلحة المخابر

تعرضت لكمين من قبـل عـصابة       ": فضيحة رفيق الحسيني  "وقال الحسيني انه منذ ما بات يعرف باسم         
تعمل لصالح المخابرات اإلسرائيلية، الشريط المدبلج عمره أكثر من عام ونصف العام، وأبلغت الـرئيس               

  .محمود عباس بشأنه
ياسياً، وخصوصا ما يتعلق بالتخلي عن عملـي فـي          تم استخدام الشريط في ابتزازي مالياً وس      : وأضاف

وكشف الحسيني أنه هاتف صباح أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأخبره           . القدس والعمل الوطني  
أنه تحت تصرفه وتصرف اللجنة التي قام عباس بتشكيلها للتحقيق في جملة المالبسات التي أحاطت بمـا              

  .بثته القناة اإلسرائيلية
يني، الذي اكتفى بقراءة بيان، رافضا االستماع السئلة الصحافيين، بقوله انه يرفض االبتـزاز،              وأكد الحس 

والتنازل عن الحقوق الفلسطينية، في القدس، وهويتها العربية اإلسالمية والمسيحية، مؤكدا انه تلقى خالل              
 وخارجها، واألسـرى فـي      االيام القليلة الماضية كثيرا من الدعم، من قادة العمل الوطني داخل فلسطين           

الذين ادركوا طبيعة المؤامرة الدنيئة، والعمالة لالحتالل التي جسدها العميل الفلـسطيني        "سجون االحتالل   
  .، حسب الحسيني"فهمي شبانة
االئتالف الفلسطيني من أجـل النزاهـة والمـساءلة         ، ان   رام اهللا   من   15/2/2010المستقبل،  وأوردت  

افحة قضايا الفساد في المؤسسات الفلسطينية، دعا إلى تحقيق مـستقل فـي             والمختص برصد ومك  ) أمان(
  .االتهامات الموجهة لرؤوس كبيرة في السلطة بالفساد

ـ   " بتفويت الفرصة "في بيان صحافي صدر امس      " أمان"وطالب   المحـاوالت الخارجيـة   "على ما وصفه ب
، والساعية لصبغ السلطة بالفساد وعدم      والشخصية لتسييس القضية المثارة ضد مكتب الرئاسة الفلسطينية       
  ".أهليتها إلدارة الحكم والتشكيك بها وبقدرتها أمام الشعب الفلسطيني

في إطار وعنوان واحد فقط هو مكافحـة        "ضرورة معالجة هذه القضايا     " االئتالف من أجل النزاهة   "وأكَّد  
  ".لفلسطينيةالفساد في سبيل تحقيق اإلصالح اإلداري والمالي لمؤسسات السلطة ا

هذه المسألة الخطيرة بكل موضوعية وتجرد بما يخدم تعزيز منظومـة           "أنه درس وتابع    " أمان"وأوضح  
  ".النزاهة والشفافية والمساءلة ويحافظ على المصلحة الوطنية العليا للمجتمع الفلسطيني

قق من مدى صحتها    المتابعة والتحقيق الفوري في االدعاءات التي أثيرت مؤخرا، للتح        "وطالب بضرورة   
ومصداقيتها ومحاسبة المتورطين فيها وفق ما ينص عليه القانون الفلسطيني وعـدم الـسماح ألي كـان                 

  ".منصبه أو دوره من اإلفالت منها
أن تتولى التحقيق لجنة مستقلة تشكل من قبل رئيس الـسلطة، وتتكـون مـن قـضاة                 "واقترح االئتالف   

  ".القطاعات الفلسطينيةوأشخاص مستقلين وذوي خبرة من مختلف 
  

  حكومتي ستواصل عملها إلى حين إجراء االنتخابات بعد المصالحة: هنية .2
رئيس الوزراء في الحكومة المقالة اسـماعيل هنيـة أكـد أن          ان   غزة  من   15/2/2010 الحياة،   ذكرت

نجاز ملـف   حكومته ستواصل عملها الى حين إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية، وبعد إ           
وكانت لجنة االنتخابات المركزية استقبلت أمس في مقرها في مدينـة رام اهللا فـي الـضفة                 . المصالحة

  .»حماس«الغربية السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان، كما استقبلت وفداً من حركة 
عدل ولجنة التوثيق الحكومية    الفلسطينية عن هنية قوله خالل تكريمه موظفي وزارة ال        » معا«ونقلت وكالة   

إن الحكومة، حتى لو    «: والنيابة العامة والقضاء العسكري في مبنى مجلس الوزراء في مدينة غزة امس           
إقيلت، تبقى حكومة تسيير أعمال إلى أن تشكل حكومة جديدة يصادق عليها المجلس التشريعي، ونحـن                

  .»اآلن الحكومة الشرعية
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لذي واجهناه في الحكومة العاشرة والحكومة الحادية عشرة هو كيفية إعادة           ولفت إلى أن التحدي الكبير ا     
وبـين أن مـن أهـم       . »حالياً يوجد تغيير جدي في القضاء الفلسطيني      «: الهيبة إلى سلطة القضاء، قائالً    

 انجازات الحكومة إستقاللية القضاء، فال يوجد انسان مهما كان فوق القانون بعدما كان المواطن يقتل في               
وأوضح أن البلد حالياً    . »الشارع، ولقد انهينا ممالك الحرب التي كانت قائمة والعصبيات وفوضى السالح          

  .محكوماً بسلطة القانون، في إشارة إلى القواعد التي أرستها وزارة العدل في عملها وإداراتها المختلفة
ة النائبين عمر عبـد الـرازق       برئاس» حماس«الى ذلك، اجتمعت لجنة االنتخابات المركزية مع وفد من          

والدكتور محمود الرمحي، وشرح لهما رئيس اللجنة التحضيرات التي تجريها اللجنة من أجـل إجـراء                
وجاء عقد اللقاء في إطار المشاورات التي تجريها اللجنة         . انتخابات حرة ونزيهة تضمن مشاركة الجميع     

  .نتخابات المحليةمع الفصائل واألحزاب السياسية بغرض التحضير لعقد اال
من جهتهما، أكد كل من عبد الرازق و الرمحي ثقتهما بلجنة االنتخابات المركزية ونزاهتها، لكنهما عبرا                

. عن مخاوفهما في خصوص عدم توافر أجواء حرة تمكن الحركة من المشاركة فـي هـذه االنتخابـات                 
  . المشاركة فيهاوأشارا إلى أن الحركة لم تتخذ حتى اللحظة قراراً رسمياً في شأن

رئيس إسماعيل هنية دعا إلـى       أن   رائد الفي نقالً عن مراسلها    غزة  من   15/2/2010 الخليج،   وأضافت
أكـد هنيـة    وتحقيق المصالحة الوطنية قبل انعقاد مؤتمر القمة العربية الشهر المقبل في العاصمة الليبية،              

الجهد الفلسطيني  "فلسطين في غزة، أمس، أن      خالل اجتماعه بوفد قيادي يمثل الجبهة الديمقراطية لتحرير         
الذاتي مهم من أجل الوصول إلى المصالحة الفلسطينية وهو جهد يتكامل مع الدور المصري وليس بديال                

بموقفها من الورقة المصرية وضـرورة مناقـشة مالحظاتهـا قبـل            " حماس"وجدد تمسك حركة    ". عنه
  ".حظات مهم ويتم على قاعدة التوقيع على الورقة المصريةإن البحث في المال: "مطالبتها بالتوقيع، وقال

  
  عريقات يطلب من كلينتون الرد على استفسارات عباس بشان مقترحات ميتشل .3

طلب عريقات امس من وزيرة الخارجية االميركية أجوبة على استفسارات          :  وكاالت – الدوحة   -رام اهللا   
الشرق االوسط حول بدء مفاوضات غير مباشرة مع        الرئيس عباس بشأن مقترحات الموفد االميركي الى        

  .اسرائيل
مع وزيرة الخارجية االميركيـة     ) االحد(التقى اليوم   "وقال عريقات في بيان وزعه مكتبه في رام اهللا انه           

هيالري كلينتون في الدوحه وطالبها بأن ترد االدارة االميركيـة علـى استفـسارات الـرئيس عبـاس                  
حول المرجعيات واالسـس التـي      "وخصوصا  " ول مقترحات جورج ميتشل   والتوضيحات التي طلبها ح   

  ".ستقوم عليها هذه المفاوضات غير المباشرة والجداول الزمنية لها
انني طلبت توضيحا اميركيا حول ماذا ستفعل االدارة االميركية في حال لم توافق اسرائيل على               "واضاف  

لبت باعتراف اميركي بحدود الدولة الفلسطينية على       انني طا "وأوضح عريقات   ". هذه المرجعيات واألسس  
 مـع تبـادل ارض      1967حدود االراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل في الرابع من حزيران العام            

  ".محدود جدا بالقيمة والمثل
 15/2/2010الحياة الجديدة، 

  
  ة تتهم عناصر من فتح باالنضمام إلى جهات تكفيرية في غزالداخلية في غزة .4

، صحة األنباء التي تناولتها وسـائل       2010-2-14أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، األحد        : وكاالت
اإلعالم حول انضمام العديد من عناصر حركة فتح إلى جهات تكفيرية في قطاع غزة، موضـحة أنهـا                  

ـ     " إيهاب الغصين "وأشار المهندس   ". تتابع هذه القضية منذ فترة    " ي تـصريحات   الناطق باسم الـوزارة ف
صحفية، إلى أن هدف انضمام تلك العناصر إلى الجهات التكفيرية هو حمل السالح بصورة غير شرعية                

إن عناصر فتحاوية تخريبية قد تغلغلـت وانـضمت إلـى           :" وقال . لممارسة الفوضى والفلتان في غزة    
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ثت العديـد مـن     صفوف تنظيمات على الساحة الفلسطينية، خاصةً في غزة وأثرت عليها سـلباً، وأحـد             
  ". اإلشكاليات داخلها ما حدا بتلك التنظيمات إلى طردها من صفوفها

ولفت الغصين إلى أن الحكومة عملت في اآلونة األخيرة على إنهاء ملف الجماعات التكفيرية في قطـاع                 
 بأسس  غزة والتي كانت تغرر بالشباب الناشئ وتعلمهم أفكاراً تكفيرية وضالة، وقامت بتوعيتهم وتثقيفهم            

  . الدين اإلسالمي الصحيح
وحذر الغصين من أن وزارته لن تتهاون مطلقاً مع أي أفراد أو جهات تسعى لزعزعة األمن واالستقرار                 

، مشدداً على أن كل من تسول له نفسه         2007يونيو من العام    /الذي ساد قطاع غزة منذ أحداث حزيران        
  .  الذي يستحقالعبث بأمن المواطن سيقدم للعدالة ويأخذ الجزاء

وشدد على أن هناك فرقاً بين الجماعات السلفية التي تقوم بدور دعوي في مساجد قطاع غـزة، وبـين                   
الجماعات التكفيرية التي تبني أفكارها على تكفير األشخاص والتنظيمـات األخـرى، وتـسعى إلثـارة                

  . الفوضى
 أروقة الحركة تجري حالياً نتيجـة       وكان مسؤول فلسطيني من حركة فتح قد اكد أن نقاشات ساخنة داخل           

  . في قطاع غزة" الجهادية"ازدياد لجوء عناصر فتح إلى الجماعات السلفية 
وقال المسؤول الذي اشترط عدم كشف هويته، إن قيادات في حركة فتح بغزة وجهـت كتبـا تحذيريـة                   

، كما تسعى   "غير سوية "ح  ورسائل للسلطة الفلسطينية في رام اهللا تحذرها من هذه الظاهرة التي تراها فت            
  . لمنع انتشارها في القطاع الذي تسيطر عليه) حماس(حركة المقاومة اإلسالمية 

، إلى أن عناصـر مـن الحركـة         2010-2-13وأشار المسؤول في تصريح لموقع الجزيرة نت السبت         
  إلى حركة الجهـاد اإلسـالمي،      -2007حزيران  /عقب سيطرة حماس على غزة منتصف يونيو      -لجؤوا  

في حمايتهم، مما اضطرهم إلى االنسحاب منها واللجوء إلى التيارات الـسلفية            " فشلت"وأن هذه األخيرة    
  . وخاصة في مدن جنوب القطاع

من حركة حماس   " االنتقام"وبين المسؤول الفلسطيني أن هدف هؤالء في االنضمام للجماعات السلفية هو            
  . ة التي تسيطر على قطاع غزة بالسالحوالحصول على غطاء يمكن من خالله مواجهة الحرك

وبحسب المسؤول فإن الخطير في الموضوع هو ازدياد عدد هـذه الحـاالت، وخاصـة بعـد الحـرب                   
  . اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة قبل عام

وذكر أن مخابرات إحدى دول االعتدال العربي هي من تدعم هذه الجماعات السلفية في غزة لالنتقام من                 
  . تخريب حكمها في قطاع غزةحماس و

  14/2/2010فلسطين أون الين، 
  

  غزةحكومة هنية تحظر نشاط نقابة الصحافيين في  .5
أعلنت حكومة غزة برئاسة إسماعيل هنية أمس عن حظر نشاطات نقابة الصحفيين            :  سمير حمتو  -غزة  

غير قانونيـة شـكال     "،  بغزة بذريعة أن انتخابات نقابة الصحفيين التي جرت مؤخراً في الضفة الغربية             
  ".ومضمونا بحكم القانون والقضاء

إنه ال يوجد في غـزة      "وقالت حكومة غزة في بيان نشر على صدر صحيفة الرأي الحكومية األسبوعية             
  ".شيء أسمه مجلس نقابة الصحفيين وال يحق ألحد العمل تحت هذا االسم تحت طائلة المسؤولية القانونية

 أنها تنتظر ما ستقرره الكتل الصحفية في قطاع غـزة ، داعيـة االتحـاد                وأوضحت الحكومة في بيانها   
الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب لزيارة األراضي الفلسطينية للتحقيق في مهزلـة االنتخابـات              

  ".واإلشراف على ترتيب أوضاع نقابة الصحفيين
ية في السابع مـن شـباط الجـاري ،          يشار إلى أن انتخابات نقابة الصحافيين قد جرت في الضفة الغرب          

بمشاركة بعض الصحافيين من قطاع غزة ، بعد أن أصدرت محكمة تابعة للحكومة المقالة قرارا بحظـر     
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إجراء تلك االنتخابات في القطاع بحجة عدم قانونيتها وبسبب احتجاج نسبة كبيرة من الـصحفيين علـى                 
  .طريقة إجرائها

  15/2/2010الدستور، األردن، 
  

  لية في غزة تعتقل صحفي بريطانيالداخ .6
 اعتقلت صحفيا بريطانيا في القطاع واتهمته بارتكـاب         الشرطةاان  ) حماس(قال مسؤول بحركة    : غزة  

  .جرائم امنية غير محددة
وقال ايهاب الغصين المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة حماس بغزة ان المعتقل يدعى بول مارتين                

  .ويعمل مراسال حرا
 الغصين ان حماس لديها اعترافات بأن الصحفي البريطاني ارتكـب مخالفـات ضـد القـانون                 واضاف

ولم يذكر الغصين اي تفاصيل بشأن من الذي ادلى بـاالعتراف           . الفلسطيني مما يمثل ضررا بأمن البالد     
  .وتحت اي ظروف

ظهر االحـد فـي     وذكرت مصادر فلسطينية ان المعتقل هو بول مارتن وهو مصور افالم وثائقية اعتقل              
  .المحكمة العسكرية في مدينة غزة عندما جاء لالدالء بشهادة لصالح شاب فلسطيني صديقه

امر على الفور باعتقاله بتهمة ان الشاب الفلسطيني الذي جاء يشهد لصالحه            "وقالت المصادر ان القاضي     
  ".اعترف عليه بقضايا امنية

  15/2/2010وكالة سما، 
  

  فرج عن ضابط في الشرطة بعد اعتقاله في القاهرةمصر ت: الحكومة في غزة .7
في غزة بعد نحو أسبوع " حماس"أفرجت السلطات األمنية المصرية، عن ضابط في شرطة : آي.بي.يو

وقال مصدر أمني في الحكومة المقالة .من اعتقاله خالل تواجده في القاهرة الستكمال دراسة الماجستير
ات المصرية أفرجت امس عن مدير التنسيق السابق في معبر رفح ، إن السلط"حماس"التي تديرها حركة 

وذكر أن السلطات . الرائد جاسر المشوخي، الذي تم اعتقاله قبل نحو أسبوع في القاهرة بعد مداهمة شقته
حرمانه من استكمال دراسته "المصرية قامت بترحيل الرائد المشوخي بعد اإلفراج عنه إلى قطاع غزة، و

  ". العليا
  15/2/2010ليج، الخ

  
   سلعة منتجة في المستوطنات اإلسرائيلية200السلطة تطلب مقاطعة  .8

 سلعة منتجة في المستوطنات اإلسرائيلية 200نشرت السلطة الفلسطينية أمس قائمة سوداء تضم أكثر من 
 . المقامة على األراضي الفلسطينية داعية المواطنين إلى مقاطعتها

سالم فياض ان مؤسسات السلطة الفلسطينية تواصل العمل على . ني د وقال رئيس الوزراء الفلسطي
ضمان تنفيذ قرار الحكومة بمنع دخول منتجات المستوطنات إلى السوق الفلسطيني، وهي تعمل بمثابرة 
وصبر على متابعة مسؤوليات دول العالم وفقاً اللتزامات األطراف الثالثة في فتوى الهاي، والتي أكدت 

ة االستيطان وتناقضها مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وبما يضمن وقف على عدم شرعي
 . التعامل مع المستوطنات ومنع منتجاتها من دخول أسواق تلك الدول

 وأكد فياض ثقته بالتفاف المواطنين الفلسطينيين حول هذا القرار وضمان االلتزام به، وأشاد بحملة 
وشدد على أهمية العمل كي تكون بديالً عن منتجات المستوطنات في تشجيع المنتجات الفلسطينية، 

 . األسواق العالمية
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 وأضاف ان النجاح في هذا العمل هو مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود ومن قبل كافة المستويات 
ة الرسمية والشعبية واألهلية ومؤسسات القطاع الخاص، لضمان نجاح حملة تنظيف األسواق الفلسطيني

 .من منتجات المستوطنات، وخلق رأي عام دولي ضاغط لمناهضة االستيطان
  15/2/2010البيان، اإلمارات،  

  
  الخضري يدعو للتصدي لمخططات تشديد حصار القدس وعزلها عن الضفة .9

دعا النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إلـى التـصدي لمخططـات               : غزة
شديد حصار القدس وعزلها بالكامل عن الضفة عبر توسيع حاجز قلنديا بعد خنق غزة              إسرائيلية تهدف لت  

  .والضفة
وقال الخضري، في تصريحات صحفية امس، تعقيباً على عملية توسيع االحتالل حاجز قلنـديا شـمالي                
 القدس، إن الصمت الدولي والعربي واإلسالمي يساعد في تشديد الحصار اإلسرائيلي للقدس ومـن قبلـه               

  .غزة والضفة
وأكد الخضري، أن توسيع الحاجز سيفصل شرق القدس بشكل كامل عن الضفة، ويمنع آالف الفلسطينيين               

ال نعلم إلى أين سيصل الحصار اإلسرائيلي بعد خنقـه غـزة            < من التنقل والوصول إلى القدس، مضيفاً       
  .<والضفة وصوالً إلى القدس المحتلة

 سواء في غزة بإغالق المعابر والحصار البري والبحري والقـدس           واعتبر أن الكل الفلسطيني مستهدف    
بالتهويد وهدم المنازل والحفريات أسفل المسجد األقصى، والضفة بتقطيع أوصـالها بـآالف الحـواجز               

  .والمستوطنات وجدار الفصل العنصري، إضافة لمحاولة تهجير فلسطيني الداخل
عربي واإلسالمي وممارسة الضغوط الدولية حتى ال       وشدد الخضري على ضرورة التوحد الفلسطيني وال      

 .يتمكن االحتالل من فرض وقائع على األرض لتصبح حقائق يتعامل معها العالم
  15/2/2010الحياة الجديدة، 

   
  الفلسطينين بإجراء بحوث ألدوية وعقاقير على االسرى "قراقع يتهم إسرائيل .10

ون االسرى في حكومة الدكتور سالم فياض االحـد         اتهم عيسى قراقع وزير شؤ     :وليد عوض  -رام اهللا   
سلطات االحتالل االسرائيلي باجراء تجارب وبحوث ألدوية طبية على االسرى الفلـسطينيين بعـد زرع            

وشدد قراقع على ان االسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل يتعرضـون لــ             . االمراض في اجسادهم  
، ويدلل على ذلك بالعديد من حاالت االسرى الذين         'جيجمذبحة صامتة حيث يجري قتلهم ببطء وبدون ض       '

ووفقـا للـشهادات التـي      . دخلوا سجون االحتالل وهم اصحاء وغادرها وهم يعانون من امراض فتاكة          
تجمعها وزارة شؤون االسرى، فان االسرى المرضى يتعرضون لصنوف متعددة من التعذيب والمعاناة،             

المرضية لألسرى النتزاع اعترافات منهم او االقتصاص منهم كما         مؤكدة ان المحققين يستغلون الحاالت      
حدث مع االسير ناهض االقرع الذي يعاني من تعفن قدمه منذ عامين وترفض ادارة السجن بترها رغـم         

 .طلبه تنفيذ ذلك للتخلص من األلم الذي يعيشه
  15/2/2010القدس العربي، 

  
  لتحريك ملف المصالحة  يجتمعون في غزةاًثالثة عشر فصيالً فلسطيني .11

 فصيال  نقال عن مراسلها من رام اهللا، كفاح زبون أن ثالثة عشر15/2/2010الشرق األوسط، نشرت 
 أول اجتماع شامل ويعد أمس، في قطاع غزة، وضم االجتماع حركتي فتح وحماس،  اجتمعوافلسطينيا،

االجتماع، على استكمال اللقاءات في واتفقت الفصائل الفلسطينية، خالل . للفصائل في نوعه منذ االنقسام
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القريب العاجل، من أجل تجاوز بعض العقبات التي تحول دون توقيع الورقة المصرية للمصالحة 
 .الفلسطينية، ومن أجل إنهاء حالة االنقسام الداخلي

وحضر االجتماع عن فتح، عضو اللجنة المركزية، زكريا األغا، وهشام عبد الرازق، وعبد اهللا أبو 
مهدانة، فيما حضره عن حركة حماس، عضو المكتب السياسي خليل الحية وأيمن طه، باإلضافة إلى س

  . مندوبي فصائل فلسطينية أخرى
وقال محمود الزق، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال، إن االجتماع يستهدف إقناع حركة حماس 

إلى تأكيد جميع التنظيمات لحركة حماس بضرورة التوقيع على الورقة المصرية إلنهاء االنقسام، مشيرا 
 .أن التوقيع هو مدخل أساسي لمناقشة الورقة المصرية، على أن تأخذ جميع المالحظات عند التطبيق

أما وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، فقد اعتبر أن هناك مسافة ما زالت قائمة بين 
ؤكدا أن الجميع اتفقوا على االستمرار في الجهود واللقاءات النيات الحسنة وبين التوقيع على المصالحة، م

 .من أجل التوصل للمدخل المالئم للتوقيع على المصالحة
نافذ عزام عـضو     أن    اشرف الهور  ،غزة نقال عن مراسلها من      15/2/2010القدس العربي،   وأضافت  

لتوقيع على ورقة المـصالحة      ا أزمة الفصائل بحثت صيغة لحل      أكد أن  اإلسالميالمكتب السياسي للجهاد    
 األوضـاع ، وأقر عزام بـصعوبة      األمر الفصائل قادرة على هذا      أن إلىالمصرية، الفتا في ذات الوقت      

 األسـابيع  ظهرت فـي    "مؤشرات ايجابية "، واكد وجود    "لن يكون مستحيال  " ان الحل    أكدالفلسطينية، لكنه   
 تكون حركة الجهاد    أنونفى   ." حلول إلىوصول   نستفيد من هذه المؤشرات لل     أننأمل في   "، وقال   الخيرة
 المصالحة على   إلتمام اتصاالت مؤخرا مع المسؤولين المصريين، ورفض وصف الجهود العربية           أجرت
الجهود العربية تبذل اآلن لتسريع عملية المصالحة والتوقيع عليها قبل القمة العربية            "وقال  ' "ضغوط"انها  
  ."المقبلة

أنه جاء في بيان    ) وكاالت( نقال عن مراسلها من رام اهللا، محمد الهواش و         15/2/2010النهار،  وأوردت  
، " االنقسام وتوقيع  الورقـة المـصرية       إنهاءفي موضوعي   " المجتمعين بحثوا  أن " :صدر عقب االجتماع  

اتفقـت القـوى المجتمعـة علـى        : "وأضاف". المناخات االيجابية التي سادت هذا االجتماع     "مشدداً على   
ل اللقاءات في القريب العاجل، من اجل تجاوز بعض العقبات التي تحـول دون توقيـع الورقـة                  استكما

  ". الجهود المصرية لتحقيق المصالحة وانهاء حال االنقساموإنجاحالمصرية 
ان هذا اللقاء تمخض عنه ضرورة استمرار اللقـاءات         : " طه للصحافيين  أيمنوصرح القيادي في حماس     

 الذي يعقد بمشاركة    األول هذا اللقاء بأهمية باعتباره اللقاء       إلىلمصري، ونحن ننظر    وتأكيد إنجاح الجهد ا   
. نحن نتفاءل خيراً باستمرار هذه اللقاءات وضـرورة تواصـلها         ".  كل الفصائل منذ ما يزيد عن عامين      

  ". االنقسامإلنهاءبالتأكيد سنصل في نهاية المطاف الى صيغة توافقيه 
لجان المقاومة الشعبية انتقدت بشدة، اسـتثناءها مـن           من غزة أن   15/2/2010العرب، قطر،   وجاء في   

الدعوة للمشاركة في اجتماع الفصائل الذي عقد األحد في مدينة غزة، وقالت إن هذا االجتماع ال يمثلها،                 
أن يقوم شخص أو فصيل بتصنيف الفصائل إلى فاعلة وغيـر فاعلـة وفـق مزاجـه     "منتقدة ما وصفته  

نسخة منه  أنه عندما يتم التشاور حـول مـا           " العرب"وأضافت في بيان تسلمت      ". لحزبيالشخصي أو ا  
يخص مستقبل الشعب الفلسطيني فلجان المقاومة جزء أصيل من المقاومة، ولها الحق في المشاركة رغم               

المحنطة التي تطل على اإلعالم من وقت آلخر لتتحدث باسـم الـشعب             " المومياوات"أنف ما أسمتها بـ     
  .وباسم المقاومة ورصيدهم الفعلي على أرض المعركة ال يتجاوز الصفر إال قليال أو هو الصفر بعينه

  
  تعديل على الورقة المصرية وتستغرب موقف القاهرةبإجراءحماس تتمسك  .12

قال سامي أبو زهري، الناطق باسم حماس، إن حركته متمسكة بضرورة مطابقة :  كفاح زبون- رام اهللا
إصرار "واستغرب أبو زهري ما وصفه بـ. رية للمصالحة بما تم التوافق عليه بين الفصائلالورقة المص
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المسؤولين المصريين على رفض طلب حماس ضرورة موافقة الورقة ما تم االتفاق بشأنه في حوارات 
 ."القاهرة

ى الورقة قبل ولن يتم التوقيع عل" وقال أبو زهري إن حماس متمسكة بمالحظاتها على الورقة المصرية، 
الغريب ليس موقف حماس، وإنما رفض طلبها "، وأضاف أن "الجلوس والبحث في مالحظات الحركة

 ."مطابقة الورقة المصرية بما تم التوافق بشأنه
 15/2/2010الشرق األوسط، 

    
  بين مصر وحماس" األجواءترطيب "مجدالوي في القاهرة لـ .13

 زيارة عضو مكتبها الـسياسي جميـل        أن لتحرير فلسطين     الجبهة الشعبية   أعلنت :اشرف الهور  -غزة  
 التي توترت بين مصر وحماس مؤخرا،       األجواء "ترطيب" إلى تهدف   األوقاتمجدالوي للقاهرة في هذه     

  . جهود المصالحةإنجاحبهدف 
 في العاصمة المصرية لقاءات عديـدة       أجرى مجدالوي   أنوقال جميل مزهر القيادي الرفيع في الجبهة         

  ." لتوقيع االتفاقاألجواءمن اجل تهيئة "قيادة هناك مع ال
ـ       تنظيمه بحث مـع حمـاس       أن إلى من الجبهة الشعبية الفتا      "مبادرة"وذكر ان زيارة مجدالوي جاءت ب

الضمانات التي يمكن ان تتوفر حين تنفيذ المصالحة الفلسطينية الداخلية، وكشف ان اليـومين القـادمين                
 "نقطة حاسـمة  " إلىت التي سيجريها مجدالوي في القاهرة من اجل التوصل          سيكونان حاسمين في اللقاءا   

  .في ملف المصالحة
  15/2/2010القدس العربي، 

 
  لالنسحاب من تحالف الفصائل  .."الشعبية"ضغوط على قيادة ": الشرق القطرية" .14

حـالف  تؤكد مصادر فلسطينية موثوقة أن الخالفات التي تعـصف بوحـدة ت       : شاكر الجوهري  - دمشق  
القوى الديمقراطية، الذي يضم أساسا الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب الفلسطيني يوشك أن             
يفرط بشكل علني، جراء الضغوط القاعدية التي تتواصل داخل الجبهة الشعبية باتجاه االنسحاب من هـذا     

  .التحالف، إن لم يتم التمكن من إخراج الجبهة الديمقراطية منه
الجبهتان عضوين في التحالف الذي كان يحمل اسم تحالف الفصائل العـشر، قبـل أن تنـسحب                 وكانت  

، ورغبـة   "فـتح "و" حماس"الجبهتان منه قبل عدة سنوات، تحت وطأة اشتداد الخالف أساسا بين حركتي             
  ".فتح"ة الجبهة الشعبية االحتفاظ بحياديتها إزاء هذا الصراع، وانحياز الجبهة الديمقراطية إلى جانب حرك

وتكشف المصادر أن الخالف الحالي بين الجبهتين الشعبية والديمقراطية يتمركز حول رفـض الجبهـة               
الشعبية لمشروع خارطة الطريق، فيما تتمسك الجبهة الديمقراطية بموافقتها على الخارطة، مـشترطة أن              

  .  تفرضها الخارطة عليهايتم التعامل معها كرزمة واحدة، بمعنى التزام إسرائيل باالستحقاقات التي
" عواقب مواقـف وعالقـات، وتحالفـات   "كما ترى قاعدة الجبهة الشعبية أنه ال يجوز أن تتحمل جبهتهم       

يقيمها نايف حواتمة األمين العام للجبهة الديمقراطية مع جهات من طراز محمود عباس رئيس الـسلطة                
را الجبهة الديمقراطية لعضوية اإلشـتراكية      الفلسطينية، وجالل الطالباني رئيس العراق، الذي رشح مؤخ       

  .الدولية
وفي ضوء هذا الوضع، وفي خطوة استباقية من الجبهة الديمقراطية، تحسبا من انسحاب الجبهة الـشعبية           
من تحالف القوى الديمقراطية، تقدمت الجبهة الديمقراطية في خطوة مفاجئة، بطلب للعودة إلى عـضوية               

  .تحالف الفصائل الثماني
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ر أن المصادر التي تكشف عن سرور الجبهة الشعبية بهذا الطلب، كونه يحررها مـن تعهـد سـابق                   غي
للجبهة الديمقراطية بعدم العودة منفردة للفصائل العشر، تشك في إمكانية الموافقة علـى عـودة الجبهـة                 

  ".حماس"الديمقراطية للتحالف العشري، رغم تحسن عالقاتها مؤخرا مع حركة 
ن حواتمة أنه مستاء من الدكتور ماهر الطاهر، مسؤول قيادة الخارج في الجبهة الـشعبية،               وينقل عن لسا  

ألنه لم يجسد تحالف الجبهتين خالل مشاركتهما في برنامج تلفزيوني لقناة الجزيرة الجمعـة الماضـي،                
لـى  حيث تركه وحيدا يواجه أسئلة سامي كليب، مقدم البرنامج، الذي بدا وكأنه يـستهدف التحـريض ع              

 42حواتمة، ومنذ السؤال األول الذي وجهه له حول سبب امساكه بموقع األمين العـام للجبهـة طـوال                   
عاما، وما إذا كانت الجبهة الديقمراطية تخلو من قادة مؤهلين غير حواتمة، لتولي قيادتها، ما أدى إلـى                  

رى لحواتمة، ولم يـشارك فـي     إرباك حواتمة أمام مشاهدي القناة، فيما أبدى الطاهر ال مباالة إزاء ما ج            
  .محاولة تبرير األوضاع الداخلية للجبهة الديمقراطية

  15/2/2010الشرق، قطر، 
  

   تنشر رواية جديدة حول اغتيال المبحوح "يديعوت" .15
في ملحقها األسبوعي رواية مغايرة حول ظروف اغتيال        " يديعوت احرنوت "نشرت صحيفة   : باقة الغربية 

على لسان مسؤول سـابق فـي جهـاز         الذي اغتيل في دبي،     المبحوح  مود  القيادي في حركة حماس مح    
  ".CIA"االستخبارات األمريكية 

ونقل تقرير للصحيفة أعدته مراسلتها للشؤون العربية سمدار بيري ، شرحا مسهبا نقلت فيه مقتطفات من                
فـي وكالـة   األمريكية مع بروس ريدل الذي شغل مناصب عـدة  ) the nation(مقابلة أجرتها صحيفة 

 وحـدة   -كيـدون   "، حيث لفت االنتباه إلى أن وحـدة         " السي اي إيه  "االستخبارات المركزية األمريكية    
، هي التي قامت بعملية اغتيال للمبحوح ، مؤكدا أن عناصـر هـذه              " االغتياالت في الموساد اإلسرائيلي   

  .الوحدة محترفون جدا ويقومون بتنفيذ مهامهم وفي كامل لياقتهم البدنية
ورجح ريدل أن اثنين نفذا االغتيال بالذات ، وآخران كلفا بمهمة الحماية ، فيمـا قامـت فتـاة بمهمـة                     
االستدراج ، وسائق وإداري وثالث قام بإعداد طريق بديل للفرار من المكان في حال حدوث خلـل فـي                   

  .تنفيذ مخطط االغتيال األصلي ، وبحوزة هذا األخير كانت الوثائق الالزمة
نقلوا إلى مقـر    ) البستان روتانا (أن جميع مستخدمي فندق     " يديعوت احرنوت "الرواية التي نشرتها    وتشير  

شرطة دبي الستجوابهم والتحقيق معهم حيث سعى المحققون لفحص مـا إذا كانـت إحـدى موظفـات                  
ـ     غرفـة  قامت بتزويد فريق االغتيال بمفتاح مصطنع للدخول إلى         " الموساد"االستقبال في الفندق عميلة ل

ويشتبه المحققون بوجود أكثر من امرأة واحدة ضالعة في القضية ، وان التخطـيط              . المبحوح في الفندق  
لعملية االغتيال واالستعداد لها استمرت سنة على األقل وان المبحوح خضع للمتابعة والمراقبـة طـوال                

لسة وهو عمل احترافـي     وخلص الخبير األمريكي إلى القول إن االغتيال نفذ بصورة صامتة وس          . الوقت
  .يملكون سجال الفتا من النجاحات السرية) كيدون(متقن ، إذ إن عناصر وحدة 

  15/2/2010الدستور، األردن، 
  

  بأن ترتقي أخالقياً ووطنياً في تعاملها يطالب فتح  في حماس أسيرقيادي .16
 سلطات االحتالل طالب خالد الحاج، عضو القيادة السياسية لحركة حماس، المعتقل لدى: رام اهللا

الذي يليق بشعبنا وتضحياته ومقدساته، واالرتفاع "اإلسرائيلي، حركة فتح باالرتقاء األخالقي والوطني 
  ".عن سفاسف األمور والبعد عنها ألنها تعبر عن اإلفالس السياسي

يمتون ال تسلم أمرها إلى أناس ال "إلى أن " فتح"حركة في تصريح له سرب من داخل سجنه ودعا الحاج 
إلى حركة فتح ال فكراً وال تاريخاً وال نضاالً؛ من أجل لملمة الصف الفلسطيني للوصول إلى إنهاء 
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االنقسام بين جزئي الوطن ومواصلة المقاومة حتى تتحقق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية 
  ".والتحرر

  13/2/2010قدس برس، 
  

  جهادية انتقاماً من حماسفتح تنفي انتقال عناصر منها إلى السلفية ال: غزة .17
نفت حركة فتح بشدة المزاعم التي تحدثت عن انتقال عناصر من الحركة إلى قواعد الـسلفية          :حسن جبر 

وقال الدكتور عبد اهللا أبو سمهدانة،       .، عقب سيطرة األخيرة على قطاع غزة      "حماس"الجهادية لالنتقام من    
طاع غزة، إن أحداً من الحركة لم ينتقـل إلـى           عضو المجلس الثوري لحركة فتح، وعضو قيادتها في ق        

وقـال فـي     .عن هذه المزاعم  " الجزيرة نت "صفوف وقواعد الحركة السلفية، نافياً صحة ما أورده موقع          
ـ   .ذلك بدون تردد، مؤكداً عدم وجـود أي انتقـال         " حماس"لو كان هذا صحيحاً لنشرت      ": األيام"حديث ل

وجه أي كتب تحذيرية إلى قيادة الحركة في رام اهللا عن مـزاعم             وتابع إن قيادة حركة فتح في غزة لم ت        
قد أورد ما جاء في موقـع       " فتح"انتقال من صفوف الحركة إلى السلفيين، ونفى أن يكون أحد من قيادات             

  ".ال عالقة لنا بذلك"، قائالً "الجزيرة نت"
قوله إن نقاشات ساخنة داخـل      " تحمسؤوالً فلسطينياً مقرباً من حركة ف     "وكان هذا الموقع نقل عمن أسماه       

أروقة حركة فتح تدور حالياً نتيجة ازدياد لجوء عناصر الحركة إلى الجماعات السلفية الجهادية في قطاع                
  .غزة

 15/2/2010األيام، فلسطين، 
  

  غزةحماس تحظر العمل مع مجلس نقابة الصحافيين المنتخب في  .18
حماس، التعامل مع مجلس نقابة الصحفيين المنتخب       حظرت حركة   ): وكاالت( أحمد رمضان و   -رام اهللا   

  .في قطاع غزة، معتبرة االنتخابات التي جرت في الخامس من الشهر الجاري غير قانونية حسب زعمها
ال يحق ألحد العمل تحت اسـم مجلـس نقابـة           : "في بيان نشرته الجريدة الناطقة باسمها في غزة        وقالت

خابات نقابة الصحفيين التي جرت أخيرا غير قانونية شكال ومضمونا          انت"، معتبرة أن    "الصحافيين في غزة  
ال يوجد في غزة شيء اسمه مجلس نقابـة الـصحفيين وال            "وأضافت أنه   ". بحكم القانون وبحكم القضاء   

نحن ننتظر ما ستقرره الكتـل      "وقالت  ". يحق ألحد العمل تحت هذا االسم تحت طائلة المسؤولية القانونية         
 ". اع غزةالصحفية في قط

 15/2/2010المستقبل، 
  

  فكارهمألتاثير على معنويات الفلسطينيين ول" وحدة للحرب النفسية"الجيش اإلسرائيلي ينشئ  .19
شكّل وحدة عسكرية للحـرب      اإلسرائيلي   الجيشإن  مصادر اسرائيلية    قالت   :ـ زهير اندراوس   الناصرة

ضافة عشرات الكوادر الجديدة حيث انتهـى       النفسية تعمل اساسا ضد الفلسطينيين، وصودق مؤخرا لها با        
وتهدف هذه الوحدة الى القيام بحمالت للتـاثير علـى مواقـف            . قائد الوحدة من تعبئة الشواغر بالضباط     

  .الجمهور الفلسطيني، من خالل الدعاية، والحرب النفسية واحيانا مناورات التضليل
الحيان عـن الحاجـة الـى كـي الـوعي        وتحدث رئيس االركان السابق، موشيه يعلون، في كثير من ا         

الفلسطيني، القناع الفلسطينيين بان استخدام العنف ضد اسرائيل لن يؤد بهم الى تحقيق انجازات، وقـرر                
يعلون كجزء من المعركة على الوعي منح الوحدة مكانة قسم وجعل على رأسها ضابط استخبارات قديم                

  . برتبة عقيد
الضباط وجند بعضهم واعطيت اولوية الدراج ضـباط مـن النـاطقين    وقد تلقى عددا كبيرا من الكوادر       

وكان لقسم الحرب االعالمية دور في النشاط االعالمي للجيش في قطاع غزة،            . بالعربية في هذه الخدمة   
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انّه خالل الرصاص المصبوب نثر سالح الجو فوق قطاع         ' هآرتس'وقال مصدر عسكري رفيع لصحيفة      
 شرح فيها الجيش اعتباراته في الحرب ضـد العنـف، وشـدد علـى ان                غزة نحو ربع مليون منشور،    

صـياغة  : المواطنين االبرياء هم الذين يدفعون ثمن عمليات المقاومة، وتمثلت اهم النشاطات فيما يلـي             
بيانات تحريضية بنكهة التهديد موقعة باسم الجيش موجهة للفلسطينيين، مثل اتهام المقاومة بانها تعمل في               

  . الشعب الفلسطيني، وتزيد من معاناتهمعكس مصالح
كما اشارت المصادر الى ان ضباط الحرب النفسية فيها على اتصال مع صحافيين اسـرائيليين يغطـون               
العالم العربي، وكانوا ينقلون اليهم انباء مترجمة عن صحف عربية وكانوا يضغطون علـى المراسـلين                

  .لنشرها
  15/2/2010القدس العربي، 

  
  كتروني مع مصر اإللترجئ التصويت على خطة بناء الجدار إلسرائيلية االحكومة  .20

أرجأت الحكومة اإلسرائيلية في جلستها األسبوعية أمس التصويت على مـشروع تـشييد             : محمد عطية 
جدار إلكتروني على الحدود المصرية اإلسرائيلية، بدعوى الحد من عمليات تسلل المهـاجرين األفارقـة               

  . المصريةإليها عبر األراضي
أن خالفات داخل الحكومة اإلسرائيلية حول الجهة التي ستمول بناء          " يديعوت أحرونوت "وأفادت صحيفة   

  .الجدار أدت إلى تأجل مناقشة خطة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لبناء الجدار
ـ   رار فـي إسـرائيل إن   وقال روني سوفير سفير إسرائيل األسبق بالقاهرة، والمقرب من دوائر صنع الق

وزارتي المالية الدفاع ترفضان تمويل المشروع، بينما السبب المعلن للتأجيل هو حلول موعد عيد مـيالد      
  .وزير الدفاع اإلسرائيلي أيهود باراك والذي تغيب عن حضور االجتماع األسبوعي للحكومة

روع ووضع جـدول زمنـي      وأشارت الصحيفة إلى أن باراك يطالب بإجراء مناقشات موسعة حول المش          
محدد لعملية تشييد الجدار، الفتة إلى أن الغرض من إقامة هذا السياج منع عمليات التسلل إلى إسـرائيل                  
عبر األراضي المصرية لتنفيذ هجمات بالعمق اإلسرائيلي، في الوقت الذي تنظر فيه محكمة بئـر سـبع                 

  .بر الحدود مع مصرتهريبهما إلى إسرائيل ع" حماس"محاكمة شخصين حاولت حركة 
وعلى الرغم من إرجاء التصويت إال أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي أعلن خالل الجلسة أن بناء الجـدار                 

  .الحدودي سيبدأ هذا العام
  15/2/2010المصريون، 

  
   رداً على اغتيال مغنيةتحذر رعاياها من مخاطر خطف أو هجمات في الخارج" إسرائيل" .21

امس رعاياها الذين يعتزمون التوجه إلى الخارج لقضاء عطلة عيد الفصح " إسرائيل"حذرت : )وكاالت (
واعتبر ما يسمى مكتب  .آذار من مخاطر التعرض لعمليات خطف او هجمات/اليهودي في نهاية مارس

من الضروري تجديد هذه التحذيرات نظراً "في بيان انه " اإلسرائيلية"التابع للحكومة " اإلرهاب"مكافحة 
  .حسب قوله"  حزب اهللا وإيرانلتهديدات

كما أن . أحد ابرز القادة العسكريين للحزب" بقتل عماد مغنية" إسرائيل"يتهم "وذكر المكتب بان حزب اهللا 
" اإلسرائيليين"ودعا المكتب ". بمقتل عالم الفيزياء النووية مسعود علي محمدي" إسرائيل"اتهمت "إيران 

مية وال سيما مصر وخصوصاً شبه جزيرة سيناء، وكذلك إلى إلى تجنب التوجه إلى دول عربية واسال
كما أوصى . األردن، ونصح هؤالء أيضاً بتجنب دول أخرى تعتبر خطرة أيضاً مثل كينيا وساحل العاج

  . بتجنب السفر إلى الخارج عبر مجموعات منظمة بشكل ال يجعلهم هدفا لهجوم محتمل" اإلسرائيليين"
  15/2/2010الخليج، 
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  قوة سورية العسكرية ال تتعدى قوة حزب اهللا وحماس: إسرائيليون خبراء .22
رأى خبراء وجنراالت احتياط في جيش االحتالل االسرائيلي ان لدى سورية            :زهير اندراوس  -الناصرة  

قدرة حقيقية للتسبب باضرار جسيمة للدولة العبرية في حال نشوب حرب او مواجهة مـستقبلية، علـى                 
  .قدرة ال تهدد، حسب تعبيرهم، بمحو اسرائيل عن الوجودالرغم من ان هذه ال

وفي هذا السياق، قال البروفيسور الكسندر بلي من جامعة نوتردام االمريكية وكلية اريئيـل االسـرائيلية                
على الرغم من عدم وجود قدرة لسورية لمحونـا         'على االنترنت انّه    ' يديعوت احرونوت 'لموقع صحيفة   

  .'رون على التسبب بأضرار كبيرة في الجبهة الداخلية ومدنها وبلداتهامن الخارطة، لكنهم قاد
اما البروفيسور موشيه معوز، المتخصص في الشؤون السورية في الجامعة العبرية بالقدس الغربية، فقد              
ابدى تأييده القوال بلي، مضيفا ان سورية هي االخرى ستتكبد خسائر كبيرة وان اساس القوة الـسورية                 

  . الكبير هو الصواريخ طويلة المدىوالتهديد
وحذّر البروفيسور معوز من التقليل بالقدرات السورية بضرب المدن االسرائيلية على الرغم من التفـوق               

  .العسكري االسرائيلي
من ناحيته شدد الجنرال احتياط والبروفيسور اورن شحور على اقوال معوز، بان الطرفين غير معنيـين                

لصواريخ السورية على تدمير اسرائيل او قدرتها على حسم الحرب مشيرا الـى             بحرب، وقلل من قدرة ا    
  .انّها قد تتسبب باضرار في الجبهة الداخلية كاالضرار التي تسببت فيها صواريخ حزب اهللا وحماس

  15/2/2010القدس العربي، 
 

   تحت خط الفقر"إسرائيل"ثلث األطفال في : "التأمين الوطني"مؤسسة  .23
 أن ربع األسر في اسرائيل تعيش تحت 2009في اسرائيل للعام " التأمين الوطني" مؤسسة بينت معطيات

 . الف طفل، يعيشون في اسر فقيرة ويعتبرون فقراء780خط الفقر، فيما ثلث األطفال، نحو 
 في 20ووفق معطيات المؤسسة فإن ثلثي األسر التي تعيش في اسرائيل مكونة من ابن واحد أو اثنين، و

 130 ابناء، ويصل عدد األسر أحادية المعيل إلى 6 في المئة منها مكونة من 4 ابناء و3 مكونة من المئة
 .تعيلها امرأة)  في المئة97(الف اسرة، غالبيتها العظمى 

ولفت التقرير إلى أن غالبية األسر الفقيرة في اسرائيل هي في خانة األسر أحادية المعيل، إذ تعيش ثلث 
 . الفقرهذه األسر تحت خط
 الف والدة، ووصلت قيمة مخصصات األوالد التي تدفعها المؤسسة الى 160 2009وسجلت في العام 

 . مليار شيكل5.2
  14/2/2010، 48عرب

  
   حمير "إسرائيل"كبار القضاة في : نائب المدعي العام في القدس .24

ة في إسرائيل انهم ال يفقهـون  اتهم نائب المدعي العام اإلسرائيلي أوري كوراب كبار القضا    : باقة الغربية 
شيئا في القضاء، بمن فيهم قسم من قضاة المحكمة اإلسرائيلية العليا، وهاجمهم كوراب واصـفا إيـاهم                 

يقضون الوقت أثناء المداوالت في العديد من جلـسات المحـاكم باللعـب،    "بالحمير الكبار وبنفس الوقت     
  . يدرسون الحقوقوذلك خالل مداخلة له قدمها أمام طالب إسرائيليين

أمس أن تصريحات كوراب التي تم نشرها فـي الـصحف اإلسـرائيلية             " يديعوت احرنوت "ونقل موقع   
الجمعة الماضي، أثارت العديد من الجهات في إسرائيل خاصة انه تحدث عن رئيسة المحكمة العليا فـي                 

سـرائيلي الـسابق موشـي       للرئيس اإل  إدانةإسرائيل القاضية دوريت بينش، واتهمها بالتوصل إلى قرار         
  .كتساف قبل بدء جلسات المحاكمة

  15/2/2010الدستور، األردن، 
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  ضد إخالء المستوطنات" سيناضل"غالبية الجمهور الديني ": إسرائيل"استطالع في  .25

" موتاجيم"استطالع مهم للرأي تم إجراؤه مؤخرا في إسرائيل عن طريق معهد كشف : حسين شبكشي
عن وجود إمكانية حقيقية وجادة النفجار الجمهور الديني، وأن " رسوم جال أورنب"بالتعاون مع مؤسسة 

هذا الجمهور يزداد تطرفا بعد فك االرتباط مع غزة، وأنه ال يبدي أي استعداد إلخالء المستعمرات في 
 .حالة االتفاق مع الفلسطينيين مجددا

 ضد إخالء البلدات فـي إسـرائيل        "سيناضل ويقاوم "من الجمهور الديني    % 79ويوضح االستطالع أن    
كـي ال   " عمل كل ما يلزم   "من المستطلعين يوضحون أنه يجب      % 16لصالح العرب، ويضاف لذلك أن      

االعتـداء علـى العـسكريين      "و" ضرب الشرطة "يتم التخلي عن المستوطنات حتى إذا وصل الحد إلى          
ـ  " مونيدع"من المستطلعين   % 75والنقطة األهم أن    " اإلسرائيليين أنفسهم  وبالتـالي  % 16رأي هؤالء ال

  . غالبية الجمهور الديني يؤيد هذا التوجه
 15/2/2010الشرق األوسط، 

  
  السفير اإلسرائيلي الجديد لدى مصر يباشر مهامه غداً .26

 الجديد المعين لدى مصر يتسحاق لفانون  اإلسرائيليقال مصادر إعالمية عبرية إن السفير: الناصرة
اهرة، حيث سيقوم بتقديم أوراق اعتماده لوزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، سيتوجه غداً إلى الق

  .وللرئيس المصري حسني مبارك، استعداداً لمباشرة أداء مهام منصبه الجديد
 14/2/2010قدس برس، 

  
   الداخل متأهبون للدفاع عن حقوقهم من دون ترددوفلسطيني: رائد صالح .27

 الشيخ رائد صالح، في 48كة اإلسالمية في فلسطين المحتلة عام أكد رئيس الحر :القدس المحتلة
 للتضامن مع األسرى 48في بلدة عرابة البطوف داخل أراضي " أبناء البلد"مهرجان شعبي نظمته حركة 

 أن فلسطينيي الداخل متأهبون في سجون االحتالل، أنه لن يكترث بقرار سجنه من قبل االحتالل، مؤكداً
نحن باقون هنا ولن يهدأ لنا بال حتى يعود آخر "م من دون تردد، وشدد صالح، وقال للدفاع عن حقوقه

  ".الجئ من شعبنا لدياره وحتى يخرج آخر أسير من زنزانته
 تقلوا الشعب أن تسجنوا منا، وأن تقتلوا منا، ولكن ال يمكنكم أنيمكنكم "وخاطب االحتالل جازماً 

 من كل أقوى من كل رصاصاتكم، وسيبقى وجودنا أقوىحقنا الفلسطيني، أو أن تهدموا وجودنا، ألن 
  ".جرافات هدمكم، ونردد في وجه بغيكم هنا باقون، هنا باقون، ما بقي الزعتر والزيتون
 اإلسالمية فحسب بل من جهته، اعتبر المطران عطا اهللا حنا أن كلمة صالح تمثله فهي ال تمثل الحركة

 إلى أن وشدد على أن األسرى قضية وطنية، مشيراً. باسم كل إنسان يدافع عن القدس والمقدسات
تهدف من خالل فرض السجن على الشيخ رائد إيصال رسالة تهديد ووعيد لكل من يقول إن " إسرائيل"

  ".ال تهديداتكمسنبقى نقول القدس عربية ولن تخيفنا ال سجونكم و"وتابع . القدس عربية
 عدم التنازل عن ثوابتها في إلىمحمد نعامنة حركة حماس " أبناء البلد"ودعا األمين العام لحركة 

  .المفاوضات مع االحتالل حول صفقة األسرى
  15/2/2010الخليج، 

  
  االحتالل يستعد لهدم عشرات المنازل في سلوان بالقدس .28

 هدم اإلسرائيليتعتزم سلطات االحتالل : الت األنباء الدستور ووكا-باقة الغربية، فلسطين المحتلة 
ن أ اإلسرائيلية اإلذاعةوذكرت . عشرات المنازل الفلسطينية في حي سلوان شرقي مدينة القدس المحتلة
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رئيس بلدية االحتالل في القدس نير بركات أوعز إلى طاقمه بمباشرة االستعدادات بالتنسيق مع الشرطة 
  . المنازل الفلسطينية في حي سلوان شرقي مدينة القدس لهدم عشراتاإلسرائيلية

وكالة واستنكر مسؤول ملف القدس في السلطة الفلسطينية حاتم عبد القادر في اتصال هاتفي مع مراسل 
 تهويد المدينة المقدسة وتهجير إلى بالعنصري والذي يهدف إياهفي رام اهللا هذا القرار واصفا ) بترا(

 القدس من مخططات االحتالل إلنقاذ للتحرك واإلسالمية العربية األمةعبد القادر  ودعا. األصليينسكانها 
  . جعلها عاصمة لدولة االحتالل خالية من العرب والمسلمينإلىالرامية 

  15/2/2010الدستور، األردن، 
  

  جدار االستيطان يبتلع المزيد من أراضي القدس .29
ار االستيطان العنصري بين قرية الولجة الفلسطينية أمس بناء جد" إسرائيل"استأنفت  :القدس المحتلة

جنوبي القدس المحتلة، في قطاع يبلغ طوله أربعة كيلومترات، قدرت أوساط متابعة انه " جيلو"ومستعمرة 
سيضم ديراً مسيحياً، ويدمر أراضي زراعية وقنوات مائية وينابيع معروفة منذ القدم وما زالت تستخدم 

  .اراً بالبيئة والزراعةحتى اآلن، ما يلحق أضر
  15/2/2010الخليج، 

  
  تشققات خطيرة في المصلى المرواني .30

كشفت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، أمس عن تشققات خطيرة وكبيرة في المصلى : رام اهللا
المرواني بالمسجد األقصى، يعتقد أنها نتيجة لحفريات االحتالل اإلسرائيلي المتواصلة والمتشعبة أسفل 

وتبين، وفق بيان صحافي صادر عن الدائرة،  .تحت المصلى من جهته الجنوبية على وجه الخصوصو
نسخة منه، بأن التشققات تتركز في األعمدة والواجهات التي يقوم عليها بنيان المصلى، في  "الغد"وتلقت 

 شؤون المسجد حين تمنع سلطات االحتالل دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس التي تشرف على إدارة
  .األقصى من أعمال الصيانة والترميم لسطح المصلى المرواني

  15/2/2010الغد، األردن، 
  

   محال في القدس بهدمهاخمسة تخطر أصحاب "إسرائيل" .31
 مفتشو البسطات في البلدية ، أنالقدس المحتلةنقالً عن مراسلها في  15/2/2010الحياة، نشرت 

 السوق الشعبي داخل أسوار البلدة القديمة، وأخطروا أصحاب خمسة مسوا أاإلسرائيلية في القدس اقتحم
محال هناك بإزالتها وهدمها في غضون الساعات الثماني واألربعين المقبلة، تحت طائلة تحميلهم 

 مشادات كالمية أن الفلسطينية "معاً"وأفادت وكالة  . ستقوم البلدية بذلكإذمسؤولية عدم تنفيذ هذا القرار، 
ين أصحاب تلك المحال ومستخدمي البلدية، بعد أن رفض المواطنون أوامر رئيس مفتشي وقعت ب

  .البسطات، وأكدوا عزمهم التوجه إلى القضاء ضد هذا القرار
وأكد ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر أن أصحاب المحال يرفضون إخالءها، وأن من المنتظر 

 أو صباح اليوم من خالل مكتب المحامي أمسإلسرائيلية مساء تقديم التماس إلى المحكمة المركزية ا
  .مهند جبارة ضد قرار بلدية االحتالل بهدم تلك المحال

إلى إن المساحة ، وكاالت األنباءونقالً عن باقة الغربية، من  15/2/2010الدستور، األردن، وأشارت 
وتشمل ثالث محال لأللبسة   متر،200 نحو اإلجمالية للمحال التجارية التي تم تسليمها أوامر إخالء تبلغ

  . فردا150ًوبيع األحذية ومقامة منذ سبع سنوات، ويستفيد من هذه المحالت نحو 
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   تسعة فلسطينيين في الضفة الغربيةتقلاالحتالل يع .32
 فجر أمس اإلسرائيلياعتقلت قوات االحتالل :  الدستور ووكاالت األنباء-باقة الغربية، فلسطين المحتلة 

 االعتقاالت تمت في مدن بيت لحم إنوقالت مصادر فلسطينية . تسعة فلسطينيين في الضفة الغربية
  .وجنين ورام اهللا ونابلس

  15/2/2010الدستور، األردن، 
  

  صيادين فلسطينيينستةقوات االحتالل تختطف  .33
عتقلت ستة ذكرت مصادر فلسطينية أمس أن قوات االحتالل اإلسرائيلي ا: القادر فارس  عبد– غزة

ونقلت المصادر عن شهود عيان قولهم إن . صيادين قبالة شواطئ بلدة بيت الهيا شمالي قطاع غزة
الزوارق اإلسرائيلية أطلقت النار صوب الصيادين الستة قبل أن تقدم على مصادرة مراكبهم واعتقالهم 

 .ونقلهم إلى جهة مجهولة
  15/2/2010عكاظ، 

  
  خسائر صّيادي غزة بالماليين وإنتاجهم انخفض إلى النصف  :نقيب الصياديين الفلسطينيين .34

 أكد نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عياش، أن البحرية اإلسرائيلية تحاول تفريغ ساحل قطاع :غزة
" قدس برس"وقال عياش، في تصريحات أدلى بها لوكالة  .غزة من الصيادين، وتتعمد مضايقتهم يومياً

إطالق القذائف من قبل قوات االحتالل يتركز على الصيادين في ساحل رفح وشمال في سياق حوار، إن 
  . غزة، في ما أصبح القصف بالرشاشات عادة متكررة من جانب القوات اإلسرائيلية

 مليون دوالر منذ نحو عشر سنوات، إضافة 17وأفاد عياش بأن خسائر قطاع الصيد الفلسطيني بلغت 
يين، واعتقال مائتين آخرين، وإصابة العشرات خالل مزاولتهم مهنة الصيد في الستشهاد ثمانية صياد

وحذر نقيب الصياديين الفلسطينيين من أن الجيش اإلسرائيلي يحاول . عرض البحر خالل المدة ذاتها
 خالل اعتقال الصياديين التأثير عليهم وربطهم كجواسيس به، مقابل لقمة العيش، مشيراً إلى أن هذا أمر

ينطبق على كافة معابر غزة البحرية والبرية والتي تشهد المحاوالت ذاتها، لكنه أعرب عن ثقته بوجود 
  .وعي كبير لدى كثير من الصيادين

 طن، بينما 1850وأكد النقابي الفلسطيني انخفاض اإلنتاج السمكي من الصيد خالل العام الماضي إلى 
 آالف وخمسمائة طن من األسماك، وذلك يعود لمنع كان اإلنتاج في سنوات سابقة يصل إلى ثالثة

  . االحتالل الصياد الفلسطيني في قطاع غزة من الوصول لمسافة أطول في الساحل
  13/2/2010قدس برس، 

  
  نقيب الصياديين الفلسطينيين ينفي اعتقال البحرية المصرية ألربعة صيادين فلسطينيين .35

 عياش أن يكون أي من الصياديين الفلسطينيين قد تعرض  نفى نقيب الصياديين الفلسطينيين نزار:غزة
في ) 12/2(الجمعة يوم لالعتقال على أيدي قوات من البحرية المصرية، في ساعة متأخرة من مساء 

" قدس برس"وقال عياش لوكالة  .على الحدود المصرية الفلسطينية) جنوب قطاع غزة(عرض بحر رفح 
تأكدنا أن جميع صيادينا بخير ولم يتعرض أي منهم ألي أذى قد "إن هذه المعلومات غير صحيحة، و

  ".طوال الليلة الماضية وفجر اليوم
  13/2/2010قدس برس، 
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   بصاروخ بغزة أصيبتضطر لشراء منزل لطفلة فلسطينيةتوزارة األمن اإلسرائيلية ": التايمز" .36
 منزل للطفلة الفلسطينية ماريا  ذكرت صحيفة التايمز، أن وزارة األمن اإلسرائيلية اضطرت لشراء:غزة

 والذي 2006 في إسرائيلي صاروخي أصيبت بالشلل التام بسبب هجوم التيأمان صاحبة الثمان سنوات، 
وأمرت المحكمة العليا اإلسرائيلية بتحمل وزارة األمن نفقات  . عن مقتل أمها وأخيها وجدتهاأسفر أيضاً

تتلقى بها عالجها، حيث ستغادر الطفلة المستشفى هذا  التيشراء منزل لماريا بالقرب من المستشفى 
 يناضل لتأمين مستقبلها الذيوقال عدى أستيجمان، محامى الطفلة  .األسبوع ألول مرة منذ أربعة سنوات

  ".إنها أخبار رائعة لـ ماريا" مواجهة الممارسات اإلسرائيلية في
نيه إسترلينى لشراء معدات متخصصة  ج42,688.80وكان قراء الصحيفة البريطانية قد تبرعوا بـ 

وتشير الصحيفة أن جزء من هذا المبلغ سيتم استخدامه فى تجهيز منزل العائلة الجديد لتلبية . للطفلة
  .احتياجاتها الخاصة

 على سيارة تقل مسلحين بقطاع غزة حيث إسرائيليوكانت ماريا قد أصيبت بالشلل بعدما وقع صاروخ 
 الفقريوقد انقسم عمودها . آخرين كانت بداخلها الطفلة وسبعة أفراد التيها طال االنفجار سيارة عائلت
  .كما حدث ثقب بالرئتين

  14/2/2010وكالة سما، 
  

   أسيراً فلسطينياً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما114ً: فروانة .37
ين مضى على  أفاد الباحث المختص بشؤون األسرى، عبد الناصر فروانة، بأن عدد األسرى الذ:غزة

 األحد ، قد ارتفع اليوم"عمداء األسرى"اعتقالهم أكثر من عشرين سنة، وهم ما يطلق عليهم مصطلح 
  . أسيراً بعد أن انضم إليهم األسير الفلسطيني ظاهر عياد114ليصل إلى  14/2

 315ضم ، والتي ت"األسرى القدامى"هم جزء من قائمة " عمداء األسرى"وقال فروانة، في تصريح له إن 
 أسيراً مضى على اعتقالهم في 13أسيراً معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، وأن من بينهم أيضاً يوجد 

  ".جنراالت الصبر"السجن أكثر من ربع قرن بشكل متواصل، وهؤالء يطلق عليهم مصطلح 
  14/2/2010قدس برس، 

  
   الفلسطينيين داخل المستوطنات لجنة تقصي حول ظروف العمالإرسالمطالبة منظمة العمل الدولية  .38

 طالب وائل نظيف رئيس االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين منظمة العمل : سمبلأبو عماد -أريحا 
 لجنة تقصي حقائق دولية وبشكل عاجل لالطالع على بإرسالالدولية ألخذ دورها وتحمل مسؤولياتها 

ستوطنات المقامة على األراضي الفلسطينية  والم"إسرائيل"أوضاع وظروف العمال الفلسطينيين داخل 
وأوضح نظيف أن العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات يتعرضون ألبشع ممارسات  .المحتلة

  . والسماسرةاإلسرائيلياالستغالل المادي والمعنوي والجسدي من قبل المشغل 
  15/2/2010الحياة الجديدة، 

  
  ئة وطنية عليا إلعادة اإلعمارندوة في غزة تطالب بضرورة تشكيل هي .39

 اجمع عدد من المسؤولين والقانونيين والسياسيين ورجال األعمال الفلسطينيين، على ضرورة :غزة
تشكيل هيئة وطنية عليا، تظم ممثلين عن القطاع الحكومي والمؤسسات األهلية والقانونية والتشريعية 

" التجمع الهندسي الديمقراطي"ورشة عمل نظمها وأكد المتحدثون خالل  .تتولى إعادة إعمار قطاع غزة
أن مشكلة إعمار قطاع "في غزة ) 13/2( السبت يوم" عام على الدمار في انتظار اإلعمار"تحت عنوان 

  ".غزة، ال تكمن فقط في االنقسام الفلسطيني بل هناك تواطؤ دولي على تعطيله



  

  

 
 

  

            20 ص                                     1701:         العدد       15/2/2010اإلثنين  :التاريخ

بية لتحرير فلسطين، أن يتم تنظيم مؤتمر واقترح ناصر الكفارنة، عضو المكتب السياسي للجبهة الشع
شعبي، يضم جميع القوى والفعاليات الوطنية والمؤسسات األهلية والحكومية والمواطنين المتضررين 

لرفع الحصار " لوبي ضغط جماهيري"وطالب الكفارنة بتشكيل  .وذلك من اجل أن يكون مؤتمر متكامل
 له مجموعة كبيرة من النشاطات بين الضفة وغزة منها المفروض على قطاع غزة وإنهاء االنقسام، يكون

  .إضرابات شاملة أو تشكيل حالة عصيان مدني ضد الحصار واالنقسام
 مسؤولية تأخر "إسرائيل"أما الناشط القانوني كارم نشوان، فقد حمل استمرار المفاوضات بين السلطة و

ل نشوان االنقسام الفلسطيني أيضا المسؤولية ، كما حم"عبثية"اإلعمار، فيما وصف تلك المفاوضات بأنها 
  .في التأخر اإلعمار

  14/2/2010قدس برس، 
 

   مليون1,5 األراضي الفلسطينية إلى  فيارتفاع عدد الالجئين المسجلين": األونروا" .40
كشفت دراسة أجرتها وكالة األونروا عن ارتفاع عدد الالجئين في األراضي الفلسطينية : )أ ش أ(

 2007 إلى 1997 خالل الفترة من ةالمائ في 36ث صعد عدد الالجئين المسجلين أكثر من المحتلة، حي
  . نسمة145 و ألفا551ًليصل عددهم إلى مليون و

 الذي أجراه مكتب اإلحصاءات 2007وأظهرت الدراسة، التي اعتمدت على نتائج المسح الفلسطيني لعام 
 ةالمائ في 4,5زة واصل ارتفاعه، حيث بلغت نسبته المركزي الفلسطيني، أن النمو السكاني في قطاع غ

  ألفا951ً ألف نسمة ليصل عددهم إلى 300خالل الفترة المذكورة، مع ارتفاع الالجئين المسجلين نحو 
 بين الالجئين المسجلين ةالمائ في 2,5، مقارنة بمعدل نمو سنوي بلغ 2007 الجئين في نهاية عام 709و

  .لك القدس الشرقيةفي الضفة الغربية بما في ذ
وأفاد تقرير صادر عن مكتب الوكالة في القاهرة بأن إجمالي عدد سكان األراضي الفلسطينية المحتلة بلغ 

 30 نسمة، ما نسبته 443 و ألفا871ً بارتفاع 2007 نسمة في نهاية عام 126 و ألفا767ً ماليين و3نحو 
خالل العقد بين المسحين % 3نوي بنسبة ، وهو ما يشير إلى نمو س1997، مقارنة بعام ةالمائفي 

  .السكانيين
 ةالمائ في 42,6 شكل الالجئون المسجلون لدى األونروا ما نسبته 2007ووفقا للدراسة، ففى نهاية عام 

  . في قطاع غزةةالمائ في 60من سكان األراضي الفلسطينية المحتلة، منهم 
 سنويا، أعلى ةالمائ في 3، الذي وصل إلى نحو ويأتي النمو السكاني في األراضي الفلسطينية المحتلة

 من المسجل في العالم العربي ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، كما جاءت الكثافة السكانية نسبياً
 نسمة في الكيلومتر المربع بزيادة 625أعلى بشكل ملحوظ عما هي عليه في الدول المجاورة حيث بلغت 

  ."إسرائيل"األردن وضعف ما هي عليه في في % 10مقارنة بلبنان، و% 50
)  عاما64 إلى 15ما بين (وجاءت معدالت النمو السكاني أعلى بين الشباب واألشخاص في سن العمل 

 أمام التنمية االجتماعية واالقتصادية في األراضي المحتلة، خاصة في إطار األزمة  كبيراًمما يمثل تحدياً
  .االقتصادية المطولة

 ألف وظيفة جديدة 133، فسيكون هناك حاجة لتوفير متوسط 2008ت القوى العاملة لعام ووفقا لبيانا
 لتقليص معدالت البطالة إلى المتوسط السائد في منطقة 2015 في األراضي المحتلة حتى عام سنوياً

  .باًالشرق األوسط وشمال إفريقيا والتي سجلت أعلى معدل بطالة في العالم خالل العقد الماضي كله تقري
 15/2/2010المستقبل، 
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  يعقد في ألمانيا "والحرية ألسرانا.. عودتنا حتمية" مؤتمر فلسطينيي أوروبا الثامن تحت شعار .41
يسر األمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا ومركز العودة الفلسطيني في لندن والتجمع الفلسطيني في 

ة في برلين، دعوة أبناء الشعب الفلسطيني في عموم ألمانيا وباالشتراك مع المؤسسات الفلسطينية العامل
عودتنا : "القارة األوروبية لحضور فعاليات مؤتمر فلسطينيي أوروبا الثامن والذي سيعقد تحت شعار

 في العاصمة األلمانية 2010مايو /  أيار8وذلك في يوم السبت الموافق ، "والحرية ألسرانا.. حتمية
لفعاليات واألنشطة على هامش المؤتمر والتي تؤكد تمسك فلسطينيي برلين، وسوف تقام العديد من ا

أوروبا بحق العودة ودعمهم ومساندتهم إلخوانهم في األراضي المحتلة وخاصة لألسرى القابعين في 
  .سجون االحتالل الصهيوني، وتسليط الضوء على قضيتهم العادلة

  15/2/2010القدس العربي، 
  

   "مفاعل ديمونة" بسبب "رائيلسإ"شكوى قضائية ضد : األردن .42
أنهى مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق اإلنسان االسـتعدادات والتحـضيرات           :  كمال زكارنة  -عمان  

 الشهر المقبل لتسببها بوفيات وإصابات ألردنيين يقطنـون         "إسرائيل"الالزمة لتحريك شكوى قضائية ضد      
 وغيرها من األمراض التـي تـسببها الغـازات          مراض السرطان أفي المناطق المحاذية لمفاعل ديمونة ب     

ضرار بيئية تؤثر على العناصر والمكونات      أاإلشعاعية السامة المنبعثة من المفاعل، إضافة إلى التسبب ب        
  .البيئية في األردن

15/2/2010الدستور، األردن،   
  

  مصر تجدد رفضها إدخال أي تعديالت على الورقة المصرية .43
جددت مصر التي ترعى الحوار الفلسطيني خالل اتصاالتها المستمرة مع          : عمر القليوبي، حسين عمران   

حماس رفضها إدخال أي تعديالت على الورقة المصرية، وهو ما ترفضه الحركة التي أبلغـت مـصر                 
  .خالل الساعات األخيرة رفضها التوقيع على ورقة تجعلها الخاسر األكبر من التوقيع على المصالحة

طرافاً عربية على رأسها السعودية بضرورة ممارسة ضغوط مكثفة على حمـاس  وطالبت مصر طالبت أ   
إلقناعها بالتوقيع على الورقة المصرية، فضالً عن التدخل لدى سوريا التي تمر عالقاتها مـع القـاهرة                 

  .بحالة من التوتر للكف عن وضع العراقيل أمام المصالحة
  15/2/2010المصريون، 

  
  لشعب الفلسطيني في غزةاصدي الدولي الستمرار معاناة  نالحظ عدم الت:الشيخ حمد .44

  حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ تحدث:قنا -الدوحة 
عن معاناة الشعب ،  مساء أمس"حول مستقبل العالقات بين أميركا والعالم اإلسالمي"ندوة القطري، في 

ا نالحظه أيضا عدم التصدي الدولي الستمرار المعاناة القاسية للشعب وم"الفلسطيني في قطاع غزة وقال 
الفلسطيني في قطاع غزة التي تسبب بها العدوان اإلسرائيلي ببشاعة ال تتناسب مع أي مبرر سياسي أو 
أخالقي، وبصراحة أقول إن علينا جميعا أن ننظر بجدية إلى تحمل المسؤولية السياسية واألخالقية إلنهاء 

 المعاناة اإلنسانية بسرعة بتوفير الدعم الالزم إلعادة البناء وتسهيل إنجازه، إذا كنا بالفعل نعني ما هذه
نقول بشأن وحدة اإلنسانية ومصيرها المشترك وتأسيس العالقات بيننا على قاعدة المصالح المشتركة 

  ."واالحترام المتبادل
  15/2/2010الوطن، قطر، 
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  االحتالل لفك حصار غزة للضغط على يدعوأردوغان  .45
شدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة ممارسة الضغوط على الكيـان              : الدوحة

الصهيوني لفتح معابر غزة ورفع الحصار عنها، كما دعا مصر إلى التعامل مع القضية بشكل مختلـف،                 
  .صرمؤكداً التزام بالده بالوفاء بوعودها تجاه السكان في القطاع المحا

مع نظيره القطري حمد بن جاسـم       ) 2-14(ودعا أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم األحد          
آل ثاني بالدوحة إلى ضرورة ممارسة الضغوط على الكيان الصهيوني للسماح بإدخال مواد البناء لتبـدأ                

  .ع القضية بشكل مختلفإعادة اإلعمار في القطاع بما في ذلك البنية التحتية، داعياً مصر إلى التعامل م
كما أكد رئيس الوزراء التركي على التزام بالده بالوفاء بوعودها للعمل على حـل مـشكلة األوضـاع                  
اإلنسانية المتردية في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات، وتسهيل إدخال المساعدات لسكانه الذين يزيدون              

  . مليون فلسطيني 1.5عن 
 معابر للدخول إلى القطاع أحدها معبر رفح، معرباً عن أسـفه مـن              وأشار أردوغان إلى أن هناك أربعة     

  .عدم سماح الكيان الصهيوني ومصر بدخول المساعدات الالزمة إلعادة إعمار غزة
 آالف أسرة ما زالت تعيش في الخيام، مطالباً الدول التي شاركت في مؤتمر إعادة               5وذكر أن ما يقارب     

 .وعودهاإعمار غزة في شرم الشيخ بالوفاء ب
  14/2/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
   نفقاً للتهريب على الحدود مع غزة12أجهزة األمن فّجرت وسدت نحو : مصر .46

 12قالت مصادر أمنية مصرية إن أجهزة األمن بشمال سيناء فجرت وسدت نحو             :  يسري محمد  -رفح  
 أنفاق تقع في مناطق غير مأهولـة      5نفقا للتهريب على الحدود مع قطاع غزة، مضيفة أنه تم تدمير نحو             

 أنفاق أخرى باستخدام الحجارة، مشيرة إلى أنـه تـم رفـع             7بالسكان باستخدام المتفجرات، فيما تم سد       
 .الحراسة التي كانت مفروضة على هذه األنفاق

  15/2/2010الشرق األوسط، 
  

  "إسرائيل"الجنايات الكويتية تغرم صحيفة نشرت إعالناً يدعم  .47
رمت محكمة الجنايات الكويتية أمس، جريدة الوطن ثالثة آالف دينار في دعوى نشر إعـالن               غ: الكويت

ـ  الذي يدعم اإلسرائيليين ويبرر محرقة غزة، وقررت إحالة الدعوى المدنيـة           " هيرالد تريبيون "صحيفة ال
  .للمحكمة المختصة

لجريدة أن األخيرة سـمحت     واعتبر المحامون محمد طالب وجليل الطباخ وعلي العنزي الذين اختصموا ا          
التي تطبع في مطابعها وتصدر بالتنسيق معهـا،        " هيرالد تريبيون "عبر مطابعها بنشر إعالن في صحيفة       

، وتنشر أفكاراً صهيونية تدعم اإلسرائيليين وتبرر جرائمهم        "إسرائيل"لرابطة تعمل على الدفاع عن أمن       
  .في غزة، مطالبين وزارة اإلعالم بمعاقبتها

  15/2/2010، الخليج
  

   إلضرابهم المفتوح 28أهالي الجوالن يحيون الذكرى الـ .48
ـ         : وكاالت  لإلضراب المفتوح،   28أحيا أهالي هضبة الجوالن السورية المحتلة، أمس، الذكرى السنوية ال

 ضد سلطات االحتالل اإلسرائيلي وقرار ضمها للجوالن وتطبيق         1982 أشهر، الذي أعلنوه عام      6لمدة  
  . سرائيلية على سكانها السوريين ومحاوالتها فرض الهوية اإلسرائيلية عليهم بالقوةالقوانين اإل

  15/2/2010السفير، 
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  "الذي يعترف بحقوق وأمن اإلسرائيليين والفلسطينيين"أوباما يجّدد التزامه حّل الدولتين  .49
لة ضمنها في شريط    شدد الرئيس باراك اوباما، السبت، في رسا      ): وكاالت (- سمير البرغوثي    -الدوحة  

فيديو تم بثه في افتتاح الدورة السابعة لمنتدى اميركا والعالم االسالمي في الدوحة على سـعي الواليـات          
من ناحيتـه،   . »حل الدولتين الذي يعترف بحقوق وأمن اإلسرائيليين والفلسطينيين       «المتحدة، إلى تطبيق    

وسط في معهد بروكينغز، بوجود احبـاط فـي         أقر مارتن انديك، مدير مركز سابان لسياسات الشرق األ        
، لكنـه   »ان واشنطن تتفهم هذا االحباط    «واوضح  . العالم العربي، خصوصا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية      

  .اشار الى ان مرده الى مواقف الطرفين االسرائيلي والفلسطيني في شأن جهود التسوية
15/2/2010الراي، الكويت،   

  
  " خارطة الطريق"ثير على اإلسرائيليين لتأكيد التزامهم بـروسيا تريد التأ :الفروف .50

ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أن روسيا تريد التأثير على الشركاء اإلسرائيليين من أجل               
  ".خارطة الطريق"أن يؤكدوا على التزامهم بخطة 

 من الصعب التعويل على أن      وقال الفروف في حديث للصحفيين في العاصمة النيكاراغوية ماناغوا، إنه         
وأعاد الى األذهـان أن الـرئيس       . الجانب الفلسطيني سيستطيع التفاوض بشكل فعال بدون حركة حماس        

الفلسطيني محمود حماس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل يقران بأهمية وحدة الصف              
  .الفلسطيني

روسيا والواليات المتحـدة واالتحـاد      (اعية الدولية   وأعلن الفروف أن روسيا تقترح عقد لقاء للجنة الرب        
  .بسرعة لبحث الوضع في الشرق األوسط) األوروبي ومنظمة األمم المتحدة

وفي حديثه بشكل عام عن تسوية نـزاع        . ووصف الفروف الوضع في الشرق األوسط  بأنه مقلق للغاية         
  . التفاؤلالشرق األوسط، أكد الفروف أن آفاق التسوية حاليا ال تبعث على

إن الخطوات التي أعلنت الحكومة اإلسرائيلية استعدادها للقيام بها في مجـال تجميـد بعـض                : "وأضاف
  ".أشكال االستيطان غير كافية، لألسف الشديد، على الرغم منها أنها تجري في االتجاه الصحيح

ية يثير قلقا بالغا ألنـه  وأكد الفروف أن رفض إسرائيل القاطع لوقف النشاط االستيطاني في القدس الشرق           
وشدد على أن ذلك يخالف جميع      . يجري هناك إنشاء جدار عزل تصعب إزالته فيما بعد، على حد تعبيره           

  .القرارات التي اتخذت في مجلس األمن الدولي حول هذه القضية
14/2/2010وكالة نوفوستي،   

  
  عم باألمن وضمان دولة يهودية تن67نؤيد دولة فلسطينية على حدود : كلينتون .51

" خيبتهـا "أعربت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون امس في الدوحة عن           ): وكاالت (–الدوحة  
وقالـت  . لغياب التقدم في مفاوضات السالم االسرائيلية الفلسطينية، مضيفة انه ال يمكن فـرض تـسوية              

حدة والعالم االسالمي فـي الدوحـة       كلينتون في كلمة القتها أمام الدورة السابعة من منتدى الواليات المت          
الموفد االميركي للشرق   (و) باراك اوباما (ان الرئيس   . أعلم ان الناس أصيبوا بخيبة ألننا لم نحقق اختراقا        "

  ".ميتشل وأنا أيضاً نشعر بخيبة) االوسط جورج
لتزام ادارة  ، مشددة على ا   "عزمنا قوي ونحن مصممون على تسوية هذا النزاع نهائيا        "اال أنها أضافت ان     

ال يمكن للواليات المتحدة وال اي بلد آخـر  "لكنها حذرت من انه  ". تبدا المفاوضات وان تنجح   "اوباما بان   
   ".يجب على الطرفين تسوية خالفاتهما عبر التفاوض. أن يفرض حال

  رابع مـن  وكررت كلينتون موقف بالدها الواليات المتحدة وهو االلتزام بقيام دولة فلسطينية على حدود ال      
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نلتزم بقيام دولتين مع بقاء القدس مدار بحث        "وقالت  .   وضمان دولة يهودية تنعم باألمن     1967حزيران  
  ".ألنها قضية هامة لليهود والمسلمين والمسيحيين ونحن سنعمل مع كل األطراف لضمان حلها
15/2/2010الحياة الجديدة،   

  
  ل منع تسلّح حماسرئيس أركان الجيش األمريكي يبحث في تل أبيب سب .52

يبحث رئيس هيئة األركان المشتركة للقوات األمريكية األميرال مايـك مـولن، مـع              : الناصرة، فلسطين 
في قطاع غزة، وذلك في الوقت      " حماس"نظرائه اإلسرائيليين، سبل منع تسلّح حركة المقاومة اإلسالمية         
  .ار الفوالذي على طول الحدود مع غزةالذي يشتد فيه الحصار وتواصل فيه السلطات المصرية بناء الجد

14/2/2010قدس برس،   
  

  عضوا كونجرس أمريكيان يطلعان على األوضاع اإلنسانية في غزة  .53
قالت هيئة المعابر والحدود التابعة للحكومة المقالة إن نائبين في الكونجرس األمريكـي             ": الخليج "-غزة  

معبر رفح الحدودي مع مصر في زيارة تفقدية        عن الحزب الديمقراطي وصال إلى قطاع غزة أمس عبر          
وأوضحت مـصادر فلـسطينية أن النـائبين        . قصيرة لالطالع على األوضاع االنسانية في ظل الحصار       

براين بيرد ونيك بيلونو يزوران قطاع غزة بالتنسيق مع وكالة غوث وتـشغل الالجئـين الفلـسطينيين                 
وقال النائب بيرد في تـصريحات مقتـضبة       ". حماس"ة  ، وأنهما لن يلتقيا بأي من مسؤولي حرك       )أونروا(

  .للصحافيين في غزة إنه يزور غزة للمرة الثالثة بهدف االطالع على أوضاع السكان في ظل الحصار
15/2/2010الخليج،   

  
  الوسيط األلماني سيواصل مهامه في صفقة شاليط  ": يديعوت أحرونوت" .54

 األلماني في صفقة تبـادل األسـرى بـين إسـرائيل            امس إن الوسيط  " يديعوت أحرونوت "قالت صحيفة   
. وحماس غرهارد كونراد سيواصل مهام الوساطة رغم ترقيته في إطار عمله في المخـابرات األلمانيـة       

وقالت الصحيفة إن جميع أطراف المفاوضات حول التبادل اتفقوا على مواصلة كونراد لمهام الوسـاطة،               
يشار إلـى   . نجيال ميركل على استمرار نشاطه في الشرق األوسط       وبعد أن صادقت المستشارة األلمانية أ     

أن المفاوضات تعثرت في الشهور األخيرة في أعقاب رفض إسرائيل إطالق سراح أسـرى فلـسطينيين                
 .»خطيرين«تصفهم بـ 

15/2/2010القبس،   
  

   يتهاوى"تويوتا" عرش :تحليل اقتصادي .55
اليابانية ماليين السيارات من األسواق العالمية  "تويوتا موتورز"يتخطى سحب شركة : ميشال مرقص

أكثرها من أميركا، العيوب التقنية، بخاصة ما يرافقه من ضغوط على الشركة الصانعة إلى حد التشكيك 
فليست المرة األولى التي تتبين عيوب في وسائل النقل، لكنها األولى التي تأخذ هذا . في جودة تقنياتها
ويترك توقيتُ الكشف عن الخلل التقني شكوكاً حول .  الواسع مصحوباً بهجومٍ شرسالبعد االقتصادي

وجرت العادة أن يتم إصالح . النيات األميركية، فبعض الطرازات المسحوبة يرقى صنعه إلى سنوات
العيوب في شكٍل طبيعي لدى اكتشافها، فلكل آلة عيوب قد ال تعرف خالل التجارب التصنيعية بل بعد 

وتتجاوز العيوب شركة محددة إلى غيرها، . تخدامها، أو بعد إنتاج وحدات أكثر حداثةً من الطراز ذاتهاس
 "فولسفاكن" لناحية أكياس الهواء، وسحبت "بي أم دبليو" مع 2008وفي مستويات متفاوتة كما حصل عام 

 أكثر من مليون ونصف "اهوند"وبالتوازي مع تويوتا، سيارات من أسواق البرازيل والمكسيك، واستدعت 
مليون سيارة لعيوبٍ في المساند الهوائية، ما يدفع الهيئات المعنية بسالمة المرور إلى أن تتشدد تجاه 
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وتطاول العيوب . صناعة السيارات، وتسحب شركاتٌ أخرى طرازات، أكثرها من أسواق أميركية
ائرة بسبب خلل كهربائي في خزانات  ثالثة آالف ط"بوينغ" فحصت شركة 2002الطائرات أيضاً، ففي 

 330إي " استبدال أجهزة قياس السرعة في مئتي طائرة من طراز "آرباص"الوقود، وقبل مدة طلبت 
 بهذه الطريقة األميركية مثير للحيرة، "تويوتا"لكن سحب طرازات . ، ولم تقم قيامة الدول"340و

وفي رسمٍ . "التوقف عن قيادتها"ميركيين إلى خصوصاً أن وزير المواصالت األميركي راي لحود دعا األ
 تتلقى أنباء سعيدة، بعد تراجع مبيعات "جنرال موتورز"، ما يفيد بأن "اتلنتا جورنال"كاريكاتوري لصحيفة 

  . ةالمائ في 16الشركة اليابانية 
ا، على تعزيز وسط هذا المناخ اإلعالمي وفي اإلطار األوسع، تركّز إدارة الرئيس األميركي باراك أوبام

وحض أوباما في مناسبات سابقة األميركيين على . السوق االستهالكية الداخلية بمنتجات من صنع البالد
واشترط . السعي إلى زيادة الصادرات وخفض الواردات، والتوجه إلى االستهالك من اإلنتاج الوطني

ون الباهظة، إعادة هيكلتها العام الماضي، على شركات تصنيع السيارات الوطنية المتخبطة بالدي
وهذا ما سعت إليه . وتصميمها على إنتاج سيارات صديقة للبيئة وأقل استهالكاً للمحروقات ليمدها بالمال

  . "جنرال موتورز"
وللمقاربة، لم تلقَ السيارات اليابانية رواجاً في األسواق األميركية إال بعد انفجار سيارات لشركة فورد 

الل سبعينات القرن الماضي، لذا قد ال يتحقق فتح األسواق الداخلية أمام السيارات  خ"بينتو"من طراز 
 تخيف المستهلك "صدمة"، إال بعد إحداث 2007بعد التداعيات االقتصادية الكبيرة منذ خريف  األميركية،

  ."صنعت في الواليات المتحدة"وتعيده إلى صواب اقتناء سيارة 
يوب سيارات وسحبها من األسواق، بل يدعو إلى التعمق في أسباب تلك وال يتوقف األمر عند إظهار ع

التي على ما ذكرت وكاالت األنباء، حملت مستهلكين أميركيين على أن يمتنعوا حتى عن ، العيوب
  ."تويوتا"استعمال جزازات أعشاب من ماركة 

ة أمام الشركات الكبرى وقد تكمن مثل هذه األسباب في اتساع العولمة التي فتحت األسواق العالمي
واعتمدت هذه الشركات عمليات اإلنتاج في بلدان المقصد . المتعددة الجنسية، ومنها شركات السيارات

دواسات السرعة المشكو منها في سيارات تويوتا (سواء لكامل وحداتها من السيارات، أو ألجزاء منها 
جميع في بلدان هي في اإلجمال نامية، ولم تُنقل إلى مصانع ت) مصنوعة في والية أنديانا األميركية

وجهدت . تتطور كثيراً في استخدام التقنيات العالية، بحيث تعصى على العاملين من مواطني تلك البالد
هذه الشركات لتصير عابرة للقارات متعددة الجنسية، ومن بين أول ثالثين شركة عالمية عابرة للقارات 

 بحجم "تويوتا"زمة االقتصادية العالمية، سبع لتصنيع السيارات، تتقدمها أو متعددة الجنسية قبل بدء األ
 98.9 "هوندا" بليون، 146.3 " كرايزلر–دايملر " بليون، 169.1 "فولسفاكن" بليون دوالر، 213.5أعمال 
من وطبيعي أال تتأ.  بليون دوالر89.2 "بيجو" بليون و93.3 "نيسان" بليون، 98.8 "بي أم دبليو"بليون، 

  .الجودة التصنيعية في المستوى الذي تحقق لدى هذه الشركات في بلدها األم، حيث بدأت تكتسب شهرتها
ولما سهلت العولمة انسياب السلع والمنتجات بين الدول فأسلس اجتيازها للحدود، عظمت التنافسية بين 

سواء بتنويع الطرازات سعياً الشركات التي تسعى إلى امتالك أكبر حصة من أسواق االستهالك العالمية 
  .وراء إرضاء رغبات المستهلك وقدرته الشرائية، أو باالندماج مع شركات أخرى أو بتملكها

لكن . هذه التنافسية الشرهة تقود إلى أخطاء قد تكون قاتلة، وتسقط عمالقة صناعة السيارات عن عروشها
  . جة من العيوب ذاتهافي المقابل، تتسبب بضحايا غير مسؤولين عن الحوادث النات

إثباتٌ لمؤامرة "غير أن أميركيين اعتبروا دعوة وزير مواصالتهم إلى التوقف عن قيادة سيارات تويوتا 
  ."تستهدف واشنطن من خاللها، التهجم على اليابان

  15/2/2010الحياة، 
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  مالحقة ال تستثني النساء في الضفة الغربية .56
  ياسر الزعاترة

 األجهزة األمنية التابعة نظريا للسلطة الفلسطينية ، وواقعيا للجنـرال األمريكـي             األسبوع الماضي قامت  
، واعتقال زوجته أمام أبنائها ، ولم يشفع        ) أبو بصير (كيث دايتون بمداهمة بيت األسير أحمد نبهان صقر         

من لها بالطبع أن يكون زوجها ممن أمضوا ما يزيد عن عشر سنوات في سجون االحتالل ، وما يقرب                   
  .عامين في سجون السلطة أيام أوسلو األولى

هذه الحادثة ليست األولى ، وال يبدو أنها ستكون األخيرة ، ألن مالحقة النساء ، ومن ضمنهن زوجـات                   
وشقيقات األسرى لم تتوقف فصوال في الضفة الغربية منذ ثالثة أعوام ، األمر الذي يعـد مـن مزايـا                    

رفات ، إذ لم يسبق لألجهزة األمنية أن تجرأت على النساء قبـل أن              السلطة الجديدة التي ورثت ياسر ع     
  .يتولى مهمة اإلشراف عليها الجنرال دايتون

في مقابلته مطلع هذا الشهر مع صحيفة الغارديان البريطانية ، دافع الرئيس الفلسطيني عن الحملة التـي                 
ـ        ال نريـد أن نـسجن األعـضاء    "ا تشنها األجهزة األمنية ضد عناصر وقيادات حركة حماس بالقول إنن

السياسيين في حركة حماس ، بل األفراد الذين يستفزون الوضع األمني ، حتى لو كـانوا أعـضاء فـي                    
  ".حركة فتح

، ) بعضهم لم يخرج منذ شهور طويلة     (والحق أن الغالبية الساحقة من المعتقلين الذين يدخلون ويخرجون          
لنشاط العسكري ، بـل هـم نـشطاء فـي الميـدان الـسياسي         ال عالقة لهم البتة بأي شكل من أشكال ا        

، مع أن الغالبية الساحقة منهم ، وهنا المفارقة المحزنـة ، لـم              ) كثير منهم طلبة جامعات   (واالجتماعي  
يعودوا يقومون بأي نشاط مهما كان ، بما في ذلك أداء صالة الجماعة في المسجد ، تلك التي ستؤدي إما                    

  .، أو التسبب بأذى لكل من يسلم عليهم من الناس في المسجدإلى اعتقالهم من جديد 
ما ينبغي التذكير به هنا هو أن المتهمين بممارسة أو حتى التفكير بأي نشاط عسكري ال يتركون لألجهزة             
األمنية التابعة للسلطة ، بل تتولى أمرهم سلطات االحتالل ، وحتى لو اعتقل أحدهم من قبـل األولـى ،                    

ث أن تطلق سراحه لتعتقله الثانية ، فيما تكون المعلومات التي انتزعت منه قـد سـبقته إلـى       فإنها ما تلب  
مسالخ التحقيق والتعذيب ، وبالطبع وفاء بالتزامات خريطة الطريق المتعلقة بالتنسيق األمنـي ، مـع أن                 

 الـضباط ،    المحتلين ال يثقون دائما بهذا التنسيق الرسمي ، إذ يفتحون خطوطا مباشرة مع كثيـر مـن                
وعموما فإن من يملك القابلية النفسية العتقال وتعذيب خيرة مجاهدي ورموز الشعب الفلـسطيني ، لـن                 

 آالف ضـابط مـن      7يتورع عن التعامل مع المحتلين بالطريقة التي يريدونها ، مع العلم أن أكثر مـن                
 رائحة وطنية في صفوف أجهـزة       األجهزة األمنية القديمة قد أحيلوا الى التقاعد حتى يتم التخلص من أية           

التي اخترعها وأشـرف علـى بنائهـا        " الفلسطيني الجديد "األمن التي يجري تعبئتها بعناصر من ماركة        
  .الجنرال دايتون ، مع أننا ال نعمم الحكم بشكل شامل

ي ما يجري لنساء األسرى والمجاهدين وعائالتهم وأبنائهم ، بمن في ذلك أبناء وعائالت نواب التـشريع               
هو مما يدمي القلب ، ومرة أخرى نقول إن الرد على هذا الكالم بالقول إن ثمة اعتقاالت في قطاع غزة                    
هو تبرير للجرائم سيسأل عنه أصحابه يوم الدين ، ال سيما أن الموقفين ال يستويان بحال من األحـوال ،      

تتواصل االعتقاالت يوميا من قبل     بدليل أن اعتقال واحد في القطاع ال يمكن أن يمر مرور الكرام ، بينما               
  .أجهزة الضفة من دون أن يلتفت إليها أحد

والحال أن ثمة مخطط تحطيم وإعادة تشكيل ، ليس لحماس فقط ، بل لعموم الناس في الضفة الغربيـة ،                    
والدولة المؤقتة ، وهو مخطط يتـولى       " المفاوضات حياة "وبالطبع على مقاس نظريات رفض المقاومة و      

توني بلير ، الذي ال يتورع      " العزيز"مني األمني الجنرال دايتون ، بينما يتولى جانبه االقتصادي          جانبه اال 
عن القول على مسمع العالم أجمع إنه ليس نادما على احتالل العراق رغم علمه بأنه ال يملك أسلحة دمار                   

  .شامل ، وهو احتالل يدرك الجميع أنه تم لحساب الدولة العبرية أيضا
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طط قمع منهجي طال خيرة أبناء فلسطين ، كما طال مؤسسات كانت تعمل في خدمته ، وكل ذلك                  هو مخ 
ضمن برنامج التحطيم وبث اإلحباط الذي يفضي إلى القبول بالفتات الذي يعرضـه االحـتالل ، لكنـه                  

  .برنامج مآله الفشل مهما طال أو تطاول من يقفون خلفه
  15/2/2010الدستور، األردن، 

  
   قادمة ال محالةدولة فياض .57

  عكيفا الدار
، لكن الدكتور سالم فياض كما يبدو هو        "عامل دولة "في العالم عشرات ماليين البشر ممن يتمدحون بلقب         

ال . وهو يسلم على كل من يلقاه في طريقـه        . الوحيد الذي يستيقظ في الصباح ويمضي ليبني دولة لشعبه        
 سلمي، او الى مقاومـة عنيفـة لالحـتالل بـل وال             يدعوا رئيس حكومة السلطة الفلسطينية الى تفاوض      

كان اشد االحتجاجات عنفا الذي شارك فيـه        . يفعل ذلك قسم رئيس السلطة محمود عباس      . لعصيان مدني 
سالحه هو المسؤولية والنجـوع والـشفافية والـصبر         . فياض مراسم احراق سلع تنتج في المستوطنات      

  .الكثير من الصبر. خاصة
فـي مواجهـة القـذائف      " القبة الحديديـة  "ي عالج االرهاب، وابتدع الرأس اليهودي       تعلم الجيش اليهود  

لكـن  . الصاروخية ونجح المال  اليهودي في تثبيط الضغط االميركي لتجميد البناء في المستوطنات تماما             
ال تصور في مراكز القوة في اسرائيل لكيفية مواجهة خبير اقتصاد يبدو مثل مدير فـرع مـصرف لـم                  

في منتصف التسعينيات، عندما عين فياض ممثال لصندوق النقـد الـدولي فـي              . منذ كان مسدسا  يحمل  
المناطق، لم يخطر في بال أحد ان خبير االقتصاد الذي ولد قبل ثمان وخمسين سنة في القرية الـصغيرة                   

  .دير الغصون في محافظة طولكرم، سيصبح في يوم من االيام شخصية سياسية مركزية في الضفة
  سهقد

في يوم الثالثاء الماضي صحبنا رئيس الحكومة الفلسطينية في يوم عمل لعامل في بناء دولة ورأينا كيف                 
في ساعة مبكرة من الصباح خرجت سيارة المرسيدس السوداء من الدارة المحروسة            . يولد نجم فلسطيني  

ابنه الشاب، الـذي    جيدا في حي بيت حنينا في ضواحي القدس الشمالية، حيث يسكن فياض مع زوجته و              
ابنه البكر ينهي دراسته في جامعة تكساس، وتـدرس ابنتـه فـي             . يدرس في مدرسة ثانوية في  المدينة      
  .في بوسطن) MIT(المعهد التكنولوجي في مساشوستس 
وقال انه سيفتتح   . على وفد من البرلمان االلماني    " مشروعه االنشائي "في الثامنة والنصف عرض فياض      

مـع افتـراض ان     . لقيلية المشروع االلف من الخطة التي كشف عنها في آب الماضـي           بعد اسبوع في ق   
الخالص لن يأتي من المسيرة السلمية، عرض خطة عمل مفصلة لبناء بنى تحتيـة ومؤسـسات وهـي                  

قبل سنتين بدأت حكومة فياض تضع االسس لتحقيق الخطة فقـط انفـق             . العناصر التي تبنى الدولة منها    
ون دوالر في بناء مئات المدارس ورياض االطفال، والعيادات والمكتبـات والمبـاني              ملي 150اكثر من   

الجديدة لمكاتب الحكومة والبلديات، وفي تحسين شبكة الكهرباء والماء والـصرف الـصحي وتوسـيع               
  .اسهمت دول الخليج والواليات المتحدة واوروبا في الجهد. الشوارع

 مليـارات   3 مليار دوالر مـن ضـمن        1.8(سلطة هذا العام    وعد فياض بأن اكثر من نصف ميزانية ال       
وهو يأمل أال يكون الكيان الفلسطيني متعلقا       . ستأتي من ايرادات الضرائب ال سيما غير المباشرة       ) دوالر

  .بعد بإفضال دول اجنبية وان يكفي حاجات سكانه بنفسه
القديم وزير الخارجية االسـباني     في التاسعة والنصف كان فياض قادرا على ان يستقبل ببشاشة معرفته            

ينـزل  . قبل الحادية عشرة بقليل حل رئيس الحكومة رباط العنق وخرج في طريقـه            . ميغيل موراتينوس 
خرج هذه المرة الى حي ضاحية البريد في بلدة الرام على          . فياض مرة او مرتين في االسبوع الى الشعب       

ر عيش مئـات العـائالت وفـصل رجـاال          مزقها صور الفصل قسمين، وعدا على مصد      . حدود القدس 



  

  

 
 

  

            28 ص                                     1701:         العدد       15/2/2010اإلثنين  :التاريخ

" زرقـاء "فلسطينيين كثيرا، يملكون بطاقات هوية السلطة عن نسائهم وابنائهم الذين حظوا ببطاقات هوية              
  .لسكان شرقي المدينة

ووعـد  . هي عاصمة فلسطين  " برغم كل شيء  "رفع فياض القدس في رأس سلم فرحه وأعلن بأن القدس           
دة القديمة ايضا والتزم أال يفصل أي جدار فـصل بـين الفلـسطينيين الـذين         بأنها ستبلغ ان شاء اهللا البل     

بعد ذلك خرجت الحاشية الى المركز الطبي الجديد الذي انشىء في ضاحية البريـد              . يعيشون في القدس  
ازاح فياض الستار،  واهتم بالمعـدات الجديـدة وسـأل عـن حـال االطبـاء             . بنفقة من حكومة عمان   

  ".الميدان"حظ عليه انه تعلم االستمتاع بالصلة بما يسميه ساستنا كان يل. والممرضات
  الطريق الثالث

فروع ولـم يكـد يوجـد لـه         " الطريق الثالث "فال توجد لحزب فياض     . ليس فروع الحزب  " ميدانه"لكن  
، بتأثير ادارة جورج بـوش      2001في  .  الحزب الحاكم في الضفة    -ليس فياض عضوا في فتح      . ناخبون

في غضون بضعة أشهر أرسل فيـاض الـى         .  ياسر عرفات فياض وزير الخزانة العامة      وضغطها عين 
البيت اربعين الف موظف من السلطة من الزائدين واغلق عشرات المؤسسات لحماس التي كانت غطـاء       

، قبيل  انتخابات المجلـس التـشريعي، انـشأ          2006في مطلع   . على نشاط الحركة السياسي والعسكري    
  .، لكنهم فازوا بنائبين فقط"الطريق الثالث"راوي وياسر عبد ربه، فياض مع حنان عش

.  قذى في عيون كثير من مسؤولي فتح الكبـار 2007رئيسا للحكومة، في حزيران " الموظف"كان تعيين  
لكن فياض بالنسبة لعباس ذخر وجودي؛ فما ظل يجري رئيس الحكومة في انحـاء الـضفة، يـستطيع                  

بل ان وزيرة الخارجية االميركية هيالري كلينتون اعلمـت         . في انحاء العالم  الرئيس ان يجري كما يشاء      
الدولية بأنه اذا استقر رأي الفلسطينيين على تسوية امورهم بغيـر           " الرباعية"قبل نحو من سنة رفاقها في       

 اي التبرع الذي يبلغ نحوا مـن نـصف          -فياض، فسيضطرون الى تسويتها ايضا بغير المال االميركي         
  .ر دوالر كل سنةمليا

عندما يعلق التفاوض ومـع عـدم وجـود         . اصبحوا يدركون في القدس ايضا ان فياض مخلوق محمي        
الـذي يحـده لمـضار      " التـسعير "عمليات تفجيرية يصعب على الدبلوماسيين االسرائيليين ان يواجهوا         

 منظمة الدول الصناعية     قرارات معادية السرائيل يبادر اليها في نقاشات في جهات دولية مثل           -االحتالل  
االنباء االخيرة المنشورة عن الفساد بين مسؤولي السلطة الكبار تسبب لفيـاض            . ومنظمة الصحة العالمية  

  .حرجا كبيرا لكنها ال تنسب له ولمقربيه
ففي استطالع قام به في كانون االول معهد الـدكتور          . ليس فياض مع ذلك كله ذا شعبية عند ابناء شعبه         

 في المائة فقط من سكان المناطق اختاروا فياض نائبا للرئيس الذي يفـضلونه              13قي يتبين ان    خليل الشقا 
لكن في مقابلـة    .  اقل من السجين مروان البرغوثي ومن رئيس حكومة حماس في غزة اسماعيل هنية             -

" يدجـدا ج"او  " جيد"ذلك منح اربعون في المائة من المستطلعة اراؤهم اداء الحكومة برئاسة فياض درجة              
  ".سيئ جدا"او " سيئ" في المائة قالوا انه 25قياسا بـ 

  عيد غرس االشجار الفلسطيني
لـم تهـرب    . ال يوجد في سجل حياة فياض فصل يذكر شروط قبول لوظيفة زعيم منظمة تحرير وطني              

في حـين   .  ولم يقض هو نفسه حتى يوما واحدا في سجن اسرائيلي          1948عائلته او تطرد من بيتها في       
في حرب لبنان االولـى،     . ق رفاقه لعمليات في اسرائيل، تعلم االقتصاد في جامعة تكساس في اوستن           حق

، عندما هرب ياسر عرفات الى تونس عين الدكتور فياض عميدا لمعهد االقتصاد في جامعـة                1982في  
  .اليرموك في االردن

نب عرفات واسحاق رابـين،     ، عندما وقع عباس في البيت االبيض على اتفاق اوسلو، الى جا           1993في  
عندما بـدأت مـسيرة   . "وأعد للعودة الى المناطق، جلس فياض آمنا في مكاتب البنك الدولي في واشنطن   

عندما قرأت الصحيفة مع القهوة     . لم أحي بسالم مع نفسي    "، قال في أحد احاديثه،      "السالم لم اشعر بارتياح   
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هذا شيء اكبر كثيرا من االرتيـاح والحيـاة         . رفي الساحة، شعرت بحاجة الى ان اكون جزءا من االم         
  ".المهنية

كان ذلك عيد الـشجرة     . المحطة التالية في يوم رئيس الحكومة هي حديقة عامة جديدة في ضواحي الرام            
جذورنا "واضاف  . الفلسطيني وقال فياض ان المستوطنين يقتلعون االشجار ويغرس الفلسطينيون الغراس         

صدح النشيد الوطني الفلسطيني من مكبرات الـصوت ووقـف رجـال            ". تتغلغل اعمق من سور الفصل    
انا على ثقة من ان المستوطنين سمعوا نشيدنا        "، قال فياض    "نحن قريبون جدا من الجدار    . "الشرطة اجالال 

يرى من يعد كبير المعتدلين ايضا، شرقي القدس جزءا ال ينفصل من فلسطين، وتعد االحيـاء                ". الوطني
ازدحـم  . بعد ذلك أتت الحاشية للقاء ممثلي منظمات غير حكومية في الـرام           . مستوطناتاليهودية فيها   

بعد ذلك اعترف فياض امامنا بأنه لقي في البدء شكوكا في خطته لبناء دولة              . مئات االشخاص في القاعة   
 على  وهو يعلم ان ال احد يفرض     . تحت االحتالل، لكنه اضاف انه يشعر في المدة االخيرة بروح ايجابية          
  .ابناء شعبه ان يأتوا زرافات زرافات للقاءات الجماهيرية التي يعقدها

طلبت ممثلة لمنظمة حماية بيئة ان يساعد في تقديم وعي الموضوع، في حين نفث رجالن بمالبس أنيقة                 
شكت نشيطة في منظمة النساء المحلية مـن نقـص مـن            . جلسوا قربها دخان السجائر في الجو المكتظ      

اء المضروبات، واحتج رجل في الصف االول على عدم وصـول المعـاقين الـى مكاتـب                 مالجئ النس 
  .اذا  اردنا االستنتاج من تعدد المشكالت فان دولة فياض على الطريق بيقين. الحكومة

يزعم منتقدو سياسة فياض انه بدل ان  يواجه الجيش االسرائيلي المقاومة العنيفة لالحتالل، يقوم افـراد                 
بل اقترح رئيس جامعة القدس البروفيسور سري نـسيبة، بـسبب           . سطينيون بالعمل من اجله   الشرطة الفل 

السياسة التي يقودها فياض، ان تغلق السلطة مكاتبها وان تطلب الى اسـرائيل ضـم المنـاطق ومـنح                   
 في شوارع رام اهللا، على بعـد " عوز"ان الدخول الحر الفراد وحدة الهجرة       . الفلسطينيين حقوق المواطنة  

  ".رئيس الحكومة "-بضعة شوارع من مكتب فياض، يبين ضآلة لقبه الجليل 
  في مقعد سيارة المرسيدس الخلفي

لكن فياض ال يضيع فرصة ليقول ان االمن مصلحة الفلسطينيين، وان السلطة ال تحـسن الحـد عنـدما                   
 فيـه قـوى األمـن       وقد وعد المستمعين اليه بأنه لن يبعد اليوم الذي تـسيطر          . تفرض القانون والنظام  

مع ذلك يعلم فياض ان سقفا زجاجيا يفصل بينه وبين ستين في المائة             . الفلسطينية على جميع مدن الضفة    
، وفي ضمن ذلك منطقة التمـاس       )المنطقة ج التي تسيطر عليها اسرائيل سيطرة تامة       (من مناطق الضفة    

رة المرسيدس الخلفي، عندما كـان      في مقعد سيا  . وغور االردن، الى شرقي القدس الذي يسكنه هو نفسه        
مسرعا الى لقاء في مكتبه في  رام اهللا مع مبعوث الرباعية توني بلير، قال فياض انه يعلم ان الدولـة ال                      

لكنه مؤمن بأنه بعد أقل من سـنتين، عنـدما يـتم            . تبنى على االقتصاد وحده وال على القانون والنظام       
  .يئا أكل الدهر عليه وشربمشروعه، سيصبح االحتالل في نظر العالم ش

في المساء قبل وقت قصير من عرضه نظريته على القادمين الى مؤتمر هرتسيليا، تناول فياض طعامـه                 
الى جنب الرئيس شمعون بيريس، على مائدة محافظ بنك اسرائيل ستانلي فيشر، وهو من معارفـه منـذ                  

ومة االسرائيلية االول، ان فياض هـو       قال بيريس، الذي صحب من قريب رئيس الحك       . أيام البنك الدولي  
  .فهو ايضا يبني دولة تحت احتالل اجنبي وبرغم االحتالل االجنبي: بن غوريون الفلسطيني

  "هآرتس"
 15/2/2010الحياة الجديدة، 
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  تفاصيل اغتيال أعضاء وحدة كيدون الموسادية للمبحوح .58
  "إسرائيل اليوم"

ر التورط في قتل المبحوح أكثر من ذلك؛ حيث يبـدو أن هـذه              يرى الكثيرون أنه لم يعد من الممكن إنكا       
العملية التي ما زال العديد من وسائل اإلعالم سواء العربية أو العالمية يتحدث عنها تنطوي على الكثيـر                  

  .من األسرار والمؤامرات السرية الخفية التي ال يعرف العشرات تفاصيلها سواء بالمنطقة أو العالم
الواضح للعيان وفي ضوء ما وصـل للـصحيفة مـن معلومـات أن وحـدة كيـدون                  بات من   .. بداية

االستخباراتية السرية هي التي قامت بتصفية المبحوح، خاصة أن أعضاء هذه الوحدة مهنيون جدا ولديهم               
مميزات كثيرة يقومون بها عند عملية القتل تجعلهم يتفوقون على الكثير من األجهزة والعمالء المختصين               

  .ية عبر العالمبالتصف
وعلى سبيل المثال يتميز أعضاء وحدة كيدون بمعرفتهم لكيفية تصفية أي هدف مهما كان دون غيره، أي                 
أنها تستطيع التخلص من الهدف المراد تصفيته دون غيره من البشر اآلخرين المحيطين به، وهي نقطـة                 

م بقتل الهدف المراد تصفيته باستخدام      طالما عانتها إسرائيل في الماضي؛ حيث كانت األجهزة األمنية تقو         
قنابل ثقيلة أو مدافع رشاشة أو سموم تؤدي في كثير من األحيان إلى التخلص من الهدف ومن جـاوره،                   
األمر الذي جعل الكثير من كبار قادتنا العسكريين المطلوبين للقضاء في أكثر من دولة عبر العالم سواء                 

  .ي مكان آخر أصبحوا ال يتحركون فيه بسهولةفي أوروبا أو الواليات المتحدة أو أ
وأبرز مثال على ذلك عملية اغتيال القيادي الفلسطيني صالح شحادة الذي ذهب ضحيتها حي بأكملـه أو                 
عمليات االغتيال األخرى سواء في غزة أيضا أو الضفة الغربية والتي راح ضحيتها الكثير من القيادات                

رص على التواجد بين المدنيين وهو ما يفسر األعداد الكبيرة للمـدنيين            الفلسطينية التي دائما ما كانت تح     
األبرياء ممن كانوا يقتلون مع عمليات االغتيال اإلسرائيلي، األمر الذي دفع بالعديد من القيادات األمنيـة                

  .إلى طرح اسم وحدة كيدون من أجل تصفية الفلسطينيين
حديث له مع مجلة أميركية إن أبرز السمات التي تتميز بهـا            ويقول أحد الخبراء األمنيين األميركيين في       

وحدة كيدون أنها مهنية وجميع أعضائها من الشباب ولديهم تصميم كبير يدفعهم إلى تنفيذ العمليات التـي                 
تُطلب منهم واألهم من هذا كله أن جميع العمليات التي تم تكلفيهم بها نجحت بمهارة وامتيـاز يحـسدون                   

م أنهم ال يتورعون عن القيام بأية عملية في أي وقت وبكل مكان وال يشتكون من بـرودة                  عليهما، واأله 
طقس أو حرارة صيف أو وجود المدنيين حول الهدف المطلوب تصفيته؛ حيث يقوم أعضاء وحدة كيدون                

  .بقتل الهدف حتى وإن كان وسط عائلته أو وسط أصدقائه دون إصابة أي أحد آخر
تصفية قاموا بها من قبُل ألحد القيادات الفلسطينية في واحـدة مـن دول أوروبـا      ويكفي أن هناك عملية     

الشرقية السابقة؛ حيث كان معروفا عن هذا المسؤول أنه مولع بالنساء ويعشقهن بصورة كبيـرة حتـى                 
انتظروا مضاجعته لواحدة من النساء وقاموا بالتخلص منه عن طريق تقديم عصير سام يزيد من ضربات              

ه في الفندق الذي كان فيه، األمر الذي أبعد أية شبهة جنائية عن تورط أي جهاز أمني خـارجي                   القلب ل 
في قتله وأصبح السبب األساس والوحيد الذي أدى إلى قتل هذا المسؤول هو إصابته بنوبـة قلبيـة مـع                    

  . ممارسته للجنس، وهو سبب وجيه نسبيا، خاصة أن الكثير من البشر عبر العالم يتعرضون له
تشير إلى أن عمالء الموساد نجحوا      » إسرائيل اليوم «الخطير في القضية أن المعلومات التي وصلت إلى         

في اختراق دبي وعلموا أن المبحوح نزل إلى هناك متنكرا في هيئة رجـل أعمـال عراقـي، واألهـم                    
 حيث كان سيلتقي    واألخطر من هذا أنهم كانوا يعرفون العديد من البنود المذكورة في جدول أعماله بدبي؛             

عددا من كبار المسؤولين اإليرانيين من أجل التنسيق والمشورة في كيفية مواجهـة الجـدار المـصري                 
الفاصل الجديد الذي تقيمه القاهرة حاليا على الحدود بين غزة ومصر واستطالع آراء كبار المتخصصين               

بعض األفكار المهمة التي تـسهم      في هذا الموضوع، خاصة أن هناك حديثا جديا حول طرح اإليرانيين ل           
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في التغلب على اآلثار السلبية الناجمة عن الجدار المصري الفاصل لعل أبرزها بناء فجوات في باطنـه                 
  .الحديدي بجانب إمكانية مواصلة عمليات التهريب حتى مع وجود الجدار

ة كيـدون علـى     ونتيجة لهذا حمل المبحوح معه الكثير من األوراق المهمة التي حرص أعـضاء وحـد              
تصويرها بعد قتل المبحوح، خاصة أن هذه األوراق كانت تحمل الكثير من المعلومات المهمة والـسرية                

  . الحمساوي-التي تكشف عن تفاصيل التعاون اإليراني
الالفت أن عملية التصفية التي قام بها أعضاء وحدة كيدون في دبي أتت بعد محاولتين فاشـلتين لقتلـه،                   

 أشهر ولم تنجح، والثانية في سوريا بعد شهرين فقط من اغتيال عماد مغنية      6ي لبنان منذ    األولى وقعت ف  
ولم تنجح أيضا، إال أن المحاولة الثالثة كُلِّلت بالنجاح بعد أن كاد الضباط اإلسـرائيليون ييأسـون مـن                   

  .الوصول إلى المبحوح
التي ال أحد يعرف بالتفصيل من هو       (يدون  وتشير بعض التقارير األمنية اإلسرائيلية إلى أن أبناء وحدة ك         

هم بالفعل رجال المهام الصعبة في إسرائيل ويستطيعون التعامل مع أية أزمة أمنية             ) قائدها أو أعضاؤها  
أو عسكرية بمهارة واحتراف وهو ما تجسد تماما مع عملية المبحوح وغيرها من العمليات التي نجحـت                 

 عمل هذه الوحدة يسير بثبات وثقة منذ أن تولى الجنرال مائير دجـان              إن.. الوحدة في القيام بها، عموما    
قيادة الموساد وحتى من قبله، األمر الذي يزيد من أهمية هذه الوحدة التي تحقق المستحيل والمهام التـي                  

  . تفشل فيها بقية األجهزة بفضل قوتها ومهارتها وكفاءتها القتالية
  15/2/2010العرب، قطر، 
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