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  شرطة دبي تكشف تفاصيل عملية اغتيال المبحوح وتتعهد بمالحقة القتلة .1

 كشفت أمسشرطة دبي  أن، و غزالةنقال عن مراسلتها من دبي دالل أب 16/2/2010الحياة، رت نش
 يتابع "فيديو"تفاصيل عملية اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح الشهر الماضي عبر شريط 

ذ عملية  من الشهر الماضي وحتى مغادرتهم، بعد تنفي19 مطار دبي في إلىتحركات الجناة منذ دخولهم 
  .  بوسادة، واحتمال استخدام الصعق الكهربائي"األنفاسكتم "االغتيال التي تمت بواسطة 

 اإلسرائيلية يكون جهاز االستخبارات أنولم يستبعد القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان 
 من وصول  دبي بعد ساعاتإمارة وراء عملية االغتيال التي تمت في احد فنادق "موساد"الخارجية 
 عبر "اينما كانوا"، مالحقة قتلة المبحوح أمسوتعهد خلفان، في مؤتمر صحافي مساء .  دبيإلىالمبحوح 

 واألجنبية العربية اإلعالمالقنوات القانونية واالنتربول الدولي، ومن خالل نشر صورهم في وسائل 
  .  العربية المتحدةاإلماراتكمطلوبين لدى دولة 

 إالال تنسق " شرطة دبي أنع ولن تطلع حركة حماس على ملف التحقيق على اعتبار  دبي لم تطلأن وأكد
 على مجريات اإلمارات سلطات دبي اطلعت سفارة فلسطين لدى أن إلى، مشيراً "مع الجهات الرسمية

 أنواعها ساحة لتصفية الحسابات مهما كانت أراضيها تستغل أنال تقبل " اإلمارات ان دولة وأكد. التحقيق
  ." عملية االغتيال تعتبر عمال جباناإن...  انتماءات العناصر المتورطة فيهاأو أسبابها أو

 رتبوا عملية االغتيال أوروبية شخصا يحملون جوازات سفر 11 من أكثر إنوفي التفاصيل، قال 
يرلندية، ، قرب المطار، بينهم فتاه في مقتبل العمر تحمل الجنسية اال"البستان روتانا"ونفذوها في فندق 

صحيحة حتى ثبوت "، وهي جوازات وألمانية الباقين يحملون جوازات سفر فرنسية وبريطانية أنمضيفا 
  . "العكس
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 المتهمين، وذلك ردا على تصريحات بعض إلدانة الكافية األدلة لدى شرطة دبي أن خلفان وأكد
.  غيرهأو "موساد"ام كافية التهام  اتهأدلة دبي ليست لديها أن إلى أشاروا الذين األميركيينالمسؤولين 

  . االعتقال لم تصدر بعد، لكنها ستصدر قريباأوامر إنوقال 
 مطار دبي وتنقالتهم إلىواظهر شريط الفيديو الذي عرض على الصحافيين وجوه المشتبه بهم، ودخولهم 

 مختلفة عبر  بدخول الحمامات والخروج منها بأشكالاألفرادفي فنادق المدينة، فضال عن قيام بعض 
 إلىكما اظهر الشريط كيف تقسمت المجموعة . استخدام الشعر المستعار وتغيير الثياب، حتى مغادرتهم

، األخيرة غرفته للمرة إلى المطار وحتى دخوله إلىمجموعات لمراقبة تحركات المبحوح منذ وصوله 
 أنكما بين الشريط . غتيال اال"منفذو" أنهم قالت الشرطة أشخاص أربعة مجموعتين تضمان إلى إضافة
 فريق االغتيال بدأوا يتوافدون على دبي قبل يوم من وصول المبحوح، ما يعكس في رأي خلفان، أفراد

  ." المكلف حماية القائد في حماساألمنياختراق امني في صفوف الفريق "احتمال 
رنسيا، من حجز غرفة  في المجموعة، ويحمل جوازا ف"األولالمتهم "وبحسب تفاصيل العملية، تمكن 

 أدوات أيولم يستخدم المشتبه بهم .  لالغتياللإلعدادمجاورة لغرفة المبحوح استخدمتها المجموعة 
 ال تمر عبر قنوات االتصال "مشفرة" و"وسائل اتصال متطورة"اتصال محلية في ما بينهم، بل استخدموا 

ووزعت شرطة . األجرةدا للفنادق وسيارات كما لم يستخدموا بطاقات ائتمانية بل دفعوا نق. اإلماراتية
 . وجنسياتهم وتاريخ ميالدهموأسماءهم صور المشتبه بهم اإلعالمدبي على وسائل 

 نعرفهم":  نقال عن مراسلها من دبي محمد نصار، أن خلفان قال16/2/2010الشرق األوسط، وذكرت 
أن زيارة المبحوح إلى دبي كانت  أن ما حكي عن  وقال،" واحدا واحدا ونعرف أين مسكنهم)الجناة(

واعتبر أن اغتيال . "كالم فاضي"بغرض التقاء أطراف إيرانية إلتمام صفقات سالح لحماس، هو 
وفي . "من قبل أكثر من عشرة أشخاص عمل جبان وليس عمال بطوليا"المبحوح الذي كان وحيدا أعزل 

 كان قادة بعض الدول يصدرون األوامر إلى إذ": تلميح إلى إمكانية ضلوع دولة في اغتيال المبحوح قال
لكن خلفان وفي سياق تناوله  ."أجهزتهم االستخبارية واألمنية من أجل القتل، فهذا بغيض ومرفوض

إذا ": لتاريخ المبحوح وضلوعه المفترض في قتل جنديين إسرائيليين ُأسرا خالل االنتفاضة األولى، قال
 . "طوليا، وهو كذلك، فإن قتل أسير ليس بعمل بطوليكان أسر جندي من قبل فرد يعد عمال ب

أن  نقال عن مراسلها من لندن أحمد المصري أن خلفـان كـشف   16/2/2010القدس العربي،  وأضافت  
شرطة دبي تشتبه بصلة فلسطينيين اثنين بالقضية، وقد جرى اعتقالهما فـي األردن وتـسليمهما إليهـا                 

 في قتـل    أمداديات اثنين من الفلسطينيين يشتبه بأنهما وفرا دعما         وتابع أن الشرطة اعتقل    .للتحقيق معهما 
  .وكشف ان أحدهما، التقى زعيم المجموعة التي اغتالت المبحوح وهو فرنسي يدعى بيتر. المبحوح

 مـساء االثنـين      الفلسطينية   األمنية األجهزةعدنان الضميري المتحدث باسم     اللواء   في نفس السياق قال   
لدينا معلومات مؤكدة بان اثنين من ضباط حركة حماس، واحـد برتبـة مـالزم               "،  "سفرانس بر  "لوكالة
  ." من حركة حماس، متورطان في اغتيال المبحوحاأللقاب برتبة نقيب، منحا هذه واألخر

 طه االثنـين عبـر فـضائية        أيمن القيادي في حركة حماس      إعالنوجاء تصريح الضميري تعقيبا على      
 شـاركا فـي     وأنهما يعمالن لدى السلطة الفلسطينية،      األردنين اللذين اعتقال في      الفلسطيني أن،  "العربية"

  .اإلسرائيليعملية االغتيال مع الموساد 
 المكان الذي عمل به االثنان، نحن ال نريـد          أو أسماءهما تعلن   أن حركة حماس    اتحدي"وقال الضميري   

  ."في هذه القضية لشرطة دبي المسؤولة عن التحقيق األمر ونترك أسمائهماكشف 
أن ما أكد  سامي أبو زهري، المتحدث باسم حماس، .د من غزة أن 16/2/2010قدس برس، وأضافت 

يدلل على أن "كشفه قائد شرطة دبي عن تورط ضابط في سلطة رام اهللا، بجريمة اغتيال القائد المبحوح، 
  ".الخارجالتنسيق األمني بين السلطة واالحتالل تجاوز الحدود الفلسطينية إلى 



  

  

 
 

  

            6 ص                                     1702:         العدد       16/2/2010الثالثاء  :التاريخ

نقدر الدور الكبير الذي تبذله دولة اإلمارات " حماس"نحن في : "وقال أبو زهري، في تصريح مكتوب
التنسيق األمني "وأشار إلى أن ذلك يعني أن  ".وتحديداً شرطة دبي لكشف مالبسات اغتيال القائد المبحوح

، داعياً شرطة دبي إلى تعقب "بين أجهزة السلطة واالحتالل تجاوز الحدود الفلسطينية إلى خارجها
  .ومالحقة واعتقال كل المتورطين في جريمة االغتيال

بتوضيح موقفها بعد كشف شرطة   صالح البردويل، القيادي في حماس حركة فتح.دمن جانبه؛ طالب 
وأعرب  . دبي عن ضلوع ضابط كبير في أجهزتها األمنية في عملية اغتيال محمود المبحوح في دبي

في تصريح صحفي مكتوب، عن أسف حركته الشديد لمشاركة عناصر من سلطة رام اهللا في البردويل، 
هذه الجريمة، ودعا القيادي في حماس كافة الدول التي لها رعايا شاركوا في جريمة االغتيال مالحقة 

يمة رعاياها المجرمين وتقديمهم لمحاكمة عادلة وإيقاع عليهم العقوبة التي يستحقونها إزاء هذه الجر
  . البشعة، معرباً عن أمله في الوصول للمجرمين جميعاً وتقديمهم للعدالة

 نقال عـن    16/2/2010نت،  .موقع الجزيرة وحول أسماء المتهمين في اغتيال المبحوح وجنسياتهم أورد         
ويحمـل  ) المتهم األول(أن قائمة المتهمين تضم كال من بيتر إيليفنجر   أن شرطة دبي أوضحت     ) وكاالت(

) المـتهم الثـاني   (سفر فرنسيا، وثالثة متهمين يحملون جوازات سفر أيرلندية، وهم كيفين دافرون            جواز  
  ).المتهم الرابع(وإيفان دينينغز ) المتهمة الثالثة(وجايل فوليارد 

كما تضم القائمة ستة متهمين يحملون جوازات سفر بريطانية، وهم بـول جـون كييلـي، وميلفـين آدم                   
انيل هودز، ومايكل لورانس بارني، وجيمس ليونارد كـالرك، وجوناثـان لـويس             ميلداينر، وستيفين د  

أحـد    وأشـار خلفـان أن     .غراهام، كما تضم المتهم مايكل بودنهايمر الذي يحمل جواز سـفر ألمانيـا            
  ، ضابط سابق في السلطة الفلسطينية، الفلسطينيين الذين اعتقال على خلفية اغتيال المبحوح

مدان ممثل حركة حماس في لبنان إن حمل المشتبهين جـوازات سـفر أوروبيـة               من جهته قال أسامة ح    
، ألن إسرائيل يمكن أن تزور مثل هذه الوثائق أو أن تحـصل عليهـا عبـر                 "ال يعني شيئا كثيرا   "أصلية  

اتفاقيات أمنية مع الدول المعنية، مشيرا إلى أن عناصر الموساد الذين حاولوا اغتيال خالد مشعل رئـيس                 
 في العاصمة األردنية عمان كانوا يحملون بالفعل جـوازات سـفر            1997 السياسي لحماس عام     المكتب
  .كندية

وجدد حمدان في حديث للجزيرة مطالبة حركته المشاركة في التحقيقات التي تجريها سلطات دبي، نافيـا                
  .أن يكون ذلك تدخال في الشؤون األمنية لإلمارة، ومؤكدا حرص حماس على األمن العربي

هين اثنين فلسطينيين في العملية ينبغي أن يتابع بجديـة، لكـن            بمن جهة أخرى قال حمدان إن وجود مشت       
ذلك ال يجب أن يصرف االنتباه عن حقيقة أن الموساد اإلسرائيلي هو المجرم الحقيقي، وقال إن حكومـة            

  .رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تتحمل مسؤولية االغتيال
  :على شريط اغتيال المبحوح اضغط على الرابط التاليلالطالع 

0J5aZ7R7EvJ=v?watch/com.youtube.www://http  
  

  "اسرائيل"استئناف المفاوضات مع  ما زلنا ننتظر الرد األميركي في شأن المفاوضات: عباس .2
الرئيس محمود عباس أكد ، ان حمد يونسنقالً عن مراسلها مرام اهللا  من 16/2/2010الحياة، ذكرت 

االثنين ان السلطة الفلسطينية ما زالت تنتظر رد االدارة االميركية على مقترحاتها االخيرة المتعلقة 
وقال للصحافيين عقب ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني . باستئناف المفاوضات مع اسرائيل

". هذه المقترحات كما قلنا سننقلها إلى لجنة المتابعة العربية لنرى رأيها في شأنها: "ي رام اهللاالسبوعية ف
نرى ان كل االستيطان غير شرعي، سواء في القدس او غيرها، واستمراره يدل على ان : "وأضاف

  ".الحكومة االسرائيلية هي التي تضع عقبات اساسية امام طريق السالم
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الـرئيس  ان   : منتـصر حمـدان    نقالً عن مراسلها،    رام اهللا    من   16/2/2010ديدة،   الحياة الج  وأضافت
عباس جدد  امس، على موقف القيادة الفلسطينية المتمثل بضرورة توقيع حركة حمـاس علـى الورقـة                  
المصرية كما هي دون أية تعديالت، لضمان انهاء االنقسام واعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وكمنطلـق               

  .طني، ولتنفيذ ما ورد فيها خاصة ما يتعلق باجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعيةللحوار الو
  
  الواليات المتحدة تقترح مفاوضات غير مباشرة تبدأ بالحدود: األحمد .3

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد        :  ويوسف الشايب  ، نادية سعد الدين   - رام اهللا  -عمان
 إسرائيلية غير مباشرة حـول الحـدود فـي          -اقترحت اجراء مفاوضات فلسطينية   إن اإلدارة األميركية    

األشهر الثالثة األولى منها، بينما تنتظر القيادة الفلسطينية رد واشنطن على مقترحاتها بـشأن اسـتئناف                
  .عملية السالم
رح األميركي  الجانب الفلسطيني بلور موقفه من المقت     "خالل وجوده أمس في عمان أن       " الغد"وأضاف إلى   

بعد التشاور مع األردن ومصر، وذلك خالل اجتماع ثالثي عقد مؤخراً في القاهرة بـين رئـيس دائـرة              
المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات ووزيري الخارجية األردني ناصر جـودة والمـصري              

  ".أحمد أبو الغيط
لمقترح األميركي، ومن ثم جرى ابالغـه       تم االتفاق على الموقف وتحديد كيفية التعامل مع ا        "وأوضح أنه   
  ".إلى واشنطن

مضمون ما جرى االتفاق عليه وتم ابالغه لإلدارة األميركية يتركز حول إيـراد ثالثـة               "وأشار إلى أن    
  ".تساؤالت حول االستيطان والمرجعية والكيفية التي ستتعامل معها الواليات المتحدة أثناء المفاوضات

لسطيني ثابت فيما يتعلق بعدم العودة إلى المفاوضات المباشرة إال بعد االلتـزام             الموقف الف "وأكد على أن    
اإلسرائيلي المسبق بوقف االستيطان في األراضي المحتلة، بما فيها القدس، وايجـاد مرجعيـة محـددة                

  ".1967) يونيو(للمفاوضات تتمثل في حدود الرابع من حزيران 
ال جديد في هذا الشأن، ولم يعقد أي لقـاء          "طينية بالقول أنه    وتحدث األحمد عن موضوع المصالحة الفلس     

، معتبراً أن لقاء الفصائل والقوى الفلـسطينية فـي          "مع حركة حماس قبل توقيعها على الورقة المصرية       
  ".اجتماعاً محلياً لمعالجة أوضاع غزة وال عالقة له بجوهر الحوار"قطاع غزة أول من أمس يعد 

  16/2/2010الغد، االردن، 
  

  "فتح غيت"ويعتذر عن " الخطأ"يعترف بـ برسالة لعباس الحسيني .4
وجه رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية الدكتور رفيق الحسيني رسـالة مطولـة   : رام اهللا ـ أحمد رمضان 

وأعلن الحسيني أنه يـضع     . على نسخة منها  " المستقبل"أول من أمس الى الرئيس محمود عباس حصلت         
  ".فتح غيت" س وأنه مستعد لتحمل قسطه من مسؤولية ما بات يعرف بقضية نفسه تحت تصرف الرئي

وقدم الحسيني اعتذاره للشعب الفلسطيني بعد أن اعترف بارتكاب خطأ دبر له من قبل شبانة الذي اتهمه                 
  .بالتواطؤ مع االحتالل اإلسرائيلي

و أكثر من الشجاعة للبوح، بأن      بيد أن شجاعة القول بوقوع الخطأ، تقتضي التحلي بما ه         : "وقال الحسيني 
ما جرى كان تدبيراً من فعل فاعل معلوم، شاركت فيها أطراف عدة خططوا ونسجوا خيوط مـؤامرتهم                 
الوضيعة لاليقاع بي مدفوعين بأشد الغرائز انحطاطاً وجشعاً، والتي تالقت مع رغبة االحتالل اإلسرائيلي              

ستيطان القدس وتهويدها بـشهادة المـضايقات       بالتخلص من حضوري ونشاطي المؤرق لمخططاته في ا       
  ".التي تعرضت وأتعرض لها يومياً لدفعي لمغادرة وطني ومدينتي المقدسة

أعلم أن معركة مكافحة الفساد طويلة وشاقة ومعقدة، كما أعلم أن الفاسدين لن يرفعـوا               "وقال في رسالته    
رى يسقط فيها ضحايا، وقد كنت واحداً       رايات االستسالم طوعاً، وأعرف أن هذه المعركة كأي معركة أخ         
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منها، من دون أن يعني ذلك بحال أنني أسعى لتبرئة أو أتسول براءة أو عفو عن أي ضرر تسببته، كما                    
أنه ال يعفي، بل يلح على ضرورة تشكيل لجنة من أصحاب الضمائر النظيفة والحية للتحقيق مع سـائر                  

 مع استعدادي الكامل للتعاون وتحمل قسطي كـامالً مـن           الجهات واألطراف ذات العالقة بهذه الواقعة،     
المسؤولية وسائر تبعاتها بما في ذلك االستقالة او أي إجراء آخر ترونه مناسباً، على أن يشتمل التحقيـق                  

التي حفـل   " الفبركة"إخضاع الشريط التلفزيوني للفحص من قبل خبراء لتعيين وتحديد عمليات التزوير و           
إضافة أصوات أو تركيب صور باتت ممكنة ومتيسرة بفضل تكنولوجيا، ومهارات           بها، سواء من خالل     

  .المونتاج والدوبالج الحديثة التي يوفرها الكومبيوتر
  16/2/2010المستقبل، 

  
   يوما15ًالحكومة اصدرت أمراً بتوقيف الصحافي البريطاني بول مارتن لمدة : الغصين .5

النيابة " الداخلية في الحكومة المقالة ايهاب الغصين إن قال الناطق باسم وزارة:  فتحي صباح-غزة 
".  يوما15ًالعامة في الحكومة الفلسطينية اصدرت أمراً بتوقيف الصحافي البريطاني بول مارتن لمدة 

أحد المتهمين باالخالل باألمن والتخابر اعترف على الصحافي البريطاني، وأنه خالف "وأضاف أن 
  ".مثل هذه األمور تضر بأمن البالد والمواطنين"، معتبراً أن "القطاعالقانون الفلسطيني وأمن 

. في هذا الشأن" الحكومة الفلسطينية ووزارة الداخلية قامت بكل اإلجراءات القانونية"وأشار الى أن 
ووضعته ) في غزة(القنصلية البريطانية ) ممثل(وزارة الخارجية الفلسطينية تواصلت مع "وأوضح أن 
أمس واستمع ) أول من(ممثل القنصلية البريطانية جاء "وقال إن ". وقيف الصحافي البريطانيفي صورة ت

القنصلية "وأضاف أن ". إلى الصحافي البريطاني، وابلغه بما له وما عليه، وكيف سيتعاملون معه
البريطانية قالت في شكل واضح أنه في حال كان هناك أي مخالفات ضد الصحافي البريطاني، فهي 

ولفت الى ". ال يحق ألحد ال في بريطانيا وال غيرها أن يخالف القانون"واعتبر أنه ". تفهم هذا الموضوعت
  ".اختار محامياً له، وسيحضر المحامي كل الجلسات التي ستتم معه من تحقيقات"أن مارتن 
الصوراني أن مارتن اختار مدير المركز الفلسطيني لحقوق االنسان المحامي راجي " الحياة"وعلمت 
ان مارتن اعتقل بعد قليل من وصوله الى قاعة محكمة كانت تعقد فيها " الحياة"كما علمت . محامياً له

من العام الماضي لالشتباه فيه ) أبريل( نيسان 20جلسة للنظر في قضية مواطن غزي موقوف منذ 
  ".شاباك"بالتعاون مع جهاز األمن العام االسرائيلي 

  16/2/2010الحياة، 
  

  لجهود جبارة معالجة الفساد في السلطة الفلسطينية تحتاج: بيل عمرون .6
السفير السابق للسلطة الفلسطينية لدى مصر نبيل عمرو إلى بذل مزيد من الجهد إلنهاء ما  دعا: رام اهللا

التي تطل على الفلسطينيين بين الفينة واألخرى في شكل فضائح، " الفوضى اإلدارية والمالية"أسماه بـ
  .مل على تثبيت سيادة القانون وسيادة المؤسسة لمعالجة ظاهرة الفسادوالع

عن " قدس برس"نبيل عمرو في تصريحات خاصة لـ  وأعرب السفير الفلسطيني السابق في القاهرة
أسفه الستمرار الحديث عن ظاهرة الفساد في أجهزة السلطة الفلسطينية، ورفض الحديث عن وجود 

أعتقد أن المطلوب من السلطة أن تبذل : "رة الفساد في أجهزة السلطة، وقالمؤامرة تقف خلف تفجير ظاه
. جهدا أكبر إلنهاء هذه الفوضى اإلدارية والمالية التي تطل علينا بين الفينة واألخرى على هيئة فضائح
ن ال شك أن هنالك جهود جدية لمكافحة هذه الظاهرة، لكنني أعتقد أننا نحتاج إلى ما هو أكبر بكثير م

  ".أجل سيادة القانون وسيادة المؤسسة
 15/2/2010قدس برس 
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  بحر يدعو البرلمانيين العرب الى العمل لحل الخالفات الفلسطينية ورفع الحصار عن غزة .7
أحمد بحر البرلمانيين " حماس"دعا النائب األول لرئيس المجلس التشريعي القيادي البارز في حركة  :غزة

. لصدع في العالقات الداخلية الفلسطينية ورفع الحصار عن قطاع غزةالعرب إلى العمل على رأب ا
إن زيارة "وقال بحر في مؤتمر صحافي في معبر رفح الحدودي لدى استقباله وفداً برلمانياً عربياً، أمس، 

الوفد البرلماني العربي لغزة تجسد عمق العالقة العربية بقطاع غزة كبداية لكسر الحصار السياسي 
  ".ديواالقتصا

حافزا إلسراع الحكومات والبرلمانات "وأعرب بحر عن أمله أن تكون زيارة الوفد البرلماني العربي 
العربية في كسر الحصار وفتح المعابر ورفح الظلم عن غزة بعد اإلطالع على حجم الدمار والجرائم 

سالم نور الدين الكعبي .  عضوا برئاسة د26ويضم الوفد  ".التي ارتكبها االحتالل إبان الحرب األخيرة
  عضو اللجنة التنفيذية التحاد البرلمان العربي وعضو مجلس الشورى لسلطنة عمان

  16/2/2010الخليج، 
  

  حكومة هنية تثمن زيارة الوفد البرلماني العربي وتدعو عمرو موسى لزيارة غزة .8
ني العربي الذي يزور ، بزيارة الوفد البرلما2010-2-15رحبت الحكومة الفلسطينية في غزة االثنين 

قطاع غزة، تضامناً مع أهله المحاصرين، داعيةً في الوقت نفسه األمين العام للجامعة العربية عمرو 
  . موسى بزيارة القطاع واإلطالع على األوضاع فيه

نسخة عنه، جهود البرلمان " فلسطين أون الين"وثمَّن المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة في بيان وصل 
إنه بوسع البرلمانات العربية أن تفعل أكثر من هذه الزيارات التي نجلها ونحترمها : "، قائالًالعربي

  ". ونقدرها، ألن شعبنا يحتاج إلى خطوات عملية تجاه إنهاء الحصار الجاثم على صدرنا منذ أربعة أعوام
ية بزيارة غزة، ودعا رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي حسن أبو حشيش األمين العام للجامعة العرب

وعقد اجتماع على مستوى األعضاء الدائمين وسط شعب غزة ،ووسط حصارها ومعاناتها واتخاذ 
قرارات مصيرية وحاسمة تجاه رفع الحصار وإنهاء الخالف واالنقسام وترتيب الوضع الفلسطيني بشكل 

  . منصف وغير منحاز
خالف الفلسطيني لصالح حركة فتح على النحياز الجامعة العربية في ال"وأعرب أبو حشيش عن أسفه 

هذا محزن لدور الجامعة ويبقيها في : "، وأضاف" حساب حركة حماس تحت حجة االعتبارات الدولية
الثالجة ومجمدة وشكلية، ونحن نريد لها الحيوية وترجمة مبادئها ودستورها ونظامها للجميع في تحقيق 

  ".  حد تعبيره، على"الحلم العربي وفلسطين جزء من هذا الحلم
  15/2/2010فلسطين أون الين، 

 
  أول وفد برلماني عربي يزور قطاع غزة المحاصر: الخضري .9

أعلن رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على قطاع غزة النائب جمال :  ردينة فارس-غزة
 . البريالخضري قيام وفد برلماني عربي بزيارة هي األولى من نوعها لقطاع غزة أمس عبر معبر رفح

وعد الخضري في تصريح صحافي هذه الزيارة من أهم الزيارات التضامنية مع غزة ألنها تأتي من وفد 
وطالب بأن تكون  .برلماني عربي لالطالع على معاناة قطاع غزة واألوضاع الصعبة وحاجات السكان
 غزة بشكل كامل الذي الزيارة بداية سلسلة زيارات برلمانية عربية تتوج بكسر الحصار اإلسرائيلي عن

ولفت إلى أن الزيارة تحمل تعزيزاً للصمود الفلسطيني في وجه . يدخل عامه الرابع في ظل ظلم ومعاناة
الغطرسة والتعنت اإلسرائيلي وتشديد الحصار عبر إغالق المعابر ومنع دخول مواد اإلعمار وكافة 

 .مستلزمات الحياة الكريمة
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ات التضامنية الدولية والعربية واإلسالمية على المستويات الرسمية ودعا الخضري إلى مزيد من الزيار
والمؤسساتية والشعبية وصوالً إلى منح الشعب الفلسطيني الحرية والضغط على االحتالل لوقف تجاهله 

  .للقرارات الداعية لكسر الحصار عن غزة
  16/2/2010عكاظ، 

  
  السلطة تصادق على حظر منتجات المستعمرات .10

كومة الفلسطينية االنتقالية، أمس، على مشروع قانون يحظر التعامل مع منتجات صادقت الح
وال يعتبر مشروع القانون نافذاً إال بعد مصادقة الرئيس محمود عباس عليه، إذ يجيز .المستعمرات

  .لعباس إصدار قوانين بقرارات في حال تعطل الحياة البرلمانية) الدستور(القانون األساسي 
لما يشكله االستيطان من اعتداء "مة في بيان انها صادقت على مشروع القانون المذكور وقالت الحكو

يحول دون تحقيق حلمنا في اقامة دولتنا ) كونه(على األراضي الفلسطينية وانتهاك للقانون الدولي، و
  ".1967الفلسطينية المستقلة على حدود عام 

بالمواد المتعلقة بالعذر المخفف للقتل تحت ما على صعيد آخر، طالبت الحكومة عباس تعليق العمل 
ويطبق قانون العقوبات األردني في األراضي الفلسطيني، وينص على تخفيف ".قضايا الشرف"يسمى 

  ".قضايا الشرف"العقوبة على القاتل في حال نفذ جريمته بداعي 
  16/2/2010الخليج، 

   
  ام القادمةفي ملف المصالحة خالل األي" حلحلة"الزهار يتحدث عن  .11

 محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن يشهد ملف االنقسام السياسي .دتوقع : غزة
 .الفلسطيني حلحلة خالل األيام القليلة القادمة لجهة التوقيع على ورقة المصالحة برعاية الوسيط المصري

ف الفصائل الفلسطينية وخصوصا من الواضح أن هناك تفهماً ولو جزئياً من قبل مصر لموق": وقال
 فيما يتعلق بضرورة تحصين تطبيق ورقتها للمصالحة، وبالتالي أتوقع أن تتفكك المسألة ،حركة حماس

  ".بما يقود إلى التوقيع على الورقة وضمان آليات التنفيذ وتحصين االتفاق من أي خروقات
ين واآلخر، ورغم أن حركة حماس ليست وأوضح الزهار أن وفوداً فلسطينية تقوم بزيارة مصر بين الح

من ضمنها إالّ أن هناك تحركات إيجابية من جميع األطراف والتي كان آخرها اللقاء الذي تم أمس األحد 
  ".فتح"و" حماس"في غزة وضم ثالثة عشر فصيالً فلسطينياً، بما في ذلك حركتي 

  15/2/2010قدس برس،  
   

  وحماسفتح ليبيا بدأت وساطة بين : نزال .12
كشف محمد نزال القيادي في حركة حماس أمس أن القيادة الليبية شرعت في  ):وكاالت (-الجزائر 

وقال  .آذار المقبل/ وساطة بين فتح وحماس لتجسيد المصالحة قبل استضافتها للقمة العربية مطلع مارس
ا وصفه نزال في مؤتمر صحافي بالعاصمة الجزائر إن حماس ترفض محاوالت أن تكون مصر م

موضحاً أن موقف حماس ثابت ولن يتغير بخصوص الورقة " الوكيل الحصري للحوار الفلسطيني"ـب
  . القاهرةأعدتهاالنهائية التي 

وأضاف حماس لن ترضخ للشروط التي وضعتها الرباعية عبر الورقة المصرية ولن توقع على وثيقة 
 ".إسرائيل" ما تعلق بشرط االعتراف بـ تعدل بعض البنود األساسية منها خصوصاًأنالمصالحة قبل 

  واتهم السلطة الفلسطينية  ". دولي لمنع أي وفاق فلسطيني- إقليمي -فيتو عربي " هناك أن إلىوأشار 
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من المعادلة " حماس"ومصر بتنفيذ أجندة إسرائيلية، وشروط الرباعية التي تصب في خانة اقصاء 
  .السياسية

  16/2/2010الخليج، 
  

  طالما أن مصر لم تلتفت إلى مالحظات حماس سيظل وضع الجمود على حاله: البردويل .13
" قدس برس"شدد القيادي في حركة حماس الدكتور صالح البردويل في تصريحات خاصة لـ : غزة

على أن أهمية دور الوسيط المصري تكمن في أنه يمكن أن يكون ضامنا ألي اتفاق بين حركتي فتح 
جتماع الذي دعت له الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عقب عودة عضو ال شك أن اال: "وحماس، وقال

 فصيال فلسطينيا، هو عمل جيد ينشط لغة التفاهم 13مكتبها السياسي جميل مجدالوي من القاهرة، وضم 
ويزيل كثيرا من الحواجز النفسية، لكنه ال يستطيع أن يكون بديال عن الدور المصري، وال يقوى أي 

ن يكون ضامنا التفاق بين فتح وحماس، ألن هناك فرقا شاسعا بينهما، أحدهما يعتمد فصيل فلسطيني أ
  ".المقاومة واآلخر يعتمد المساومة أو المفاوضات بال حدود وينسق أمنيا مع االحتالل

وأكد البردويل أن شرط نجاح مصر في أن تكون ضامنا هو أن تعود لشرط الوساطة األساسي وهو 
  . ا أن مصر لم تلتفت إلى مالحظات حماس سيظل وضع الجمود على حالهطالم"الحياد، وقال 

ونحن في حماس نعتقد أنه من المبكر جدا الحديث عن فشل الوسيط المصري في المصالحة، فالقاهرة 
مازالت جادة في البحث عن المصالحة الفلسطينية، ولذلك فالقضية تحتاج إلى إزالة بعض الحواجز 

مالحظات حماس على الورقة المصرية وبناء الجدار الفوالذي على حدود مصر مع النفسية التي خلفتها 
  .غزة، نحن بحاجة إلى إزالة هذه الحواجز النفسية بين مصر وحماس

  15/2/2010قدس برس، 
 

   على حماس أن تدرك أن المصالحة تبدأ بالتوقيع على الورقة المصرية:أبو سمهدانة .14
عبد اهللا أبو سمهدانة، بعد مشاركته في اللقاء الذي جمع          " فتح" لحركة   قال عضو المجلس الثوري   : رام اهللا 

إن الورقة المصرية هـي نتـاج جـوالت         : "الفصائل الفلسطينية في غزة بمشاركة حركتي فتح وحماس       
الحوار التي تعددت والتي احتضنتها القاهرة على مدار الفترات السابقة ما يعني أن ورقة المصالحة هـي       

على حماس أن تدرك أن المـصالحة الفلـسطينية تبـدأ           "طيني بحت، مشدداً في الوقت ذاته       من إنتاج فلس  
بالتوقيع على الورقة المصرية وأن أي تأخير لهذا التوقيع هو تأخير للمصالحة واستمرار لالنقسام الـذي                

  ".يعصف بكل المشروع الوطني الفلسطيني
التي وقعتها فتح وترفض حركـة      "  ورقة المصالحة  باب الحوار أغلق بالتوصل إلى    "وأكد أبو سمهدانة أن     

اللقاءات ال تفتح باب الحوار وإنما تهدف لدفع حماس إلى التوقيـع            "حماس التوقيع عليها حتى اآلن، وأن       
  ".على ورقة المصالحة

 15/2/2010المستقبل، 
  

   التوقيع على الورقة المصرية أهميةممثلو الفصائل يؤكدون : عقد في غزةخالل لقاء  .15
 ناقش سياسيون وممثلو الفصائل الوطنية واإلسالمية أمس السبل الكفيلة بإنهاء           :عبد الهادي عوكل   -غزة  

  .وذلك في فندق السالم بمدينة غزة، حالة االنقسام
من جهته حمل صالح أبو ختلة القيادي في حركة فتح في كلمة له خالل اللقاء نظمـه تحـالف الـسالم                     

، حمل حركة حماس المسؤولية عن التأخير على التوقيع         "ترك لن نفترق  الفلسطيني تحت عنوان قرار مش    
على الورقة المصرية للمصالحة وتداعياته على الشعب والقضية برمتها، مؤكدا أن حركة حماس تمتلـك               
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طوق النجاة للشعب الفلسطيني كونها الفصيل الوحيد المؤخر والمعطل لعودة الوحدة برفضها التوقيع على              
  .ريةالورقة المص

 حركة حماس مع المصالحة الوطنيـة       إنبدوره قال إسماعيل رضوان القيادي بحركة حماس في كلمة له           
وقـال إن    .الحقيقية التي تدوم، مؤكدا في الوقت ذاته على مالحظات حركة حماس على الورقة المصرية             

االتفاق عليهـا   مالحظات حركة حماس هي مشروعة وليست مبتعدة كون أن العديد من القضايا التي تم               
  .حذفت وأخرى لم يتم االتفاق عليها وأخرى تحتاج إلى نقاش

وأضاف أن المصالحة هي خيار استراتيجي وال محيد عنه كما أكد علـى الجهـد المـصري المبـذول                   
  .للمصالحة واعتبر التوقيع على الورقة وسيلة وليس وننظر لما بعد التوقيع

 الجهاد اإلسالمي خشيته من نفاد صبر الشعب ألنـه فـي            من جانبه عبر خضر حبيب القيادي في حركة       
  .محنة صعبة يتجاهلها الكثيرون، محذرا من تداعيات ذلك على بنية الشعب الفلسطيني

أما تيسير محيسن عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني فقال إن األولوية أمـام الفلـسطينيين                
  .لكن المهم كيف يمكن الخطو بهذه الخطوةتتمثل في إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة و

ودعا محيسن إلى تبني الزيارات الثنائية والفردية والجماعية التي يمكن أن تفتح البـاب أمـام خطـوات                  
  .عملية على األرض أمام إجراءات ايجابية على األرض

ـ                 ة الحـوار   بدوره أكد عدنان غريب القيادي في جبهة التحرير الفلسطينية أن هذه المرحلـة هـي مرحل
  .والتوقيع على الورقة هي البوابة التي تخرجنا من هذه الحالة السيئة وإنهاء كافة التداعيات السلبية

بدوره قال يسري درويش عضو المكتب السياسي لحزب فدا إن الورقة المـصرية عرضـت للتوقيـع                  
ة يمثل طوق نجاة    ووقعت فتح ورفضت حركة حماس وان المدخل الحقيقي، مؤكدا أن التوقيع على الورق            

  .للشعب الفلسطيني وهذا الطوق تمتلكه حماس
أما محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال فقد طالب بإعطاء المجال للفئات المتضررة مـن                
الشعب أن يتحدثوا ويعبروا عن رأيهم في قضية االنقسام، مؤكدا أن المتضرر من االنقسام هم المواطنون                

  .ياسيينالعاديون وليس الس
 األولفيما قال رمزي رباح القيادي في الجبهة الديمقراطية إن ما توصلت إليه في اجتماع الفصائل امس                 

اظهر جوانب من حجم المشكلة، وان إنهاء االنقسام أصبح ضرورة ملحة الن المفاوضات والمقاومة في               
  .طريق مسدود

 16/2/2010الحياة الجديدة، 
  

  ابات المجالس المحلية فتح تجري مشاورات لخوض انتخ .16
تجري حركة فتح اجتماعات فردية ومشتركة مع فصائل منظمة  :يسري محمد - رام اهللا - )مصر( رفح

التحرير على أمل توسيع ائتالف منها لخوض انتخابات المجالس المحلية التي حددتها الحكومة الفلسطينية 
 .تموز المقبل) يوليو (17في 

ة المركزية لحركة فتح، مفوض االنتخابات في الحركة، إن هذه التحركات وقال محمد المدني عضو اللجن
تأتي انطالقا من حرص الحركة الكامل على ضرورة تشكيل ائتالف وطني عام تشارك فيه كافة القوى 

 .الوطنية والشخصيات االعتبارية والمستقلة في أي انتخابات قادمة
ت لبلورة اتفاق على تشكيل القائمة الموحدة والعقبات ورفض المدني الحديث عن درجة تقدم هذه االتصاال

إال أنه أكد وجود توافق عام . التي تحول دونها، موضحا أن االتصاالت مستمرة وعلى أعلى المستويات
على ضرورة تشكيل لجنة تنسيق عليا لالنتخابات ولجان فرعية في كافة المحافظات والمواقع المختلفة 

  . ي سبيل تعزيز هذا التوجه، معبرا عن تفاؤله بنجاح هذه الجهودفي األراضي الفلسطينية ف
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بدوره قال بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، إن اتصاالت تشكيل قائمة موحدة 
لالنتخابات المحلية مستمرة وعلى درجة متقدمة بين فصائل منظمة التحرير لكنها تتطلب تحقيق شرطين 

طين هما ضمان تحقيق أكبر مشاركة في العملية االنتخابية لمن يرغب في أن الشر وأوضح .رئيسيين
ذلك بما فيها حركة حماس والثاني أن يقوم تشكيل القوائم على اختيار شخصيات وطنية مهنية وليس وفق 

 .المحاصصة
 16/2/2010الشرق األوسط، 

  
   ترفض إجراء أي انتخابات بدون تهيئة األجواء المناسبةحماس .17

أكد القيادي في حماس في قطاع غزة إسماعيل رضوان أن : يسري محمد - رام اهللا - )مصر( رفح
حركته ترفض إجراء أي انتخابات بدون تهيئة األجواء المناسبة لها وضمان نزاهتها وأبرز هذه العوامل 

  .إنهاء االنقسام الداخلي وتحقيق المصالحة الفلسطينية
 للجنة االنتخابات المركزية في تصريحات إذاعية إنه في حال قال هشام كحيل المدير التنفيذيمن جهته 

إعاقة عمل اللجنة لسبب أو آلخر في منطقة جغرافية معينة فإنه سيتم تأجيل االنتخابات فيها لمدة أربعة 
 .أسابيع على أن تجرى االنتخابات في باقي المناطق وفق الموعد المحدد

 16/2/2010الشرق األوسط، 
  

  ان االتفاق على تشكيل قوة مشتركة إلدارة معبر رفححماس وفتح تنفي .18
نفى عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح فـي تـصريحات خاصـة              : أشرف الهور  -غزة  
 أن تكون حركته وافقت على مقترح يقضي بتشكيل قوة شرطة مشتركة مـع حمـاس                "القدس العربي "لـ

  ة ومصر، إلدارة معبر رفح الحدودي المغلق والفاصل بين غز
من جهتها نفت أيضاً حركة حماس األمر، وقال القيادي في الحركة إسماعيل رضوان ان تـشكيل القـوة              

 .المشتركة عبارة عن مقترح جاء ضمن رزمة أفكار تبادلتها حركتا فتح وحماس خالل زيارة شعث لغزة               
يمكن تنفيـذها علـى     وأوضح رضوان أن هذا االقتراح جرى تقديمه لحركة فتح ضمن أفكار تم تبادلها              

األرض لتهيئة أجواء المصالحة وتحسين العالقات الفلسطينية الداخلية، مـشيراً إلـى أن فـتح وعـدت                 
  .بدراستها ولم تقدم ردا

 جـرى بـين   "اتفاقا سـريا مبـدئيا  " قولها إن "حسنة االطالع"وكانت تقارير نقلت عن مصادر فلسطينية  
تركة إلدارة معبر رفح الحدودي المغلق إلنهاء أزمة سكان         الحركتين المتخاصمتين لتشكيل قوة شرطة مش     

غزة، وأشارت المصادر إلى أن طرح هذا الملف جاء خالل زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة فـتح                 
  .نبيل شعث خالل زيارته األخيرة لقطاع غزة ولقائه مع قادة حماس

  16/2/2010القدس العربي، 
  

  وال تفي بالغرض" ذات لون واحد" السلطة لجنة التحقيق في فساد": الشعبية" .19
 إن لجنة التحقيق التي شكلها رئيس  في بيان االثنين،قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،: رام اهللا

الموجهة لرئيس ديوانه وكبار مقربيه " االتهامات"السلطة الفلسطينية محمود عباس للتحقيق في ملفات 
  د وال تفي بالغرض وبالمتطلبات التي تضمن أوسع قدر من المهنية ذات لون واح"وغيرها من الملفات، 

  
والموضوعية، في أمر بات يطال أعلى الهيئات والمؤسسات، ويحظى باهتمام أوسع القطاعات السياسية 

  ".واالجتماعية، والرأي العام الداخلي والخارجي
  15/2/2010قدس برس،  
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  من أنصارها في رام اهللا تتهم أجهزة أمن السلطة باعتقال خمسة حماس  .20

، أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت خمسة )15/2" (قدس برس"في بيان تلقته  حماسحركة ذكرت : رام اهللا
أكدت أن أعداد من تمت محاكمتهم خالل الثالثة أسابيع الماضية  و.في محافظة رام اهللا حماس من أنصار

فلسطينيا من أنصار الحركة، على خلفية اتهامهم   21أمام محاكم تابعة للسلطة الفلسطينية، وصل إلى 
بمقاومة االحتالل أو حيازة سالح للمقاومة، وتهم أخرى سبق أن أعتقلت قوات االحتالل فلسطينيين على 

  .خلفيتها وحاكمتهم وأفرجت عنهم بعدها
  15/2/2010قدس برس، 

 
 "وهم "التوصل إلى سالم عبر تسوية على األراضي:  أبو مازنليبرمان مهاجماً .21

إن الفكرة   وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمانقال: كفاح زبون،  نظير مجلي،رام اهللا - تل أبيب
المتمثلة في أن النزاع في الشرق األوسط الممتد منذ عقود يمكن أن يحّل عن طريق تسوية على 

لدفاع في الكنيست اإلسرائيلي وقال ليبرمان أمام لجنة الشؤون الخارجية وا". وهم"األراضي، هي مجرد 
أي ..  عاما الماضية16ليس من قبيل المصادفة أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق سالم خالل الـ): "البرلمان(

 ".شخص يعتقد أنه يمكن التوصل إلى سالم من خالل تسوية على األراضي يوهم نفسه واآلخرين
فهو . من المفاوضات ألنها ال تالئم مصلحتهيتهرب "وهاجم ليبرمان أبو مازن بشكل شخصي، فقال إنه 

ويفضل البقاء على الوضع الحالي الذي ال توجد فيه . ضعيف وال يقدر على اتخاذ قرارات مصيرية
ويستغل هذا الوضع للتحريض على إسرائيل في العالم وتسميم األطفال الفلسطينيين بالدعاية . مفاوضات

 ".ي المدارس الفلسطينية وفي وسائل اإلعالمالال سامية المعادية إلسرائيل واليهود ف
وسألت رئيسة المعارضة تسيبي ليفني، إن كانت تصريحات ليبرمان تعني أنه لن يكون هناك مفاوضات، 

فليس من المعقول أن نقدم لهم كل مرة . قد تكون مفاوضات إذا تَخلّى الفلسطينيون عن شروطهم: "فأجاب
. ولكن لنفترض أننا تجاوبنا مع طلباتهم، فإن السالم بعيد. في العالمالهدايا وهم يقوضون شرعية إسرائيل 
حتى حكومات اليسار في إسرائيل فشلت في التوصل إلى سالم . فنحن نتفاوض معهم منذ الثمانينات

 ".معهم، رغم أنها عرضت عليهم عروضا سخية وغير معقولة
ولكنني عضو . ا أتحدث باسمي الشخصيأن: "فأجاب" وهل أنت تتحدث باسم الحكومة؟: "وسألته ليفني

وأقول إنني ال أستطيع أن أتفاض حول السالم مع من يدور . وأمثل حزبا غير صغير. بارز في الحكومة
 ".في العالم طالبا اعتقال تسيبي لفني بسبب جرائم حرب

 16/2/2010الشرق األوسط، 
  

 وال أفهم سبب رفضه.. ائم ضمن الحل الدعرضت على عباس األحياء العربية بالقدس: أولمرت .22
كرر رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق إيهود أولمرت القول إنه قدم خالل :  أسعد تلحمي–الناصرة 

وقال .  اإلسرائيلي–رئاسته الحكومة للفلسطينيين أفضل اقتراح تقدمه إسرائيل لتسوية الصراع الفلسطيني 
اقتراحه للحل الدائم، ) أبو مازن(ية محمود عباس انه ال يفهم حتى اآلن رفض رئيس السلطة الفلسطين

يجدر بالمجتمع الدولي، بدالً من االنشغال بالبناء في "وتحديداً في شأن قضية القدس، مضيفاً أنه 
  ". المستوطنات، االستفسار عن أسباب رفض عباس أفضل اقتراح قدمته إسرائيل للفلسطينيين

ن أمس في جامعة تل أبيب، أن االقتراح الذي قدمه يقوم وتابع في سياق محاضرة ألقاها مساء أول م
مع األخذ بعين االعتبار الواقع الديموغرافي الناشئ، وإبقاء نسبة معينة من  "1967على أساس حدود عام 

  . تحت سيطرة إسرائيل) المقامة عليها الكتل االستيطانية الكبرى(الفلسطينية " األراضي
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 قضى بأن تكون األحياء اليهودية في المدينة تحت سيطرة إسرائيلية وأضاف أن اقتراحه في شأن القدس
، والعربية ضمن حدود الدولة الفلسطينية، وأن يدار )بما فيها كل األحياء االستيطانية في المدينة المحتلة(
  .على يد خمس دول بينها إسرائيل" الحوض المقدس"

وتابع ".  أن ال مناص من حل الدولتين للشعبينمن يريد دولة يهودية وديموقراطية، سيتيقن"وأضاف أن 
أنه خالفاً للمزاج العام في إسرائيل بأن السالم مع الفلسطينيين وسورية أضغاث أحالم، قال أولمرت إن 

، أعلن أن إسرائيل ستضطر 2003وأضاف أنه منذ عام ". هو خطوة مستوجبة وملحة"تحقيقه ممكن بل 
وذلك بعد أن أيقنت أنه في "األراضي الفلسطينية بما فيها القدس، في نهاية المطاف إلى االنسحاب من 

  ". الخيار بين أرض إسرائيل الكاملة ودولة يهودية ديموقراطية، فإنني أفضل الخيار الثاني
  16/2/2010الحياة، 

  
  على طهران" ذات أنياب" بفرض عقوبات نتنياهو يطالب روسيا .23

بنيامين " اإلسرائيلي"دم ذكر اسمه إن رئيس الوزراء اشترط ع" إسرائيلي"قال مسؤول : )وكاالت(
نتنياهو، الذي يزور موسكو حالياً، طلب من الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، خالل لقائهما أمس، 

ويركز نتنياهو في أول زيارة رسمية يقوم . تستهدف قطاع الطاقة في إيران" عقوبات ذات أنياب"فرض 
" إسرائيل"إن " انترفاكس"وقال نتنياهو في تصريحات نقلتها .  اإليرانيبها لموسكو، على الملف النووي

وهو ) المحرقة النازية(يجب أن نكافح بصرامة إنكار الهولوكوست "مؤكداً " تحريف التاريخ"لن تسمح ب
يجب أال نسمح بإساءة استخدام التاريخ "وقال ميدفيديف ". أمر منتشر على نطاق واسع في عالمنا الحالي

  ".دة تفسيرهوإعا
  16/2/2010الخليج، 

  
  الضفةب مستعمرة 29االستيطان متواصل في : وزير الحرب اإلسرائيلينائب  .24

، أمس، وأقرت وزارة الحرب أن االستيطان "اإلسرائيلية" "السالم اآلن"أكدت حركة : )أ.ب.ب، د.ف.أ(
عالن حكومة الكيان في متواصل في ربع المستعمرات في الضفة الغربية، ما يؤكد الطبيعة المضللة إل

وأشارت هذه المنظمة غير الحكومية المعارضة . تشرين الثاني عن تجميد لعشرة اشهر/ نوفمبر25
لالستيطان في بيان الى رد كتابي قدمه نائب وزير الحرب ناتان فيلناي عن سؤال طرحه عضو 

الى " السالم اآلن" وأضافت . مستعمرة29حاييم اورون، اعترف فيه بأن األشغال متواصلة في " الكنيست"
والحظت . هذه الالئحة خمس مستعمرات أخرى رصدت فيها تواصال ألعمال التسمين االستيطاني

الحركة التي تقوم بعمليات مراقبة ميدانية، أن بعض الورش تعمل ليال نهارا وحتى أثناء العطلة 
  .األسبوعية اليهودية السبت

ولين فازوا باستدراج عروض ببيع منازل جديدة في من جهة أخرى رخصت وزارة اإلسكان لمقا
  .غرب بيت لحم قبل انطالق أعمال البناء" بيطار عيليت"مستعمرة 

  16/2/2010الخليج، 
  

  باراك وأشكنازي يجتمعان مع رئيس هيئة األركان األمريكية لبحث الملف النووي اإليراني .25
ألمح خالل لقائه    ايهود باراك " سرائيلياإل" وزير الحرب    ، أن وكاالت، عن   16/2/2010الخليج،  ذكرت  

تـل  "مع رئيس األركان المشتركة للجيش األمريكي األدميرال مايكل مولن في مقر وزارة الحرب فـي                
عن بـاراك قولـه أمـام       " إسرائيلية"ونقلت وسائل إعالم    . ، أمس، إلى وجود خالفات بين الجانبين      "أبيب

ن األصدقاء أحيانا ونحن نعـرف كيفيـة الجـسر عليهـا            توجد خالفات بي  "الصحافيين لدى لقائه مولن     
  ".واالستمرار في العمل معاً من أجل تعزيز االستقرار في المنطقة والعالقات مع الواليات المتحدة
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غابي أشكنازي ورئيس شعبة االستخبارات " اإلسرائيلي"والتقى مولن، أمس، مع رئيس أركان الجيش 
  . وس يدلين وبحث معهما الموضوع النووي اإليرانياللواء عام" اإلسرائيلي"العسكرية 
إن قالت  " يديعوت"، أن صحيفة    الناصرةمن  زهير أندراوس   ، عن   16/2/2010القدس العربي،   وأضافت  

الجنرال اشكنازي أقام مأدبة عشاء على شرف القائد األمريكي حيـث قـال إن الجيـشين اإلسـرائيلي                  
 ويشاركان بعضهما البعض بالخبرات المكتسبة واالسـتنتاجات        واألمريكي يتقاسمان معلومات أمنية قيمة    

الضرورية لتحسين كيفية التعامل مع التحديات األمنية التي يواجهها كل منهما، أما األميرال مـالن فقـد                 
أشاد بزعامة رئيس األركان أشكنازي وأكد أنها ساهمت في توثيق العالقات بين الجيـشين اإلسـرائيلي                

لى أن هذا اللقاء بين مالن وأشكنازي هو التاسع، وهذه الزيارة الثالثة التي يقوم بهـا                يشار إ . واألمريكي
  .مالن إلى تل أبيب

  
  ولندن بسبب عدم تغيير قانون يسمح باعتقال إسرائيليين " تل أبيب"خالفات بين  .26

بين إسـرائيل   قالت صحيفة التايمز البريطانية في عددها الصادر أمس االثنين، إن هناك خالفات             : السبيل
وبريطانيا على خلفية عدم إيفاء األخيرة بوعودها بتغيير قـانون يتعلـق بالـسماح للمحـاكم، باعتقـال                  

  .إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب في غزة
وحسب الصحيفة فإن سبب الخالف ناجم عن تخوف الحكومة البريطانية من اإلقدام على خطوة كهذه قبل                

  . المقررة في شهر أيار المقبلاالنتخابات البريطانية
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير العدل البريطاني جيك ستراون اقترح، خالل جلسة محادثات مغلقة بهذا               

  .الشأن، تشكيل لجنة قانونية من خالل البرلمان الجديد بعد االنتخابات وهي تتولى هذا األمر بنفسها
 نائبا في البرلمان كانوا قـد       119غيير القانون، وهي أن     ولفتت التايمز إلى قضية أخرى تقف حائال أمام ت        

  .وقعوا على تعهد بعدم تغيير القانون في هذه الفترة، أي قبل االنتخابات
وهددت مصادر سياسية في وزارة الخارجية اإلسرائيلية أنه في حال عدم تمكن سفر مسؤولين إسرائيليين               

ى لندن، األمر الذي سينعكس سلبا على مستوى العالقـة          إلى لندن، فإن إسرائيل ستلغي جميع الزيارات إل       
  .بين البلدين

  16/2/2010السبيل، األردن، 
 

  "التحريض"تطالب الدول األوروبية بوقف المساعدات للفلسطينيين المسيحيين بسبب " إسرائيل" .27
عبريـة  اإلسرائيلية أمس النقاب عن أن الدولـة ال       ) معاريف(كشفت صحيفة    :ـ زهير أندراوس   الناصرة

طالبت حكومات الدول األوروبية بوقف المساعدات والمعونات للفلسطينيين المسيحيين في حال مشاركتهم            
في الوقفة االحتجاجية ضد إسرائيل، والتي وجه خاللها الفلسطينيون المسيحيون بالقدس رسائل وخطابات             

لالتفاق علي سـاعة يـتم      ) قاهرةوثيقة ال (إلى جميع الكنائس األوروبية من خالل وثيقة أطلق عليها اسم           
خاللها تنفيذ وقفة احتجاجية واالعتصام بالكنائس، كنوع من االعتراض علي ممارسات العنف اإلسرائيلي             
وتهويد القدس، وتطالب الوثيقة المجتمع الدولي باللجوء إلى العقوبات والمقاطعة االقتـصادية إلسـرائيل              

  .للضغط عليها من اجل حقوق الشعب الفلسطيني
  16/2/2010القدس العربي، 

  
  تدريباته بالذخيرة الحية الجيش اإلسرائيلي يوقف .28

، 14قرر الجيش اإلسرائيلي، وقف التدريبات بالذخيرة الحية في كل مراكز التدريب وعددها : القدس
وأوضحت مصادر عسكرية، أن القرار جاء بهدف  .ألشهر، بعد تكرار وقوع إصابات في صفوف الجنود

لى أرواح الجنود المتدربين، خصوصا بعد مقتل الجندي مور كوهين، اثر أصابته برصاصة المحافظة ع
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قاتلة خالل التدريبات، حيث أمر رئيس األركان الجنرال غابي اشكينازي، بتحسين إجراءات األمان في 
  .مواقع التدريب

  16/2/2010الراي، الكويت، 
  

   مليون دوالر500لفة بك خطة إسرائيلية لتهويد المعالم األثرية بالقدس .29
بعد أن فشلت الحفريات اإلسرائيلية أسفل المسجد األقصى بالعثور على دليل دامغ يثبت يهودية األراضي 
الفلسطينية، تعتزم الحكومة اإلسرائيلية إطالق خطة خماسية لتهويد معالم أثرية في فلسطين، وترميم 

  . اليهودي المزعومأخرى، وإقامة مشاريع تراثية مرتبطة بالتاريخ والتراث
وتهدف الحملة المعلن عنها إلى توثيق العالقة بين اليهود في فلسطين المحتلة، واليهود في الخارج، وبين 

  .التراث التاريخي اإلسرائيلي، الذي لم يجدوا له أثرا حتى اللحظة
ات للمشاة،  مليون دوالر، وتشمل إقامة نصب تذكارية، ومتاحف صغيرة، ومسار500وتبلغ تكلفة الخطة 

  .ومواقع أثرية وحدائق، ومراكز معلومات، وترميم مواقع قائمة
ويقترح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في الخطة التي سيطرحها على طاولة حكومته الشهر 

وكان نتنياهو .  من هذا النوع ترمي إلى دمغ فلسطين بالطابع اليهودي مشروعا150ًالجاري، إقامة نحو 
مطلع الشهر " هرتسليا لألمن اإلسرائيلي"تحدث للمرة األولى عن خطته تلك، في كلمته في مؤتمر قد 

إن ضمان وجودنا متعلق ليس فقط بمنظومات السالح أو قوة الجيش أو قوة االقتصاد أو : "الجاري، وقال
لذي ننقله ألبنائنا، بقدرتنا على التجديد، بل متعلقة قبل كل شيء بما نحمله من معرفة ومشاعر وطنية، وا

 فبراير /وأعلن نتنياهو في كلمته أنه سيطرح في الخامس والعشرين من شباط". وفي جهازنا التعليمي
" درب تاريخية"القائم، " درب إسرائيل"الحالي، خطته، التي تشمل أيضا إقامة دربين للمشاة، إلى جانب 

الذي سيصل بين عشرات المحطات " يليةالمسيرة اإلسرائ"تصل بين عشرات المواقع األثرية، ودرب 
كما تشمل الخطة تحويل مباني قائمة إلى مواقع أثرية، وإقامة مواقع . اليهودي" الييشوف"المتعلقة بتاريخ 

  .توثق مسيرة االستيطان، ومتاحف صغيرة ونصب تذكارية
  15/2/2010فلسطين أون الين، 

  
  يع أنحاء المصلى المروانيمؤسسة األقصى تكشف بالصور عن تشققات وتآكل في جم" .30

 مؤسسة األقصى للوقف ، أنالقدس المحتلةنقالً عن مراسلها في  16/2/2010الحياة الجديدة، نشرت 
 عن تشققات واسعة أمسوالتراث كشفت وبعشرات الصور الفوتوغرافية في تقرير صحفي لها صباح 

لمسجد األقصى المبارك ، وأكدت ا في  تآكل في مبنى وأعمدة المصلى المروانيإلى باإلضافةوخطيرة 
 بحملة من الحفريات في منطقة اإلسرائيلي قيام االحتالل إلىمؤسسة أن هذه التشققات والتآكل ترجع ال

القصور األموية المالصقة مباشرة للمصلى المرواني من الجهة الجنوبية، كما أن االحتالل يمنع دائرة 
وحملت مؤسسة األقصى االحتالل . صلى المرواني من أعمال الترميم في الماإلسالميةاألوقاف 
 .  مسؤولية ما يقع للمصلى المرواني أو المسجد األقصى من أذىاإلسرائيلية
وزير األوقاف ، أن وائل بنات، غزةنقالً عن مراسلها في  16/2/2010الوطن، السعودية، وأضافت 

ذر من وجود تشققات خطيرة وكبيرة  طالب أبو شعر حفي غزةوالشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية 
في المصلى المرواني، مبيناً أن هذه التشققات الخطيرة تتمحور داخل األعمدة والواجهات التي يقوم عليها 

وحذر أبو شعر من مواصلة تلك الحفريات التي تمتد جذورها في محيط مدينة القدس  .بنيان المصلى
متها المسجد األقصى المبارك من أجل بناء هيكلهم المزعوم بأسرها لتطيح بالمقدسات اإلسالمية وفي مقد

  .على أنقاضه وفق مؤامراتهم الخبيثة
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   وتستهدف هدم األقصىحاخامية قديمة" تنبؤات" خطة تهويد القدس مستلهمة من :التميمي .31
كشف قاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير رجب التميمي، رئيس الهيئة  : منتصر حمدان-رام اهللا 
 / شباطية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أمس، عن خطة إسرائيلية جرى إعدادها في شهراإلسالم

  . الحالي، تقضي بتكثيف العمل على تهويد القدس المحتلة2010 سنة ل1993  سنةفبراير من
بلدية "ـوتركز الخطة على تعزيز الوجود اإلسرائيلي األمني واالستيطاني خارج حدود ما يسمى ب

" جيلو"من خالل إقامة ثالثة أحزمة استيطانية وفي مقدمتها حزام مستعمرتي جبل أبو غنيم و، "القدس
 عن إغالق المدينة المقدسة وفصل أحيائها وقراها بواسطة حواجز وإنشاء لواء عسكري يكون مسؤوالً

صيات عسكرية ثابتة وطيارة، وإغالق جميع المؤسسات الفلسطينية الموجودة في القدس وإبعاد الشخ
الوطنية وتضييق الخناق عليهم، وسحب بطاقات هويات المقدسيين في المناطق األكثر استهدافاً مثل بيت 

  . حنينا، وشعفاط والعيسوية والطور وسلوان، وتهجيرهم
 المدعو باسم 18 ـأحد حاخامات اليهود في القرن ال" تنبؤ"ـوربط التميمي ما يجري في القدس المحتلة ب

، 16/3/2010 في" الهيكل الثالث"ـالذي حدد موعد هدم المسجد األقصى وبناء ما يسمى ب" جاؤون فيلنا"
 تؤكد أن الجمعيات اليهودية والمنظمات االستيطانية بالتنسيق األرض التقارير والمؤشرات على أن مؤكداً

  .مع حكومة نتنياهو المتطرفة قد شرعت بالفعل بالتحضير لهدم المسجد األقصى
  التشققات في الجدار الشمالي للمسجدإلى التشققات الخطيرة في المصلى المرواني، إضافة نأ إلىوأشار 
 وبالتحديد في منطقة المتوضأ الواقعة في جوار باب حطة وتشققات وتصدعات للمنازل في البلدة األقصى

 36الي  طرد حوإلىوحذر من مخاطر هذه الخطة الرامية . القديمة بسبب الحفريات في أساسات المسجد
  . بؤرة استيطانية في البلدة القديمة70ألف مقدسي وزيادة أعداد المستوطنين وتسمين 

  16/2/2010الخليج، 
  

  ومدينة القدس من محاوالت الطمس والتهويد خطيب األقصى يدعو القمة العربية لحماية المسجد .32
الجزائر أمس،  يوسف جمعة سالمة خطيب المسجد األقصى من .دعا د:  حسين بوجمعة-الجزائر 

الدول العربية واإلسالمية إلى إجراءات عملية فعالة لحماية المسجد األقصى المبارك ومدينة القدس من "
 في محاضرة سالمةوطالب . "محاوالت الطمس والتهويد التي تمارسها سلطات االحتالل اإلسرائيلي

لمخاطر والتحديات التي تواجه ا" للدراسات االستراتيجية بعنوان "الشعب"ألقاها أمس بمركز صحيفة 
، القادة العرب إلى جعل قضية القدس من أولويات جدول أعمال قمتهم القادمة "مدينة القدس الشريف

محذرا من خطورة اإلجراءات التي تتخذها . مارس المقبل بطرابلس الليبية/ آذارالمقررة في شهر 
مية للمدينة المقدسة ومحاولة تهويدها، سلطات االحتالل اإلسرائيلي لطمس الهوية العربية واإلسال

مستشهدا بالصور والخرائط التي تبين الحفريات التي تجريها السلطات اإلسرائيلية بحثا عن الهيكل 
  .المزعوم ووضعه مكان مسجد األقصى المبارك بعد إزالته

ميزانية "ة تخصيص وقال خطيب األقصى، إن الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس قد طلبت من الجامعة العربي
 بالقدس، بسبب الدعم  مليون دوالر لمواجهة سياسة التهويد التي تسارعت وتيرتها مؤخرا500ًبقيمة 

الذي تتلقاه المجموعات االستيطانية والمنظمات اليهودية التي تشرف على استقدام اليهود من خارج 
 مليون 600الذي تبرع بـ ) يتشميسكوف(وأشار إلى تبرعات أحد األثرياء الروس اليهودي  .فلسطين

دوالر لبناء مستوطنة منطقة الجبل، وهو اآلن بصدد بناء مستوطنة أخرى داخل مدينة القدس على 
  .حساب أراضي الفلسطينيين

 16/2/2010العرب، قطر، 
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  إغالق باب العامود محاولة إسرائيلية للسيطرة على البلدة القديمة فيها: أوقاف القدس .33
ن إغالق االحتالل لباب إ مدير دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس عزام الخطيب قال :الضفة الغربية

 على أن مثل هذه لفرض المزيد من السيطرة على القدس، مشدداً" إسرائيل"العامود في القدس محاولة من 
. بارك كما ستؤثر على الحركة إلى المسجد األقصى المالخطوة ستضر بالمواطنين المقدسيين اقتصادياً

إن االدعاء اإلسرائيلي حول كون هذه األعمال من أجل البنى " "السبيل"وقال الخطيب في حديث لـ
 على أن دائرة األوقاف اإلسالمية تعتبر مثل هذه األعمال حفريات تستهدف ، مؤكداًالتحتية، ليس صحيحاً

تعنى بالتراث، بالدفاع عن وطالب الخطيب المؤسسات الدولية التي  .المسجد األقصى المبارك وأساساته
البلدة القديمة في القدس؛ لكونها تراث يجب الحفاظ عليه، وخاصة من قبل اليونسكو التي تعمل على 

  .المحافظة على التراث العالمي وتدعم ترميمه
  16/2/2010السبيل، األردن، 

  
  افي عكوالمواقع األثرية والوقف اإلسالمي   تبيع عقارات الفلسطينيين"إسرائيل" .34

وجهت قيادات اجتماعية وسياسية من مدينة عكا الساحلية في الداخل الفلسطيني : محمد محسن وتد -عكا 
نداء للمستثمرين العرب من الداخل والخليج العربي لالستثمار بالمدينة وشراء عقارات وأمالك 

فلسطينيين والمواقع  ببيع عقارات ال مؤخراً"إسرائيل" على قيام يأتي ذلك رداً. الفلسطينيين المهجرين
  .األثرية والوقف اإلسالمي في المدينة بالمزاد العلني

 تسعى لتفريغ عكا والمدن الساحلية من العرب وتشجيع "إسرائيل"وقال عضو بلدية عكا أحمد عودة إن 
استيطان اليهود بها، وأشار إلى أن عملية بيع عقارات وأمالك الفلسطينيين للمستثمرين اليهود تندرج في 

  .إطار هذا المخطط
 ببيع عقارات الفلسطينيين والمواقع األثرية والوقف اإلسالمي في المدينة بالمزاد  مؤخراً"إسرائيل"وقامت 

  .الممولة من الحكومة اإلسرائيلية" شركة تطوير عكا"العلني، في مناقصات أعلنت عنها 
ك الفلسطينيين وعشرات المواقع  من أمال عقارا250ًوكشف عودة للجزيرة نت أنه أعلن عن بيع قرابة 

وتوضع شروط تعجيزية لمنع العرب من التقدم . األثرية والوقف اإلسالمي، في مناقصات بالمزاد العلني
وأشار عودة إلى أن الشركة اإلسرائيلية تتعمد إدراج العقارات ضمن  .والفوز بالمناقصات، حسب تعبيره

  .ن العربي شراءهارزمة واحدة لتضاعف األسعار وتصعب على المواط
  16/2/2010نت، .الجزيرة

  
  قوات االحتالل تختطف اثني عشر فلسطينياً في الضفة فجر االثنين .35

 أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي، أن قواته العاملة في الضفة الغربية المحتلة، اختطفت فجر اليوم :نابلس
  .ة من الضفة الغربية المحتلة، اثني عشر مواطناً فلسطينياً، في مناطق مختلف)15/2(االثنين 

  15/2/2010 قدس برس،
  

  داخل القطاع" شريط محتل"رفضاً إلقامة  تظاهرة في غزة .36
تظاهر عشرات الشبان الفلسطينيين ومتضامنون أجانب، أمس، قبالة السياج الفاصل : )أ.ب.ب، د.ف.أ(

ورفع المشاركون . لقطاعداخل ا" شريط محتل" رفضاً إلقامة 48 والمناطق المحتلة عام  غزةبين قطاع
في التظاهرة التي انطلقت من شمال بلدة بيت حانون ونظمتها المبادرة المحلية أعالم فلسطين وشعارات 

ووصل المتظاهرون إلى الجدار األسمنتي عند معبر بيت حانون . منددة ورافضة للسياسات اإلسرائيلية
فيما ردت قوات االحتالل بإطالق النار، ولم يبلّغ مرددين شعارات تندد باالحتالل وإقامة الشريط المحتل، 

وأكد المنسق العام للمبادرة المحلية صابر الزعانين خالل التظاهرة على خيار  .عن وقوع إصابات
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المقاومة بكل الوسائل والطرق للخالص من االحتالل، مشددا على الرفض الفلسطيني لفرض الشريط 
قعد جودي ماكنتايا خالل مشاركته في التظاهرة على اتساع حركة وشدد المتضامن البريطاني الم. المحتل

  .التضامن الدولي مع المتطوعين الفلسطينيين ضد فرض الشريط
  16/2/2010الخليج، 

  
  االحتالل بارتكاب أعمال تنكيل بحق المقدسيين في مخيم شعفاطيتهم مركز حقوقي  .37

ق في مركز القدس للحقوق االجتماعية اتهم تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثي: القدس المحتلة
 األحد، االحتالل اإلسرائيلي بارتكاب أعمال تنكيل بحق المقدسيين في مخيم األولواالقتصادية أمس 

وأكد الضحايا في إفادات جمعها باحثو المركز،  .شعفاط، خالل حملته على المخيم األسبوع الماضي
مة منازلهم، ومطاردة األطفال والفتية الذين كانوا تعرضهم للعنف الشديد والضرب المبرح خالل مداه

 تعرض عدد كبير من  كما.يحتجون على أعمال الدهم العنيفة لمنازلهم واالعتداء على من فيها بالضرب
  .المواطنين إلصابات متفاوتة نتيجة الضرب من قبل الشرطة والجنود

  16/2/2010السبيل، األردن، 
  

  لمجتمع الفلسطينيار يدمفي تاط التفتيش والحواجز اإلسرائيلية البنك الدولي يتحدث عن آثار نق .38
أكد البنك الدولي على أن نظام نقاط التفتيش والحواجز اإلسرائيلية في :  عبد الرؤوف أرناؤوط- رام اهللا

األراضي الفلسطينية له آثار واسعة النطاق وبعيدة المدى على العالقات بين المرأة والرجل، وعلى 
  .لعابرة لألجيال بين اليافعين والشباب والشيوخ، وعلى عالقات القرابة والشبكات االجتماعيةالعالقات ا

وتحدث تقرير للبنك الدولي عن دور الرجال، بوصفهم معيلي األسرة الرئيسيين وحماتها، والذي درجت 
قد جرى تقويضه  "التقاليد على أنه أحد األعمدة الرئيسة للعالقات بين الجنسين، وقال إن هذا الدور

  ".بصورة ممنهجة نتيجة لالنهيار االقتصادي
شكا الرجال المنحدرون من مخيمات الالجئين الذين فقدوا وظائفهم في إسرائيل، من "وطبقا للتقرير فقد 

قضاء معظم أوقاتهم عاطلين عن العمل، باستثناء أعمال مجزوءة متقطعة يقدمها لهم الجيران بين الحين 
الذين يملكون قطع أراضٍ حول بيوتهم فقد عادوا إلى زراعة المحاصيل وتربية الدواجن أو  أما ،"واآلخر
   )".األبقار وغيرها(الماشية 

رداً على انسحاب الرجال من سوق العمل، اضطرت النساء إلى دخول المجال "وأشار التقرير إلى أنه 
وع األسرة في براثن الفقر المدقع وتحولها العام، وإلى استخدام استراتيجيات تهدف إلى الحيلولة دون وق

أما استراتيجيات النساء في سبيل البقاء فهي مختلفة ومتعددة . إلى وضع تكون فيه عالة على اآلخرين
البحث عن العمل في القطاع الرسمي، وتأخير خروجهن من القطاع العام، أو : األوجه، وهي تشمل

ع األخرى، أو بيع ومقايضة كوبونات الغذاء، أو االقتراض من اللجوء إلى اإلنتاج البيتي للغذاء والسل
  ".الجيران والتطوع مع المنظمات الخيرية

 وبصورة خاصة المتوسطات في العمر ،من أجل إعالة ُأسرهن، فقد تحولت النساء"وقال البنك الدولي
سمية ابتداء من  نحو سلسلة من النشاطات غير الرممنهن والحاصالت على مقدار ضئيل من التعلي

 .المتاجرة الزهيدة في غزة إلى فتح دكاكين بقالة، والخياطة، وإنتاج الغذاء، والزراعة واإلنتاج الحيواني
 16/2/2010الوطن، السعودية، 
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  نسبة الطالق هي األقل مقارنة بدول المنطقةو ... أعلى نسبة زواجت سجل2009سنة : غزة .39
ة زواج في قطاع غزة على اإلطالق، حيث بلغت عقود الزواج التي سجل العام المنصرم أعلى نسب: غزة

وفي تقرير صادر عن المجلس األعلى للقضاء الشرعي جاء أن  .18571سجلت في المحاكم الشرعية 
 . حالة2593 إلى أنه تم تسجيل قطاع غزة هي األقل مقارنة بدول المنطقة، مشيراًالنسبة الطالق في 

 16/2/2010الشرق األوسط، 
  

 "البارد" في محمود الغضبان مديراً لوحدة اإلعمارتعيين وكالة األونروا  .40
تم تعيين محمود الغضبان "أعلنت وكالة األونروا أنه :  عمر ابراهيم-شمال لبنان / الباردمخيم نهر 

، "قاعدمديراً جديداً لوحدة إعادة إعمار مخيم نهر البارد خلفاً لمحمد عبد العال الذي أحيل مؤخراً على الت
ذا األصل الفلسطيني قد نشأ في لبنان وبدأ حياته المهنية مهندساً داخل مخيم نهر "الفتة إلى أن الغضبان 

وأشارت إلى أنه تم تعيين عبد اللطيف عيسى مديراً جديداً لقسمي اإلغاثة والنهوض في وحدة ". البارد
  .األونروا في شمال لبنان

 16/2/2010السفير، 
 

 مخيم عين الحلوة في اشتباكات بين فتح وعصبة األنصارقتيلة وجرحى في  .41
قتلت امرأة تدعى نجمة علي يوسف، في اشتباكات عنيفة اندلعت مساء أمس، في : محمد صالح -صيدا 

 من جهة ثانية، استخدمت فيها قذائف األنصارمخيم عين الحلوة، بين حركة فتح من جهة وعصبة 
 . بينهم عناصر من الطرفين ومن جند الشامألشخاصا رشاشة، وجرح عدد من وأسلحةصاروخية 

وتمحورت االشتباكات بين منطقة البركسات والمدخل الفوقاني لمخيم عين الحلوة، حيث تنتشر وتتمركز 
  . حركة فتح، ومخيم الطوارئ وحي الصفصاف حيث تتمركز عصبة األنصار ومعها جند الشام

 عنصرين احدهما من فتح واآلخر من جند الشام، أدى  االشتباكات بدأت اثر إشكال فردي بينأنوعلم 
 تبادل إطالق نار بينهما، فاستنفرت عناصر من الكفاح المسلح ومن فتح، مقابل استنفار واسع إلى

لعناصر من جند الشام، وانتشر الجميع في الشوارع بين البيوت السكنية اآلهلة بالمدنيين، وفي االزقة 
  .والطرقات الضيقة

وجرى . ئعات لم تتأكد، عن مقتل عنصر من فتح وإصابة عنصر من جند الشام من آل فضةوانطلقت شا
لى جثة نجمة علي يوسف إ إضافة.  بقدمه مركز لبيب الطبي يدعى محمد قتيبة تميم مصاباًإلىنقل جريح 

 . كما عرف من الجرحى فاطمة محمد عثمان.  مركز لبيب الطبيإلى أيضاًنقلت 
 إطالق الداعية الشيخ جمال خطاب، قد نشطا في محاولة منهما لوقف إلى إضافة وكانت لجنة المتابعة

لى عقد إضافة إنصار  ذلك، وجرى التنسيق بين فتح وعصبة األألجلالنار، حيث بذلت جهود مضنية 
 طارق السعدي، ثم مع قيادة فتح في منزل قائد الكفاح المسلح منير أبولقاءات مع مسؤول العصبة 

وصدر قرار عن كل من مسؤول العصبة  . النارإطالق فيها التشديد على ضرورة وقف المقدح، جرى
 إطالق العينين، بوقف أبوبو طارق السعدي وممثل فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان سلطان أ

 . النار وسحب المسلحينإطالق فيه على وقف أكدت لجنة المتابعة بيانا وأصدرت. النار فوراً
 16/2/2010السفير، 

  
  لداخل األراضي المحتلةاتحاد نقابات العمال يطالب بفتح تحقيق حول عصابة لتهريب العمال  .42

 والجهات اإلسرائيلية طالب شاهر سعد األمين العام لالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الحكومة :نابلس
 "إسرائيل"لـسطينيين المختصة بفتح تحقيق في قضية العصابة التي عملت على تهريب العمال الفل

 التصاريح المزيفة وبيعها لهؤالء العمال لقاء ماليين الشواقل، وطالبها بالكشف عن هؤالء إصداروتسهيل 
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 إرجاع وتقديمهم للقضاء، والعمل على اإلسرائيليينالسماسرة ومن يتعاون معهم من أصحاب العمل 
  .أصحابها إلىالماليين التي سرقت وصودرت زورا وبهتانا من عمالنا 

 هذه العصابة كانت تعمل على نقل أنوعلم االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من مصادر مطلعة 
 30 ـ من بين ال فلسطينياً سمسارا11ً الداخل منذ عدة أشهر، حيث تبين أن هناك إلىالعمال وتهريبهم 

  . اعتقالهم في وقت سابقاإلسرائيليةشخصا الذين أعلنت الشرطة 
  16/2/2010جديدة، الحياة ال

  
  "م2009 -1979ثالثون عاماً من التجاذبات .. القدس في مفاوضات السالم"صدر حديثاً كتاب  .43

 صفحة 320في  "م2009 -1979ثالثون عاماً من التجاذبات .. القدس في مفاوضات السالم"يقع كتاب 
تحقيقاً وتحليالً لمواقف وسلوك ،  عبد الحميد مسلم المجالي. د الكتاب، الذي ألفهويمثل. من القطع الكبير

 -1979العربي واإلسرائيلي بشأن القدس في حاالت ومراحل التفاوض التي تمت خالل الفترة : الطرفين
  .ويقع في خمسة فصول رئيسية كل منها مقسم إلى عدد من المباحث .2009

  16/2/2010، األردناللواء، 
  

  مختلفة ةزمنأ مدينة القدس في يا يتناول فللكاتب بايرنز رواية "العظام المقدسة" .44
 للكاتب األميركي مايكل بايرنز، مدينة القدس وخلف Sacred Bones "العظام المقدسة"تتناول رواية 

أسوار مدينة الفاتيكان، إذ يتخيل الكاتب في الزمن والحضارات والديانات السماوية الثالث، متناوالً الكثير 
اعتمدت الرواية على المرجعية التاريخية بالبحث والتنقيب . رائيليينواإلسمن التقاطعات بين الفلسطينيين 

وراء أحداث موغلة في القدم تعود إلى عصر السيد المسيح مروراً بالحمالت الصليبية على القدس 
وانتهاء بالعالم المعاصر إذ يسود صراع قاس يمزج بين الدين والسياسة على أرض فلسطين محوره 

  .ميريت للنشر والتوزيعتاب صادر عن والك. المسجد األقصى
  16/2/2010الحياة، 

  
   من فلسطين فنانا29ًمعرض للوحات  ..فلسطين في عيون الفنانين الشباب .45

 من الفنانين 29 أعمالفلسطين في عيون الفنانين الشباب معرض فني يجمع :  علي صوافطة-بيرزيت 
األراضي الفلسطينية المحتلة سنة من داخل التشكيليين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة و

وتباينت أعمال الفنانين في المعرض الذي افتتح يوم االثنين في جامعة  . ولبنانواألردن وسوريا 1948
 السياسية وخصوصا تلك القادمة من األوضاع إلى إضافة للتراث وأخرىبيرزيت بين رسم للطبيعة 

  . رام اهللاإلىت لعدم تمكنهم من الوصول  اللوحاأصحابوغاب عدد كبير من . قطاع غزة
  15/1/2010وكالة رويترز، 

  
  جهود السالم تمر بمرحلة حرجة جداً : العاهل األردني  .46

قال العاهل االردني الملك عبد اهللا الثاني إن الجهود الهادفة الى تحقيق السالم في :  نبيل غيشان-عمان 
 - لياً منسقاً ومكثفاً من أجل حل الصراع الفلسطيني المنطقة تمر بمرحلة حرجة جداً تستدعي عمالً دو

  .اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين وفي سياق إقليمي يحقق السالم الدائم والشامل
يزور األردن حالياً ضمن » جي ستريت«وشدد الملك عبد اهللا الثاني خالل استقباله امس وفداً من منظمة 

حل الدولتين الذي يؤدي إلى قيام «ء الكونغرس، على أن جولة له في المنطقة ويضم عدداً من أعضا
الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وتعيش بسالم إلى جانب إسرائيل، هو السبيل 
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وحذر من المماطلة والتأخر في إطالق مفاوضات جادة وفاعلة . »الوحيد لتحقيق السالم في المنطقة
 وفق جدول زمني محدد وعلى أساس المرجعيات المعتمدة، خصوصاً مبادرة للوصول إلى حل الدولتين

السالم العربية، معتبراً ان ضياع الوقت سيقوض فرص قيام الدولة الفلسطينية وسيدخل المنطقة في 
  .دوامات جديدة من العنف

16/2/2010الحياة،   
  

   الحركة"أردنة"نؤيد : أمين عام جبهة العمل اإلسالمي األردني .47
أكد األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي األردني المعارض الدكتور اسحاق            :طارق الفايد  - نعما

الفرحان ايمانه باالستقاللية التامة للحركة اإلسالمية في األردن، مؤيدا بذلك أردنـة التنظـيم االسـالمي                
العملية عن ملف حركـة     والتخلي عن الملفات الخارجية، ولكنه في نفس الوقت رفض التخلي من الناحية             

قـرار مكتـب    ' القدس العربي 'وأيد الدكتور الفرحان خالل لقاء خاص مع         ).حماس(المقاومة االسالمية   
اإلرشاد العالمي األخير بعدم وجود حقوق سياسية للمكاتب االدارية خارج المملكة، مبينا انه يجـب أن ال         

وحسم قرار مكتب اإلرشاد العالمي في مـصر         .يكون للمكاتب االدارية في الخارج أي تأثير في الداخل        
واعتبـر   .الخالف بين تياري الحمائم والصقور داخل اخوان األردن بشأن ازدواجية المكاتب االداريـة            

المكتب ان منتسبي المكاتب المغتربين من الجماعة ال تمثيل لهم أو اثرا في القرار السياسي، مـا يعنـي                   
لجماعة، األمر الذي يتناسب مع طروحات أردنة الحركة اإلسـالمية          تجريدهم من القرار السياسي داخل ا     

  .بمعنى تفكيك عالقتها بحركة حماس تنظيميا
  16/2/2010القدس العربي، 

  
 " من العدوان على لبنان" إسرائيل"بموقف حازم لمنع "بري يطالب فرنسا  .48

 مجلس الشيوخ الفرنسي قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، في عين التينة، خالل لقائه رئيس
إن وجود المقاومة هو نتيجة طبيعية للحروب االسرائيلية على أرض لبنان، ولالحتالل : جيرار الرشيه

إننا نطالب : وتابع. واالطماع في المياه واالرض، وبالتالي فإن جعلها سببا لتهديد لبنان هو قلب للحقائق
ها من عالقات وتأثير في الساحتين االوروبية فرنسا بما للبنان من محبة وخصوصية لديها، وبما ل

من العدوان على لبنان وتجربة منظومات السالح الجديدة التي " إسرائيل"والدولية، بموقف حازم لمنع 
إننا نطالب بإشعار . تعتقد أنها عنصر قوة مضافة، ومن جعل لبنان مساحة لتصفية حساباتها االقليمية

  . يعني أن استخدام القوة لن يؤدي إال الى المزيد من دورات العنفاسرائيل بسقوط نظرية الردع، مما
16/2/2010السفير،   

  
   إجماع سياسي على إقراره": حق العمل للفلسطينيين"مؤتمر  .49

حق "أقامت مؤتمراً بعنوان " لجنة عمل الالجئين الفلسطينيين في لبنان" أن 16/2/2010 المستقبل، ذكرت
حضور وزير اإلعالم طارق متري، وممثلين عن األحزاب السياسية في "  إشكاليات وحلول-العمل 

  .والنقابات العمالية ومهتمين
ورأى متري أن الفلسطينيين يعانون تمييزاً مزدوجاً، فهم من جهة أولى يعاملون على أساس أنهم أجانب، 

  .ليكومن جهة أخرى يتم استثناؤهم من بعض الحقوق التي يحصل عليها العرب مثالً كحق التم
واعتبر أن الحوار العلني في هذه المسألة مهم جداً وهو أفضل من حوار اللجان المقفلة الذي سرعان ما 

  .ينقلب الى تفاوض ألنه يساهم أكثر في تغيير الذهنيات وكيفية التعامل مع حقوق الالجئين
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ورؤيتهم لواقع الالجئين بعد ذلك، عقدت جلستا عمل تناولتا اإلشكاليات والحلول التي يقترحها المشاركون 
في العمل، وتحدث فيهما ممثلون عن الجهات السياسية ونقابات العمال، وشدد المتحدثون على ضرورة 

  .وضع تشريعات إلقفال هذا الملف اإلنساني وإخراجه من دائرة التجاذبات
اتفقوا على حق  نقالً عن مراسلتها مادونا سمعان، أن ممثلو األحزاب، قد 16/2/2010 السفير، وأضافت

اإلجماع على «وطالب ممثلو المجتمع المدني، خالل المؤتمر، بما هو أكثر من . العمل للفلسطينيين
، داعين ممثلي األحزاب إلى وضعه حيز التنفيذ في المجلس النيابي، وواصفين خطاب الطبقة »الحق

  . »المزدوج«السياسية بـ
  

 "رائيلإس"االدعاء على ضابط في الجيش بالتعامل مع  .50
.  بعدما أنهت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني التحقيقات األولية مع المقدم في الجيش اللبناني غ

لتورطه في التعامل مع العدو اإلسرائيلي، ادعى أمس، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية . ش
 . الدائمة القاضي صقر صقر عليه

وهي التعامل مع . ش.إسناد سلسة جرائم للموقوف غوجاء االدعاء بموجب ورقة طلب تضمنت 
مخابرات العدو اإلسرائيلي، وإعطاؤه معلومات عن مواقع مدنية وعسكرية وإحداثيات وصور عن هذه 

، وبعدها، ومعاونته بهدف 2006المواقع خالل الحرب اإلسرائيلية على لبنان في شهر تموز من العام 
  . فوز قواته وحيازة أسلحة

16/2/2010السفير،   
  

  وفد برلماني عربي في غزة للحض على المصالحة .51
عبر وفد برلماني عربي معبر رفح الحدودي أمس في طريقه الى قطاع غزة لحض              :  رويترز –العريش  

 عضواً، من   22ويتألف وفد االتحاد البرلماني العربي من       . الفصائل الفلسطينية في القطاع على المصالحة     
  . المقر والجزائر وسورية وقطر دولة بينها مصر دولة14

تقريب الوفاق بين   "انهم سيعملون على    " رويترز"وقال رئيس الوفد، العماني سالم بن علي الكعبي لوكالة          
". الفصائل الفلسطينية وإنهاء االنقسام وسرعة اتمام المصالحة وتأكيد التضامن العربي مع أهل فلـسطين             

  .ومن المقرر أن تستمر الزيارة يومين
الوفد سيدعو حماس التـي     "ل األمين العام لالتحاد البرلماني العربي، المغربي نور الدين بوشكوج ان            وقا

".  الى التوقيع على الورقة المصرية للمـصالحة       2007يونيو عام   / تسيطر على قطاع غزة منذ حزيران     
ة ممثلي الفـصائل    وقال أعضاء الوفد انهم سيقابلون في غز      . وأضاف أن هناك شعوراً بالتفاؤل في الوفد      

  .في القطاع، وفي مقدمها حماس
  16/2/2010الحياة، 

  
 سفيراً بالقاهرة " ابن لؤلؤة الموساد"الخارجية المصرية توافق على  .52

إلسـحاق  " إسـرائيل "وافقت وزارة الخارجية المصرية رسميا على ترشيح        :  محمد عبدالرازق  –القاهرة  
والـذي غـادر    ) من أصل تونسي  (اهرة خلفاً لشالوم كوهين     سفيرا لها لدى الق   ) من أصل لبناني  (ليفانون  

  .مصر مؤخرا بعد أربع سنوات من عمله سفيرا بالقاهرة
وكان السفير المصري لدى إسرائيل ياسر رضا أقام األسبوع الماضي مأدبة عشاء على شـرف سـفير                 

   السفير اإلسـرائيلي    والمعروف أن . إسرائيل الجديد في مصر إسحاق ليفانون بمناسبة توليه مهام منصبه         
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هو نجل الجاسوسة اإلسرائيلية السابقة في لبنان شوال كـوهين الملقبـة            )  سنة 65(الجديد إسحاق ليفانون    
  ".لؤلؤة الموساد"بـ

  16/2/2010العرب، قطر، 
  

  "إسرائيل"ال يمكن البدء بعملية سالم من دون الجلوس على طاولة واحدة مع  :حمد بن جاسم .53
عتبر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثـاني، فـي               ا:  أ ف ب   -الدوحة  

ندوة حول مستقبل العالقات بين اميركا والعالم االسالمي ضمن فعاليات اعمال منتدى اميركـا والعـالم،                
من دون الجلوس على طاولة واحدة      "االحد في الدوحة، انه ال يمكن البدء بعملية سالم في الشرق االوسط             

  ".مع اسرائيل
طقد نتفق او ال نتفق، لكن نعتقد ان هذا هو المجال الوحيد للوصول الى نتيجة مرضـية فـي                   : واضاف

يتمثل في حل الدولتين النه الحـل  " االسرائيلي  -وأكد ان الحل الوحيد للنزاع الفلسطيني       . عملية السالمط 
مواقـف  "تعثر عملية الـسالم سـببه       واعتبر ان   ". الوحيد الذي يحقق العدل واالنصاف لجميع االطراف      

الحكومة االسرائلية واستمرارها في سياسة االستيطان والمطالبة بتلبية شروط جديدة تبعث عـن تجزئـة               
واشار الى عدم التـصدي     ". عملية السالم في التوصل لحل شامل على اساس مبدأ االرض مقابل السالم           

العدوان االسرائيلي ببشاعة ال تتناسب     "التي تسبب بها    الدولي الستمرار معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة        
  ".مع اي مبرر سياسي او اخالقي

  16/2/2010الراي، الكويت، 
  

  ومعدات ثقيلة للتغلب على طبيعة األرض الصخرية " الجدار الفوالذي"تكثيف العمل بـ .54
على الحدود مع قطاع غزة     كثفت الطواقم الهندسية العاملة بالجدار الفوالذي       : صالح البلك، أحمد أبودراع   

 مناطق رئيسية، هى الدهينية وشمال وجنوب معبر رفح ومنطقة الصرصورية، وتمت            ٤عملها أمس فى    
االستعانة بعدد من األوناش والمعدات الثقيلة فى محاولة للتغلب على طبيعة األرض الصخرية، وأجبرت              

يلة تستطيع الدفع بـأطوال ومـسافات       الظروف الجيولوجية المهندسين على استخدام أوناش وشواكيش ثق       
  .أكبر من ذى قبل، ولم يتم استخدامها فى أي من المراحل السابقة إلنشاء الجدار

  16/2/2010المصري اليوم، 
  

  حفريات إسرائيلية في اإلسماعيلية بحثاً عن رفات جنود  .55
 مؤخراً أعمال حفـر     ، أمس، أن بعثة إسرائيلية بدأت     "المصري اليوم "ذكرت صحيفة   :  د ب أ، يو بي أي     

في باحة إحدى مدارس مدينة اإلسماعيلية شرقي القاهرة بحثاً عن رفات جنود إسرائيليين، وذلك في إطار               
ووصف العديد من نواب المنطقة ما يحدث بأنه انتهاك للسيادة الوطنية، مطالبين الـرئيس               . من السرية 

دم السماح بها مستقبالً، إال بعـد موافقـة         المصري حسني مبارك بالتدخل فوراً لوقف تلك األعمال، وع        
على دخول وفد مصري للبحث عن رفات الشهداء المصريين الذين دفنتهم في مقابر جماعيـة               " إسرائيل"

  . 1967بعد ارتكابها جرائم حرب عام 
  16/2/2010السفير، 

  
  تحذيرات من تهويد التعليم في المغرب بحجة المحرقة .56

 االحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بالمغرب مـن تهويـد   حذرت جمعية تضم مختلف : الرباط
التعليم بالمغرب من خالل محاوالت فرض برمجة القراءة الصهيونية للمحرقة النازية ضد اليهـود فـي                

  .مناهج التعليم في الدول العربية واالسالمية
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ربية واألحزاب السياسية والنقابيـة     ودعت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني كال من الدولة المغ         
السلوك الصهيوني كبديل للنواميس    "وبخاصة التعليمية وهيئة المجتمع المدني للتصدي لمحاولة فرض هذا          

  ".والقوانين والشرائع التي حكمت الكون والتصدي بكل قوة لهذا التوجه األرعن
  16/2/2010القدس العربي، 

  
  سرائيليةحزب عراقي يندد بتهديدات الحرب اإل .57

أدان المؤتمر التأسيسي العراقي الوطني صيحات الحرب والعدوان التي تطلقها القيادة اإلسرائيلية            : دمشق
كيان غاصب ال يستطيع أن     " إسرائيل"بين الفينة واألخرى رغم زيفها وفشلها وهزيمة مطلقيها، مؤكداً أن           

  .يعيش ويستمر إال في أجواء الحروب والعدوان
ماقة إسرائيلية جديدة في لبنان أو غزة أو سـوريا أو أي مكـان فـي العـالم العربـي                    وأعلن أن أية ح   

واإلسالمي، ستجابه بإجماع األمة الثابت، ونقل المعركة إلى داخل فلسطين، مشيراً إلى أنه بعد انحـسار                
يوني فـي   الموجه األمريكية الغاشمة وانتكاستها في العراق ومن ثم في أفغانستان وبعد هزائم العدو الصه             

  ".دول المقاومة والصمود"لبنان وغزة، بدأت السياسة الغربية واألمريكية بالتراجع مع 
  16/2/2010الخليج، 

  
  وفلسطين " إسرائيل"آمل أن يتسم هذا العام بالمفاوضات الجدية بين : كلينتون .58

ن الملك عبـداهللا    بحثت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون، مع خادم الحرمين الشريفي         : الرياض
وكانـت  . بن عبد العزيز، األوضاع اإلقليمية والدولية والجهود المبذولة إلحياء عملية السالم في المنطقة            

:  اإلسرائيلية هذا العام، وقالـت     -أعلنت في الدوحة أن بالدها تأمل في استئناف المفاوضات الفلسطينية           
وضات الجدية بين اإلسرائيليين والفلـسطينيين بتـسهيل        إنني آمل كثيراً في ان يتسم هذا العام ببدء المفا         «

  .»اميركي
وشددت على ضروة التوصل إلى حل للصراع العربي االسرائيلي يقوم علـى أسـاس حـل الـدولتين،                  
فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسالم ، ورأت إن النشاط االستيطاني االسرائيلي في                

  .حتلة أمر غير شرعياألراضي الفلسطينية الم
  16/2/2010الحياة، 

  
 وتقف إلى جانبها بكل قوتها في مواجهة أي خطر أمني" إسرائيل"أمريكا تساند : مولين .59

عقد قائد أركان القوات المشتركة األميركية مايكل مولين قد عقد سلسلة اجتماعات في إسرائيل،              : تل أبيب 
إلى جانبها بكل قوتها فـي مواجهـة أي خطـر أمنـي             أمس، أكد خاللها أن بالده تساند إسرائيل وتقف         

خارجي، وتحدث عن قلقه من التسلح النووي اإليراني ومن النشاط اإليراني في دعم حزب اهللا وحمـاس                 
، وقال إن رئيـسه،     "إسرائيل"لمحاربة إسرائيل، وأيضا من تصريحات القيادات اإليرانية المنادية بتدمير          

 .ل التأويل أن الواليات المتحدة تساند إسرائيل ولن تسمح بالمساس بكيانهاباراك أوباما، أوضح بما ال يقب
16/2/2010الشرق األوسط،   

  
  الموقف االيطالي من عملية السالم ثابت ولم يتغير: الخارجية اإليطالية .60

 لمناسبة زيارتها إلى' وفا'أكدت ستيفانيا كراكسي وكيل وزارة الخارجية االيطالية، في تصريح لـ: روما
  . القادم، أن الموقف االيطالي من عملية السالم في الشرق األوسط ثابت ولم يتغير18 و17فلسطين يوم 
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جميع الحكومات االيطالية ومنذ عشرات السنين كان لها موقف متوازن جـدا مـن النـزاع                'وأكدت أن   
سـالم ومـن جهـة     بالوجود والعيش بأمن و "إسرائيل"الفلسطيني اإلسرائيلي، فمن جهة التأكيد على حق        

  .أخرى الحق المقدس للشعب الفلسطيني بإقامة دولته والعيش بأمن وسالم إلى جانب دولة إسرائيل
لهذا قمنا بنقـل    'وأكدت كراكسي موقف الحكومة االيطالية الداعم لبدء المفاوضات من اجل السالم، قائلة             

  .'ه ال يعطي أية مصداقية لموقفهمموقفنا إلى الحكومة االسرائيلية من أجل وقف بناء المستوطنات ألن
16/2/2010وكالة وفا،   

  
  مفاوضات مكثّفة غير مباشرة لمدة شهر تمهيداً للمفاوضات المباشرة: مسؤول أمريكي .61

ذكر مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن األيام األخيرة شهدت اتصاالت مكثّفة من أجل البدء بمفاوضـات                
وقـال  . ن جهات إقليمية ودولية شاركت في هـذه اإلتـصاالت         ، وأ "إسرائيل"غير مباشرة بين السلطة و    

المسؤول إن الجلسة االولى من هذه المفاوضات ستُعقد في واشنطن نهاية الشهر الجاري فـور إعـالن                 
االدارة االمريكية عن ذلك، بمشاركة جورج ميتشل في إدارة اإلتصاالت التي ستكون على مستوى كبار               

وأضاف المسؤول أن هذه اإلتصاالت غير المباشرة سوف        . س و نتنياهو  المستشارين لكل من محمود عبا    
تستأنف وفق إطار زمني محدود لن يتجاوز الشهر، وبعض الجلسات ستنتقل من واشنطن إلى المنطقـة،                
وبعد ذلك سيبدأ الجانبان مفاوضات مباشرة على مستوى رؤساء طواقم التفاوض وسيعقد في وقت الحق               

  . دةلقاء على مستوى القا
20102010//22//1515المنار، فلسطين، المنار، فلسطين،    

  
  "إسرائيل"من األميركيين يؤيدون وقف العالقة الخاصة بـ% 47 .62

» بلـومبرغ «التابع لشبكة   » إنتلجنس سكويرد «في مناظرة متلفزة نظّمها برنامج      :  نزار عبود  -نيويورك  
 عالقتهـا الخاصـة     على الواليات المتحدة التراجع عن    «التلفزيونية األميركية في نيويورك تحت عنوان       

  .، ارتفعت األصوات المؤيدة لتغيير طبيعة العالقة بين الدولتين أكثر من أي وقت مضى»بإسرائيل
، روجر كوهين، والبرفيسور رشيد الخالدي مـن        »نيويورك تايمز «وفاز رئيس التحرير السابق لصحيفة      

  .الحاضرين بضرورة فسخ العالقة في المئة من 47جامعة كولومبيا في نيويورك، اللذان استطاعا إقناع 
من جهته، رأى سفير الواليات المتحدة السابق لدى االتحاد األوروبي، ستيوارت أيزنشتات، أن أي تراجع               

وأضاف . » عاماً 62خيانة للمبادئ التي اعترفنا بإسرائيل على أساسها قبل         «عن العالقات الخاصة يمثّل     
الحها في محاربة اإلرهاب وقيام الدول العربية الموالية للغرب         إسرائيل تشاطر الواليات المتحدة مص    «إن  

الصمم شبه التام حيال الرأي العـام  «أما الخالدي، فتوقف عند .  »في المنطقة، وفي منع االنتشار النووي  
في الغرب، وسلّط الضوء على انعدام الثقة بواشنطن في الشرق األوسط كراعٍ نزيه             » الفلسطيني والعربي 

ولفت إلى أن الواليات المتحدة عندما تتحدث في الشرق األوسط إنما تنطق بالعبرية، وتمـول               . مألي سال 
  .االستيطان وتغذّي الفرقة بين الفلسطينيين بدالً من مساعدتهم

16/2/2010األخبار،   
  

  "إسرائيليين"صعوبات أمام تعديل القانون البريطاني لمنع اعتقال قادة  .63
، أمس، أن شكوكاً تخيم اآلن على التغيير السريع في القانون الـذي             "التايمز"كشفت صحيفة   ): آي.بي.يو(

حـين  " اإلسـرائيليين "وعد بإجرائه وزراء في الحكومة البريطانية لمنع اعتقال السياسيين والجنـراالت            
  يـل  وقالت الصحيفة إن هناك انقساماً اآلن في الحكومة البريطانية حول التوقيت يهدد بتأج     . يزورون لندن 
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وأشـارت  . حزيران المقبل، /إدخال أي تغيير على القوانين إلى ما بعد االنتخابات العامة المقبلة في يونيو            
  .عرضة للخطر" اإلسرائيليين"إلى أن مثل هذا التأخير من شأنه أن يترك الزوار 

16/2/2010الخليج،   
  

  "  لغزة54القوة "نواب أمريكيون يشكلون ": معاريف" .64
 نائبـا فـي الكـونجرس       54ذكرت صحيفة معاريف االسـرائيلية أن       :  وكاالت األنباء  - القدس المحتلة 

التلقـائيين  " إسرائيل"اصبحوا يشكلون ازعاجا شديدا النصار      " لغزة" 54االمريكي يطلق عليهم اسم القوة      
موالين في الواليات المتحدة االمريكية ، مشيرة الى ان الزمن الذي كان فيه اعضاء الكونجرس االمريكي                

  .قد ولى"  إسرائيل"تلقائيا لـ
 نائب مجلـس نيـابي      54انهم في الحصيلة العامة     "وقال الصحفي االسرائيلي شموئيل روز في معاريف        

 نائبا وهي كتلة صغيرة ، لكنها كبيرة بما يكفي لتسويغ الدهشة حيث وقعوا جميعـا                435امريكي من بين    
.. على إسرائيل لتخفف الحـصار علـى قطـاع غـزة          على رسالة للرئيس براك اوباما تدعوه للضغط        

  ".وجميعهم من الحزب الديمقراطي
15/2/2010الدستور، األردن،   

  
  نائبان أمريكيان وخبراء في نزع األلغام يغادرون قطاع غزة : هيئة المعابر .65

ن في  ، عن مغادرة عضوي   )15/2(أعلنت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، اليوم االثنين        : رفح، فلسطين 
  .الكونغرس األمريكي قطاع غزة عبر معبر رفح البري مع مصر

نسخة منه، أن النائبين الديمقراطيين براين بيرد ونيك        " قدس برس "وقالت الهيئة في بيان صحفي تسلمت       
  .بيلونو، غادرا القطاع بعد زيارة إلى غزة استمرت يومين

الدولي لنزع ألغام ومساعدة ضحايا الحروب      وفي سياق منفصل، غادر وفد من منظمة صندوق االئتمان          
  .قطاع غزة اليوم االثنين، بعد زيارة استمرت ثالثة أيام في القطاع الساحلي المحاصر

15/2/2010قدس برس،   
  

  يمكنني أن أفجر قنبلة تمنع عباس من المشاركة بالقمة العربية: شبانة فهمي .66
 الفلسطينية السابق فهمي شبانة، مفجر ما أصـبح         أكد ضابط المخابرات  : وديع عواودة  - القدس المحتلة -

ـ  أنه لن يتعاون مع لجنة التحقيق التي عينها الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالمـا              " فتح غيت "يعرف ب
وهـدد شـبانة     .عزام األحمـد  ) فتح(ضمت عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني         

نه إحراج عباس في حال لم يحاكم رئيس ديوانـه رفيـق            بالكشف في مؤتمر صحفي وشيك عما من شأ       
في حال لم تتم مساءلة ومقاضاة حقيقيتان سأفجر قنبلـة          "وتابع  ". لجنة تحقيق حقيقية  "الحسيني ولم يشكل    

ونفـى شـبانة     ".مدوية تضطر أبو مازن للبقاء في رام اهللا وعدم المشاركة في القمة العربية بطـرابلس              
ة له بالعمالة والخيانة والتزوير، وشدد على أن ما كشف عنه من فساد الـسلطة         للجزيرة نت التهم الموجه   

الفلسطينية نقطة في بحر، وأنه أسهم في مكافحة االتجار بالمخدرات والجاسوسية في عدة مدن فلسطينية،               
  :وهذا نص المقابلة. وهو ما زال يتلقى راتبه من المخابرات الفلسطينية

  متى وأين سجل الشريط؟
ت مدير المخابرات توفيق الطيراوي على شكاوى الفساد ومحاوالت االبتزاز من قبل الـسيدة التـي                أطلع

ظهرت في الشريط، فكلفني بالتحقيق فورا، وقمنا بتوثيق محاوالت االبتزاز بالصوت والصورة فـي رام               
  .2008حزيران /أيار ويونيو/اهللا ثالث مرات مختلفة في شهري مايو

   أدلة أخرى تتعلق برفيق الحسيني؟وهل بحوزتك شهادات أو
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بحوزتي الكثير من األدلة على سوء استغالل الحسيني منصبه وإدارته الفاسدة، وما بث هو جزء بـسيط                 
من الشريط، كما بحوزتي عشر رسائل تحرش أرسلها رفيق الحسيني للسيدة الضحية، وفيهـا نـصوص                

ذابة ومسلية وبعينيك لمعة ويبـدو أنـك تحبـين          أنت إنسانة ج  "إباحية تهدف إلغوائها، وفي إحداها يقول       
  ".القبل

  لماذا توجهت للقناة العبرية العاشرة وهي قناة تابعة للعدو؟
. اهللا يسامح الفضائيات العربية، فقد توجهت لهم، لكنهم لم يتعاونوا معي، وهم اليوم يبحثون للتحدث معي               

ت بتسليم العـدو أسـرار المفاعـل النـووي          لم يكن أمامي خيار سوى التوجه للقناة العاشرة، ثم هل قم          
  الفلسطيني؟

  وكيف يتعامل معك اإلعالم والشارع الفلسطيني اليوم؟
هناك تعاطف متزايد معي من الشارع الفلسطيني، وال سيما بعدما بدأت الصورة تنجلي، فأتلقى مكالمات               

سيني وعزفت سوية معزوفة    وسائل اإلعالم الفلسطينية تبنت رواية رفيق الح      . تشجيع من الوطن والشتات   
وهنا أشير إلى أن قناة األقصى ألغت مقابلة معـي بعـد            . التشكيك بروايتي، ولكن الحقيقة ستظهر كاملة     

تدخل رئيس الحكومة إسماعيل هنية الذي يحرص على تخفيف حدة التراشق مع السلطة الفلسطينية تمهيدا               
  .كة المقاومة حماس عادت وتحدثت معيللمصالحة، ولكن بعض المواقع اإللكترونية التابعة لحر

  جهات في السلطة اتهمتك بالمكيدة والخيانة
كلفني بالتحقيق في القضية هذه مدير المخابرات توفيق الطيراوي، واتهامي بالعمالـة نتيجـة متوقعـة،                

  .والنقطة الجوهرية تتعلق بمضمون واستخالصات التحقيق واألدلة الدامغة
  الة وقال إنه سجنك؟ولكن الطيراوي اتهمك بالعم

  .الطيراوي هو من كلفني بالتحقيق في فضيحة الحسيني، وهو لم يحبسني ولو ليوم واحد
  وهل تخلى عنك؟

، فبـدال مـن     "هـو جبـان   "باختصار  . طبعا، فرقبته على المقصلة، وسبق أن المه الرئيس وغضب منه         
  .مكاشفة الرئيس باستخالصات التحقيق تراجع واتهمني

  ! بيانها أكدت أنك مبعد عن العمل وأنك مطلوب للعدالة لديهاولكن السلطة في
هذا كذب، فكيف يبعدوني عن العمل، وبنفس الوقت يقومون بترقيتي، واألهم من ذلك أننـي مـا زلـت                   

  .أتقاضى راتبي من السلطة حتى هذا اليوم، ولدي كشوفات بذلك
ن الطيراوي شجعك علـى التحقيـق       وهناك من يرى أن القضية برمتها تندرج ضمن تجاذبات داخلية وأ          

  ؟لحسابات شخصية
تلقيت تعليمات بفتح التحقيق من مدير المخابرات توفيق الطيراوي قبـل أن يبعـد مـن منـصبه فـي                    

  .2008تشرين الثاني /نوفمبر
  ؟اتهمت أيضا بفبركة الشريط ودبلجته

حالي بالخيانة وأطلق رصاصـة     أقبل بلجنة تحقيق محايدة ومستقلة أو تعيين خبراء، وأعد العالم بأن أتهم             
برأسي منتحرا في حال أكدت اللجنة أن الشريط غير حقيقي، أي أنني أحكم على نفسي بالعمالة وأصـدر            

  .حكما باإلعدام بحق نفسي
هل يرضيك قرار الرئيس بتنحية رفيق الحسيني إلى حين انتهاء عمل لجنة التحقيق المعينة من قبله وهل                 

  ستتعاون معها؟
 مليـون   2.7لرئيس عباس ال يقرأ األوراق، فقد سبق وأطلعته على تقرير حول عملية اختالس              يبدو أن ا  

دوالر من قبل عالم األحمد شقيق عزام األحمد، فكيف يكون هو الخصم والحكم؟ وكيـف تكـون لجنـة               
ـ        . التحقيق مستقلة؟ الرئيس عباس ال يدرك حقيقة ما يدور حوله          ا لن أتعاون مع لجنة التحقيق هـذه طالم

  .شملت األحمد، وأقبل بشخصيات مستقلة من منظمة التحرير أو خبراء، فالوثائق التي بحوزتي قاطعة
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  وماذا ستفعل عند انتهاء مدة اإلنذار الذي أطلقته للرئيس عباس في حال لم تتم إقالة الحسيني ومحاكمته؟
ي في اليـوم األول مـن       إذا لم تشكل لجنة تحقيق مستقلة نهاية الشهر فسأكشف المزيد في مؤتمر صحف            

وعندها سيصاب الرئيس عباس بحرج كبير، ولن يستطيع المشاركة في مؤتمر القمـة       . آذار القادم /مارس
  .في ليبيا، ويكفي أن أكشف عن ملف واحد حتى تتخذ الدول العربية قرارا بعدم استقباله

  وهل يعني أن الوثائق التي بحوزتك تدين الرئيس عباس أو أبناءه مباشرة؟
لدي وثائق رسمية تتعدى الناحية المالية واألخالقية، ال تطول الرئيس مباشـرة، لكنهـا تطـول القيـادة                  

) الرئيس(الفلسطينية من ناحية العمل والمبادئ، والحل الوحيد يكمن بتغيير قيادة الشعب الفلسطيني، فهو              
ة لفتح خط معي، فرفـضت      أمس األحد أوفد الرئيس مبعوثين بدرجة لواء في محاول        . محاط بطغمة فاسدة  

وطلبت منهما إبالغه بعنوان المؤتمر الصحفي الذي سأعقده، فأصيبا بالصدمة وعادا للرئيس عباس، وأنا              
وفي حال اضطررت لعقد المؤتمر الصحفي ال       . في انتظار الجواب بعدما أطلعتهما على خطورة القضية       

  .، فللموضوع أبعاد أخرىبد أن أغادر البالد ال خوفا بل كي تتاح لي الفرصة للتحدث
  المتورطون بنظرك يتبعون للمستوى السياسي أم األمني؟

هم من القيادة السياسية واألمنية، عالوة على موظفين كبار سرقوا أموال الـشعب الفلـسطيني بأسـاليب              
 ألـف دوالر،    900نصب واحتيال، كقيام أحدهم في حي الطور ببيع بيته للسلطة بمبلغ خيالي بلغ نحـو                

  .نكى من ذلك أنه ظل يقيم فيه فيما تم شراء عمارة عادية لتكون مركزا للشرطةواأل
  وهل ترجح أن يتعاون الرئيس عباس مع طلباتك؟

ويميـل للتنـازل عـن      " بيتـوتي "من مساعديه، فالرئيس عباس رجل      " أوالد الحالل "ممكن إذا نجا من     
 الفلسطيني بشكل مريع، وعلـى سـبيل        صالحياته الرئاسية لمن حوله، وهؤالء يعبثون بمقدرات الشعب       

المثال، قام رفيق الحسيني بالتبرع لدار أيتام بألف دوالر، أما مراكز تبشيرية فحازت على عشرات آالف                
الدوالرات نتيجة استغالل عالقات اجتماعية معه، وكل الكشوف بحوزتي، فال تنس أنني كنت مـسؤول               

  .ملف مكافحة الفساد في المخابرات
  الرئاسة الفلسطينية على كل ذلك؟وهل أطلعت 

بعدما أطلعت الرئيس عباس على بعض الملفات المتعلقة برئيس ديوانه رفيق الحسيني طلب مـن مـدير                 
المخابرات معاقبتي على قيامي بتوثيق محاولة االبتزاز للسيدة المذكورة، فتم إيقافي عن العمل لعشرة أيام               

عقد مؤتمر صحفي، وقمت ثانية بتزويد الـرئيس عبـاس          ، فهددت ب  2008تشرين الثاني   / نوفمبر 20في  
بمذكرة وشريط فيديو من خالل رئيس جهاز األمن في الرئاسة، وأوضحت أنني كلفت بهذا التحقيق مـن                 

  .قبل مدير المخابرات الذي ينكر ذلك اليوم كي يحمي ذاته
ز المخابرات فـي    وجاء رد الرئيس لي بالشكر، وعدت للعمل، وتمت ترقيتي، وصرت مسؤول أمن جها            

الضفة الغربية، وعندها جن رفيق الحسيني وأخذ يحرض اإلسرائيليين ضدي، كما أكد لي منذرا عـضو                
والغريب أن الـرئيس    . وسأكشف عن اسمه في المؤتمر الصحفي     " فتح"لجنة مركزية في حركة التحرير      

 عينه عـضوا    2009ن  حزيرا/عباس وبعدما أطلعته على فضيحة رئيس ديوانه رفيق الحسيني في يونيو          
  .في المجلس الثوري لحركة فتح في مؤتمرها السادس العام الماضي

  وكيف الحقتك إسرائيل بناء على طلب الحسيني؟
رغم أنني أقيم في بيتي في حي الطور في القدس قدموني للمحاكمة بدعوى بناء الطابق الثاني من بيتـي                   

د الغرامة، وما لبث االحتالل أن فرض علـي         دون ترخيص، وسجنت شهرا ونصفا لعدم تمكني من تسدي        
، وفي مطلع الشهر الجاري قدمت اسـتئنافا، وقلـصت    2008نيسان  /اإلقامة الجبرية في األول من أبريل     

وقدمت الئحة اتهـام    . اإلقامة الجبرية لليل فقط كي أتمكن من العمل وإعالة عائلتي بالعودة للعمل محاميا            
سس على إسرائيل، تهديد رفيق الحسيني، تـشكيل خاليـا لمالحقـة            التج: جديدة بحقي تضم أربعة بنود    

العمالء في القدس واالنتساب للمخابرات الفلسطينية، وسقطت البنود الثالثة األولى واعترفـت بالتهمـة              
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األخيرة، وغدا الثالثاء تبحث محكمة الصلح اإلسرائيلية في القدس الئحة االتهام، ويدافع عني المحاميـان     
  . وإبراهيم أبو غوشمناحم بلوم

  وهل يقتصر الفساد في السلطة على فترة الرئيس عباس؟ وكم تقدر حجمه؟
بالتأكيد الفساد في السلطة ولد تزامنا مع والدتها، والرئيس عرفات أدرك وجود فاسدين من حوله، لكنـه                 

الفاسدين سرقوا نحو   المدعي العام يقول إن     . الجتياز مياه آسنة  " جزما"كان يقول إنه ال بد من استخدامهم        
  . مليون دوالر، وربما يكون المبلغ أقل من ذلك بقليل700

  وعملك في مكافحة الفساد بدأ في والية الرئيس عباس؟
صحيح، ولكن الفاسدين ظلوا دون محاكمة، والنائب العام لم يالحقهم بصورة حقيقية، وهو شخصيا قدمت               

  .ضده شكوى
  فساد ومختلف عن بقية أجهزة السلطة؟وهل جهاز المخابرات نفسه نظيف من ال

الواليـات المتحـدة تمـنح      . بالتأكيد ال، ولدي صور ووثائق تتعلق بالمخابرات ذاتها، فأنا هاوي تصوير          
 مليـون دوالر    250 مليون دوالر سنويا لصالح المخابرات الفلـسطينية و        250حكومة تصريف األعمال    

  .كلهم يأتمرون بتعليمات دايتونتصل المخابرات من السلطات األميركية مباشرة، و
  وهل تسرق هذه األموال أيضا؟

باألمس زارني طاقم من صحيفة نيويورك تايمز، وقدمت لهم صورة مطبخ مركز المخابرات في الخليل،               
كي يرى المواطن األميركي أين تذهب مساعداته للسلطة الفلسطينية، فالكشوف المقدمة للواليات المتحدة             

 توظف في بناء وخدمة المؤسسات األمنية، وصورة المطبخ تظهر عكس ذلك، وهي             تزعم أن المساعدات  
  .باختصار يسرق معظم الميزانية الممنوحة من الواليات المتحدة للسلطة الوطنية. مجرد مثال

  هل تخشى على حياتك بعد كشف الشريط؟
هما كان الثمن حتى لـو      لم أرتكب خطأ، وقد قررت الكشف عن هذا الفساد م         . ال أخاف إال رب العالمين    
  .تعرضوا لي أو لعائلتي

 لعدم محاسبة رفيـق الحـسيني،       2009آب  /سبق أن قدمت استقالتي من المخابرات مرتين في أغسطس        
الشرطة اإلسـرائيلية   . كانون الثاني، وبعد شهرين اعتقلتني إسرائيل كما قلت       /آخرها في الثامن من يناير    

  . الحماية، ورفضتأبلغتني بأن حياتي في خطر، وعرضت علي
  16/2/2010نت، .الجزيرة

  
  شهادة مبارك في مسألة األنفاق .67

  فهمي هويدي
يبدو أن كل معلومات الموقف المصري إزاء قطاع غزة تحتاج إلى مراجعة وتـصويب، تـشهد بـذلك                  

  .المقارنة بين خطابي الرئيس مبارك في مناسبة عيد الشرطة هذا العام والعام الذي سبقه
 كلها لم ترو ولم تتكشف حقائقها بعد، يسري ذلك على فصل الحـسم العـسكري الـذي                  أدري أن القصة  

وال . كما يسري على فصل الحصار الذي أسهم فيه األشقاء مع األعـداء           . في غزة » انقالب«وصف بأنه   
لكن فصال آخر في القصة يعنيني في اللحظـة         . يختلف األمر مع فصل العدوان اإلسرائيلي على القطاع       

 ــ ألسباب ستعرفها بعد قليل ــ يتعلق بالحدود واألنفاق التي اخترقتها، واصلة بين القطـاع                الراهنة
وألن . وسيناء، وهو الفصل الذي أثار لغطا واسعا في وسائل اإلعالم المصرية طوال األشـهر األخيـرة       

نهـا مـصدر    ذلك اللغط ال يزال مستمرا، فإن الصورة النمطية التي استقرت في األذهان عن األنفـاق أ               
لتهريب السالح وتصدير اإلرهاب إلى مصر، وأنها تمثل عدوانا على السيادة المصرية، بما يعد تهديـدا                
لألمن القومي للبلد، وحول هذه المحاور نسجت تفاصيل كثيرة تحدثت عن متفجرات وأحزمـة ناسـفة،                

 غزة وبـين شـبكات   وصالت بين شبكات التهريب في   . وتسلل عناصر قامت بعمليات إرهابية في سيناء      
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إلى غير ذلـك مـن االدعـاءات التـي          .. دولية ممتدة عبر البحر األحمر واصلة إلى اليمن والصومال        
  .استنفرت الرأي العام، ومألته بمشاعر القلق والسخط

 هذه التعبئة علت نبرتها بشكل ملحوظ في أعقاب النبأ الذي سربته صحيفة هاآرتس عن إقامـة جـدار                  
رض على الحدود بين قطاع غزة وسيناء، وذكر التقرير معلومتين مهمتين، األولـى             فوالذي في بطن األ   

) تعادل ستة طوابـق   ( مترا   18أن الهدف من إقامة ذلك الجدار الذي يفترض أن يدفن في األرض بعمق              
أما الثانية فهي أن ألواح الصلب التي سيشكل منهـا          . هو قطع الطريق على األنفاق والقضاء عليها تماما       

جدار تصنع في الواليات المتحدة بواسطة إحدى الشركات المتخصصة التي أقامت جدارا مماثال علـى               ال
  .الحدود بين الواليات المتحدة والمكسيك

 الماضي حين نشرت الخبر تحت عنوان رئيسي تحدث         13/12في  » الشروق« المفاجأة أبرزتها صحيفة    
وفي مواجهة  . درا غير قليل من الحيرة والبلبلة     ، وهو ما أحدث ق    »جدار رفح العظيم تحت األرض    «: عن

هذه الحالة أعيد إنتاج الكالم عن خطورة األنفاق ورياح اإلرهاب التي تهب على مـصر مـن خاللهـا،                   
  .وضرورة تأمين الحدود لحماية األمن القومي

شـكوى  في خضم التعبئة اإلعالمية الضاغطة، لم ينتبه كثيرون إلى أن مسألة تهريب السالح لـم تكـن                  
مصرية يوما ما، ولكنها ظلت هاجسا إسرائيليا ملحا، وهى التي لم تكف عن إثارة الموضوع فـي كـل                   

  .مناسبة، سواء مع مصر أو مع أصدقائها وحلفائها في أوروبا والواليات المتحدة
، قبل أيام قليلة من مغادرة الرئيس بوش للبيت األبـيض، إذ            2009 يناير عام    16 حدث تطور مهم في     

عت الواليات المتحدة وإسرائيل اتفاقية لوقف تهريب السالح إلى غزة، كان طرفاها كالً من كوندوليزا               وق
رايس وتسيبي ليفني وزيرتي خارجية البلدين، نص االتفاقية موجود على شبكة اإلنترنت، وقد ذكرت في               

المتحدة وإسرائيل فحسب،   ديباجتها أن محاربة إمداد غزة بالسالح والمتفجرات ليس أولوية لدى الواليات            
ولكنها مهمة يجب أن تقوم بها القوى اإلقليمية والعالمية أيضا، وأوردت بعد ذلك ستة قرارات تم االتفاق                 

مصر هي الدولة العربية الوحيدة المجاورة للقطـاع        (عليها، بينها أن يعمل الشريكان مع الدول المجاورة         
 متوازٍ مع المجتمع الدولي لمنع إمداد السالح للمنظمـات          ، وبشكل )وليس المقصود إسرائيل بطبيعة الحال    

التي تهدد أيا من الشريكين، نصت القرارات أيضا على أن تعمل الواليـات المتحـدة مـع                 » اإلرهابية«
كما نـصت   . شركائها اإلقليميين وحلف شمال الناتو لمواجهة مشكلة تهريب السالح ونقله وشحنه لحماس           

على تأمين وظائف وأموال ألولئـك      » مصر«ة بالعمل مع شركائها اإلقليميين      على تعهد الواليات المتحد   
  !الذين كانوا يعملون في تهريب السالح لحماس

 االتفاقية أغضبت مصر التي اعتبرتها تدخال في سيادتها على سيناء، وعبرت عن ذلك مختلف وسـائل                
 تقريرا إخباريا كان من عناوينه      19/1/2009من ذلك أن األهرام نشر على صفحته األولى يوم          . اإلعالم

االتفاق األمني األمريكي اإلسرائيلي يخالف أحكام معاهدة السالم المصرية اإلسـرائيلية ـــ وأن              : أن
أثار غـضب  «وفى التقرير أن االتفاق   . مصر ترفض محاوالت التشكيك في سيطرتها الكاملة على سيناء        

يثة تحاول بعض األطراف اإلقليميـة فـي مقـدمتها          مصر ألسباب عدة على رأسها أنه يبعث برسالة خب        
إسرائيل ترويجها، وهي أن مصر ليست لها سيادة كاملة على أرض سيناء، ومياهها اإلقليمية ومجالهـا                

  .»الجوي، مما يسهل تهريب السالح إلى حماس
لوقت وبمضي ا . على أصداء االتفاق اإلسرائيلي األمريكي    » 17/1 إلى   27/12«طغى العدوان على غزة     

هدأ الغضب المصري إزاءه، حتى لم يعد يذكر االتفاق بعد ذلك، في حين أن خطى تنفيذه كانت مستمرة                  
 ألقى الرئيس حسني    2009 فبراير   4على األرض دون إبطاء، وحين أقيم االحتفال بعيد الشرطة في يوم            

ى نحو يتناقض تماما مع     مبارك كلمة تبدو اآلن مثيرة وبالغة األهمية ألنها تعرضت لموضوع األنفاق عل           
نص الكلمة نشرتها كـل الـصحف    . االنطباع السائد عنها اآلن، كما انتقدت االتفاق األمريكي اإلسرائيلي        
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، كما أنه موجود حتى هذه اللحظة علـى موقـع مـصلحة االسـتعالمات               )5/2(القومية في اليوم التالي     
  : في تلك الكلمة قال الرئيس مبارك ما نصه. اإللكتروني

وعاودت التركيز على هـذا     . لقد روجت إسرائيل خالل العامين الماضيين لموضوع التهريب واألنفاق         «
وأقول إن تهريب البـضائع هـو       . الموضوع بعد عدوانها على غزة وخالل اتصاالتنا لوقف إطالق النار         

إننا : وأقول. يءنتيجة للحصار، وأن االتفاق اإلسرائيلي األمريكي لمراقبة تهريب السالح ال يلزمنا في ش            
ولن نقبل بأي وجود لمراقبين أجانب على الجانب المـصري          . كدولة مستقلة قادرون على تأمين حدودنا     

  .»ونتمسك بأن تبتعد أي ترتيبات إسرائيلية دولية عن أرض مصر وسمائها ومياهها اإلقليمية. من الحدود
  :لي حين يدقق المرء في هذا النص المتميز سيالحظ على الفور ما ي

  .أن الشكوى من التهريب عبر األنفاق إسرائيلية بالدرجة األولى* 
أن مصر على علم بوجود األنفاق وتعتبر أن وجودها مبرر في ظل استمرار الحصار المفروض على                * 

  .قطاع غزة
أن مصر مدركة أن ما يتم تهريبه عبر األنفاق هو البـضائع، التـي تلبـي االحتياجـات المعيـشية                    * 

  .ولم يخطر على البال احتمال أن تكون بابا لتهريب السالح إلى مصر. للمحاصرين
  .أن االتفاق اإلسرائيلي األمريكي على مراقبة تهريب السالح ال يلزم مصر في شيء* 
أن مصر ترفض وجود أي مراقبين أجانب على أراضيها، وتتمسك بأن تبتعد أي ترتيبات إسـرائيلية                * 

  .مستجدة عن حدودها
لتي اعتبرت األنفاق من الضرورات التي ترتبت على الحصار لم تر في وجودها اعتـداء               أن مصر ا  * 

  .على السيادة وال انتهاكا للحدود، وال تهديدا لألمن القومي
ألقى الرئيس خطابا تطرق فيه إلى بعض جوانب الموضوع،         ) 25/1/2010( في عيد الشرطة هذا العام      

  :بلغة ولهجة مغايرتين، حيث قال ما نصه
إن مصر ال تقبل الضغوط أو االبتزاز، وال تسمح بالفوضى على حدودها أو باإلرهـاب والتخريـب                  « 

إننا قد نصبرعلى حمالت التشهير والتطاول ولكن ما ال نقبله ــ ولن نقبله ـــ هـو                 .. على أرضها 
والتحصينات على  إن اإلنشاءات   .. أو استهداف جنودنا ومنشآتنا   .. أو استباحة أرضنا  .. االستهانة بحدودنا 

أو أن  . حدودنا الشرقية عمل من أعمال السيادة المصرية، ال نقبل أن ندخل فيه في جدل مع أحد أيا كان                 
إنه حق مصر الدولة، بل وواجبها ومسؤوليتها، وهو الحق المكفول لكـل            . ينازعنا فيه أحد كائنا من كان     

تها تجاه العدو والصديق والشقيق على حد       الدول في السيطرة على حدودها وتأمينها وممارسة حقوق سياد        
  .»سواء

، وإلـى   »اسـتباحتها «و» االستهانة بها «و» الفوضى على الحدود  « إذا جمعت اإلشارات في السياق إلى       
، وأضفت إلى ذلك مفردات الدفاع عن الجدار الفوالذي         »عمليات اإلرهاب والتخريب على أرض مصر     «

، فإن حاصل الجميع سـيوفر لـك خالصـة          »عمال السيادة إنشاءات وتحصينات من أ   «الذي وصف بأنه    
  .2009مختلفة تماما عن تلك التي خرجت بها إثر قراءة النص السابق الذي ورد في خطبة عام 

هذا التفاوت في موقف ولغة الخطابين يثير االنتباه ويستدعى سؤاال كبيرا حول األسباب التي أدت إلـى                 
الستفزاز والغضب التي عبر عنها الرئيس مبارك، وعكستها وسـائل          االنتقال من حالة التفهم إلى حالة ا      

  .اإلعالم المصرية على نحو روج للصورة النمطية السلبية التي سبقت اإلشارة إليها
األول أن يكون توتر العالقات المتصاعد بـين        . في تفسير هذا التحول في الموقف هناك أربعة احتماالت        

وهو التوتر الذي بدأ منذ حـسمت حمـاس الموقـف           . له على المشهد  القاهرة وبين حماس قد ألقى بظال     
لصالحها في قطاع غزة، واعتبرت مصر ذلك انقالبا على سياساتها، باعتبار أن أبو مازن يعـد حليفـا                  
طبيعيا لها، وال يستبعد أن تكون القاهرة قد استشعرت غضبا خاصا حين رفضت قيادة حمـاس التوقيـع                  



  

  

 
 

  

            34 ص                                     1702:         العدد       16/2/2010الثالثاء  :التاريخ

ية، إضافة إلى أنها البد أن تكون غير سعيدة الصطفاف حماس إلى جانـب              على ورقة المصالحة المصر   
  .معسكر الممانعة في المنطقة المراد تصفيته نهائيا في الظروف المواتية حاليا، إقليميا ودوليا

أن تكون خطبة السيد حسن نـصراهللا فـي مناسـبة عاشـوراء، التـي ألقاهـا فـي                   :  االحتمال الثاني 
قد أحدثت نقطة تحول في الموقف المـصري إزاء         ) عدوان اإلسرائيلي على غزة   أثناء ال  (28/12/2008

ذلك أن األمين العام لحزب اهللا كان قد دعا الجيش والشعب           . حزب اهللا أوصل األمور إلى ما وصلت إليه       
وكانت إشـارته إلـى     . في مصر إلى مطالبة الرئيس مبارك بفتح معبر رفح أمام الفلسطينيين في القطاع            

وهو ما أحدث رد فعل عنيفاً للغاية في الـدوائر          . بمثابة تجاوز خط أحمر استفز القيادة المصرية      الجيش  
والحـزب، فـإن    » الـسيد «إذ إلى جانب حملة التجريح التي اسـتهدفت         . السياسية واإلعالمية المصرية  

تـي ألقـي    فحولت قضية عضو حزب اهللا والمجموعة ال      . األجهزة األمنية استثمرت المناخ في اتجاه آخر      
، مـن اتهـام     )قبل نحو أربعين يوما من بدء العدوان اإلسرائيلي        (18/11/2008القبض عليها معه في     

بمحاولة إرسال أسلحة إلى غزة كما دلت التحريات واالعترافات األولية، إلى مؤامرة للتخريـب وإثـارة                
ناريو المؤامرة تغيرت   وفي ظل سي  ). القضية منظورة اآلن أمام المحكمة المختصة     (الفوضى داخل مصر    

وأصبح الحديث عن استباحة الحدود وعن اإلرهاب والتخريب في مصر مـن التـداعيات              . لغة الخطاب 
  .المفهومة

 االحتمال الثالث أن مصر قد تعرضت لضغوط خارجية كانت فوق احتمالها لحسم مسألة األنفاق وإحكام               
. ي مع القطاع، بإشراف وتمويـل أمريكـي       فاضطرت للقبول بإقامة الجدار الفوالذ    . الحصار حول غزة  

فكان البد لتبرير وتغطية الحدث أن تطلـق        . وتكتمت األمر في البداية، إلى أن تسرب الخبر من إسرائيل         
الحمالت اإلعالمية التي روجت للمخاطر والتهديدات التي تمثلهـا األنفـاق للـسيادة واألمـن القـومي                 

مح إلى اتهام مصر بالتسامح في تهريب السالح لغزة وحفـر           االتفاق األمريكي اإلسرائيلي أل   . (المصري
األنفاق، وشكك في عدم قدرة مصر على ممارسة سيادتها على سيناء، وهدد بفرض عقوبات في حالـة                  

  ).عدم التعاون في وقف التهريب
اسـية   االحتمال الرابع واألخير، أال يكون هناك أساس للتفسيرات السابقة، وأال تكون هناك أي خلفية سي              

للتغير الذي حدث في لغة الخطابين اللذين ألقاهما الرئيس مبارك، ألن الخطب كثيرا ما تتبنـى أفكـارا                  
، التي ألقيت بعد وقف العـدوان علـى      2009وأن خطبة عيد الشرطة في عام       . وانطباعات تناسب المقام  

ت صياغة خطبة مناسبة     تم 2010وعندما تعكرت األجواء في     . غزة جاءت مناسبة لألجواء السائدة آنذاك     
  . واهللا أعلم-لذلك المقام 

  16/2/2010الشرق، قطر،  
  

  خطوة في االتجاه الصحيح... تشكيل لجنة تحقيق .68
  هاني المصري

أوقف الرئيس رئيس ديوانه عن العمل على ذمة التحقيق بالقضية المثارة ضده، وشكل لجنة تحقيق لسبر                
  . العام الفلسطيني، كما لم تثره قضية من قبلأغوار هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي

إن تشكيل لجنة تحقيق خطوة في االتجاه الصحيح، وتشكل نوعاً من االعتراف بوجود مشكلة ما تحتـاج                 
مؤامرة "للتحقيق، وهذا يختلف عن الرد األول للسلطة الذي اكتفى بالنفي والتكذيب واعتبار كل ما جرى                

، هذا الرد أساء للسلطة كثيرا ألنه أظهرها ضـعيفة وتبريريـة            "مي شبانة كال االتهامات لفه  "و" إسرائيلية
  .وغير قادرة على االقناع

إن تـشكيل لجنـة     . ال يمكن إخفاء الشمس بغربال، وال يمكن دحض الصورة والوثائق بالنفي والتكذيب           
التهامـات التـي    تحقيق وحتى توجيه االتهام ال يعني اإلدانة وإنما يعني وجود بعض األدلة والقرائن وا             

  ".بريء حتى تثبت إدانته"تستدعي التحقيق، والمتهم وفقاً للقانون 
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وبدون التدخل في سير التحقيق، فإن رفيق الحسيني معروف باالستقامة ولم يعرف عنه علـى اإلطـالق          
ولكن القضية المثارة تتعلق بمسلكه الشخصي وبالعبارات التي قالها بحـق الـرئيس الراحـل               . بأنه فاسد 

الرئيس الحالي وغيرهم، إذا كان قد قالها فعال، التي لم تكن في محلها ووقتها، وإذا كان مقتنعا بها وهذا                   و
  .من حقه، فلماذا يرضى أن يتبوأ هذا الموقع الرسمي الرفيع جدا؟

إن الشخصية العامة، التي تتبوأ منصباً عاماً، عليها أن تصون مكانة وهيبة وأخـالق هـذا المنـصب،                  
.  العامة خالفاً للمواطن العادي، حريته الشخصية مقيدة وعليه أن يتعامل على هـذا األسـاس               فالشخصية

فالذي يحتل مواقع حساسة يؤخذ بالشبهة خالفاً للمواطن العادي، وبالتالي المحافظة على الشكل جزء من               
قتضي مراعاة  وهذا األمر ليس خاصاً بفلسطين التي تقع تحت االحتالل وت         . الضمانة الضرورية لتحصينه  

خاصة في كل شيء، وإنما أمر عام نجده في جميع البلدان، وخصوصا التي تـسمى البلـدان المتقدمـة                   
فكم وزير، وعضو مجلس نواب أو كونغرس استقال عند تورطه بقضايا أخالقية أو تتعلق              . والديمقراطية

  !!.بالفساد، أو لمجرد وجود شبهات حوله
لب تشكيل لجنة تحقيق أخرى وطنية وقانونية ومستقلة، وقيام النائـب           إن استكمال المعالجة الصحيحة يتط    

العام فعال، بالتحقيق الذي أعلن الشروع فيه بعد األنباء األولى على الفضيحة، ألن اللجنة التـي شـكلها                  
وإذا كان من حق فتح أن تشكل لجنة خاصة بها، ألن المتهمـين ينتمـون               . الرئيس لجنة سياسية فتحاوية   

ال أن هذا ال يغني عن ضرورة تشكيل لجنة مستقلة تضم شخصيات اعتبارية وقضائية لكي تعالج                إليها، إ 
  .البعدين الوطني والقانوني

األمر اآلخر الذي من المهم توضيحه هو ما هي صالحيات لجنة التحقيق، وهل ستكون مقيدة بالحادثـة                  
للتحقيق بقضايا الفساد المثارة والمستندة     المصورة التي تتعلق بمسألة شخصية لها أبعاد عامة، أم مفتوحة           

  .الى وثائق نشرت على مرأى ومسمع من العالم كله وأحدثت تشويشاً كبيراً، له أوالً وليس له آخراً
وهنا ال ينفع القول إن هذه القضايا مفبركة أو صحيحة، قديمة أو جديدة، وإنما يجب التحقيق الجاد فيهـا،                   

م الرأي العام بها، ألنه من حقه أن يعرف ماذا يجـري فـي بـالده،                والوصول الى نتائج حاسمة وإعال    
وخصوصاً أن السلطة منذ تأسيسها وحتى اآلن فتحت بنفسها قضايا فساد كثيرة، وهذا يسجل لهـا، مثـل                  
تقرير هيئة الرقابة الشهير، وتقرير اللجنة الرئاسية، وتقرير اللجنة البرلمانية، كما طرحت قضايا الفـساد               

هات فلسطينية أخرى، ومن جهات أوروبية ودولية وإسرائيلية، وتناولتها الصحافة أكثـر مـن              من قبل ج  
مرة، ولم تنته هذه القضايا بغالبيتها الساحقة الى اإلغالق لعدم كفاية األدلة أو الى المحاكم والمحاسبة، بل                 

كل من تسول له نفـسه      بقيت جرحا مفتوحا ينهش بجسم النظام السياسي الفلسطيني ويهدده باالبتزاز من            
  .بابتزازه

ومع أهمية االعتراف أن السلطة في السنوات األخيرة اتخذت بعض الخطوات الهامة لتحجيم الفـساد أو                
على صعيد منع اتساعه، على صعيد اإلدارة والمهنية والشفافية، إال أنها لم تكافح الفساد كفاحا ال هـوادة                  

ن ظهور قضايا فساد جديدة تنتظر من يكشف عنها، كما تحتاج           فيه، ولم تحاسب الفاسدين، وهذا لم يمنع م       
  .الى اإلرادة الضرورية للمحاسبة

كما ال ينفع أن يتم تركيز األضواء على لماذا نشرت القناة العاشرة قضايا الفساد والفـضائح األخالقيـة،                  
يقتـصر علـى   ألن هناك أسباباً مهنية وإعالمية وتجارية وأخرى سياسـية وأمنيـة، ولكـن األمـر ال         

الفلسطينيين، فاإلعالم اإلسرائيلي أيضا كشف قضايا فساد وفضائح لمسؤولين كبار إسرائيليين مثل رئيس             
الحكومة السابق ايهود اولمرت والرئيس اإلسرائيلي موشيه قصاب، وفضح والحق الوزير حاييم رامون             

  .ألنه قبل امرأة
سرائيلي الذي كشف القضية يمكن أن يكون قد اسـتجاب          ما سبق ال يلغي أن القناة العاشرة، والمراسل اإل        

لطلب أمني، ألن الحكومة اإلسرائيلية ال تخفي أنها تمارس الضغوط وتسعى القناع القيـادة الفلـسطينية                
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الستئناف المفاوضات وفقاً للشروط اإلسرائيلية، ألن المفاوضات بـال مرجعيـة تقـدم مزايـا ضـخمة            
  .إلسرائيل

انة للمؤسسات الفلسطينية واإلعالم الفلسطيني، فهذا حديث آخر، فهو يريد أن ينتقم أو             أما لماذا لم يلجأ شب    
يريد أن يكسب أكثر أو ألن المؤسسة الفلسطينية لم تثبت حتى اآلن انها قادرة على التصدي لمثـل هـذا                    

رر لشبانة  نقول ذلك بدون أن نب    . األمر، ما يستدعي العمل إلحداث التغيير والتجديد واإلصالح المطلوب        
لجوءه لإلعالم المعادي، فهو كان، إذا لم يستطع فعال أن ينشرها في وسائل اإلعالم الفلسطينية والعربية،                

 يستطيع أن يلجأ الى االنترنت، فهو فـضاء         - كما يدعي    -ولم يجد من يستمع له في السلطة الفلسطينية         
  .مفتوح يستطيع أي كان استخدامه

نه، منذ حوالي عامين، وانتظر طوال هذه المدة ليثـار بعـد برنـامج القنـاة                لماذا لم يعالج األمر في حي     
  .اإلسرائيلية

وعلى أهمية الفضيحة األخالقية فإن أهم جزء يتعلق بهذه القضية، ال يجد االهتمام الكافي، وهو ضرورة                
ي مواطن  فال يحق ألي جهاز أمني، وال ألي مسؤول سياسي، أن يراقب أ           . مراجعة دور األجهزة األمنية   

إال في حالة ارتكابه جريمة تتعلق باألمن الوطني وبعد صدور أمر قضائي بعـد              ) فكيف المسؤول (عادي  
  .توفر دالئل كافية تستوجب صدوره

إن مراقبة الفلسطيني، سواء أكان مواطناً أو مسؤوالً، ممارسة محرمة يحاسب عليها القـانون، ولكنهـا                
جهزة األمنية، كما شاهدنا في الشريط الذي بثته القناة العاشرة،          ظاهرة شاذة، ال تزال تمارس من قبل األ       

وكما علمنا من خالل الوثائق واألشرطة التي حصلت عليها حركة حماس في مقرات األجهزة األمنية بعد                
سيطرتها عليها في غزة، وهذا يستدعي وقف هذه الممارسات التي تنتهـك حقـوق وحريـات اإلنـسان           

وهذا أسلوب يمارسـه االحـتالل وال       . ة، لتصفية حسابات شخصية أو لالبتزاز     وحرمته وحياته الشخصي  
  .يجب أن تمارسه األجهزة األمنية التي يجب أن تحرص على حماية أمن المواطن والوطن

رب ضارة نافعة، وإذا استفادت السلطة من هذه الحادثة وذلك من خالل ثالثـة تحركـات فـي ثالثـة                    
  :اتجاهات
ا الفساد ومحاسبة الفاسدين، ووضع األنظمة والقوانين وتشكيل الهيئات القادرة علـى            متابعة قضاي : األول

  .كشفه والمحاسبة عليه أوالً بأول
  .إعادة النظر بدور وصالحيات األجهزة األمنية بحيث تقوم بدورها األصلي: الثاني
غيـر مباشـر، وفقـا      عدم االستجابة للمطلب اإلسرائيلي باستئناف المفاوضات، بشكل مباشر و        : الثالث

فإذا لم تكن هناك مرجعية واضحة وملزمة للمفاوضات، وإلسرائيل تحديداً ال معنى            . للشروط اإلسرائيلية 
  .وهذا يعني أن الهدف اإلسرائيلي المخفي من نشر الفضيحة لم يتحقق. الستئناف المفاوضات

مثل الذي يقول الضربة التي     وإذا تحقق كل ذلك، تكون السلطة قد استخلصت الدروس والعبر، وحققت ال           
  .ال تقتلني تقويني

أما إذا اقتصر التحقيق على معالجة محدودة، بحجة أنه ليس لدينا فساد أو أنه ينتمي للماضي، أو أننـا ال                    
وإذا انتصر الفساد انتصر االحتالل فالفـساد واالحـتالل         . نستطيع القضاء عليه، فعندها سينتصر الفساد     

  !!.يكمالن بعضهما بعضا
  16/2/2010المركز الفلسطيني لإلعالم واألبحاث والدراسات، 
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  يرون لندن

الخصوم يتقاتلون على عدد  الفلسطينيين الذين يعيشون        . منذ بدء سنين تدور في داخلنا حرب ديموغرافية       
الزعم بأن الكف تميل في طالح اليهود تخدم مؤيدي         . مبين البحر والنهر وعلى توقع النمو السكاني  لديه        

  .فك االرتباط
  .الزعم بأن العكس هو الصحيح يعزز النازعين الى االلحاق

 12في خطابه في مؤتمر هرتسيليا قال انه بين  النهـر والبحـر يعـيش                .  ايهود باراك يعد من االوائل    
لسكان العرب الذين يعيشون فيها سيضعانا امام       مليون نسمة السيطرة على كامل هذه المنطقة والتحكم  با         

  .االختيار بين نهاية  الدولة اليهودية وبين فرض نظام ابرتهايد
.  مليون عربـي   1.5  مليون، منهم     7.5عدد سكان اسرائيل يبلغ     . العدد الذي ذكره الوزير يثير التساؤل     

نضيف اليه عـدد    .  مليون 4.5هم  من هنا بحيث ان السكان العرب في الضفة  الغربية ، وغزة يبلغ عدد             
  .العرب من  مواطني اسرائيل فنجد ان منذ االن يتساوى اليهود والعرب في حجم السكان

  الحساب مخلول
المكتب ال  يحصي العـرب فـي        . ونتائجه مصداقة .  سكان اسرائيل يحصيهم مكتب االحصاء المركزي     

ادر فلـسطينية، ولكـن حتـى هـم،         المعطيات عنه تؤخذ اساسا مـن  مـص        . الضفة الغربية وفي غزة   
مكتب .  مليون4.5الفلسطينيين، المعنيين بتضخيم عضالت  الشيطان الديموغرافي، ال يدعون بأن عددهم        

هذا الرقم يقبله البروفيسور ارنون  تسوفير، الصاخب        .  مليون 3.8: االحصاء  المركزي الفلسطيني يقول    
، وال سيما مجموعة الناطق     »الديموغرافيين المقلصون «مقابله يدعي     . »الديموغرافيين والموسعين «بين  

  . مليون2.5البارز بلسانها هو  الدبلوماسي السابق يورام اتينغر، بان العدد الحقيقي هو 
واضح انه على االقل واحد من  الطرفين يجند اختـصاصه           .  مليون نسمة  1.3الفارق بين التقديرين هو     
  .في صالح مذهبه السياسي

ومن أجل  اتقان التوقع ينبغي المعرفة       . بدأ الخالف الذي أساسه هو المستقبل وليس الحاضر        وهكذا فقط ي  
التقديرات حول معدل الخصوبة في المـستقبل،       . ليس فقط ما هو الوضع االن، بل ايضا ما هي  الميول           

اوف  حول مدى العمر وحول  ميزان الهجرة المتوقع تعتمد على جملة من السوابق، ولكن ايضا على مخ                
  .وأماني

 ارنون سوفير، الذي يعتقد انه منذ االن يتمتع العرب باغلبية طفيفة،  يحذر بأنه سيمر وقت طويل الـى                   
.  في المائة فقط من الـسكان      40ان ينتاب الرحم العربي الكسل، وعليه فبعد  سنوات قليلة سيكون اليهود             

ة العربية تـنخفض بـسرعة شـديدة         خصوبة المرأ : خصومه يتوصلون  الى استنتاجات متعارضة تماما      
. وفي نفس الوقت ستزداد هجرة  الفلسطينيين من ارض اسرائيل         . وستتساوى مع خصوبة المرأة اليهودية    

  .اليهود سيزيدون وزنهم بين السكان مثلما  فعلوا منذ بداية الحركة الصهيونية
ي  أتـذكر التحـذير الـشهير         لن أحسم في الخالف، الن الحسابات الديموغرافية ليست بمقدوري، والن         

القسيس، ابن بداية القرن التاسع  عشر، قضى بأن التكاثر السكاني اسـرع مـن قـدرة             . لتوماس ملتوس 
توقعه المغلوط اثر على التفكير االجتماعي البنـاء  بعـض           . البشرية على توفير  احتياجاتهم من الغذاء      

فمثال، لم نـتمكن    .  الى الوراء  ليست مبررة     وحتى الشروحات الديموغرافية التي تعطى بنظرة     . االجيال
  .من ان نشرح االرتفاع في عدد اليهود من  اواخر القرون الوسطى وحتى بداية القرن السابق

هـا  .  وهناك أسباب أخرى بسببها ال توجد توقعات ديموغرافية تساعد مؤيدي تقسيم  البالد او معارضيه              
قبل  ايضا ستبقى االغلبية اليهودية في أرض اسرائيل فهل          لنفترض ان في المست   : هي االسئلة للمعارضين  

 40سينقذنا الواقع  الديموغرافي هذا من الحاجة الى تقسيم البالد؟ هل ستعيش دولة يهودية  ديمقراطيـة                  
في المائة من اعضاء برلمانها هم فلسطينيون؟ هل يمكن  االمتناع عن اقامة دولة فلسطينية حتى لو كانت                  
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: رة من  السكان الذين بين البحر والنهر هم فلسطينيون؟ السؤال لمؤيدي التقسيم  قصير جدا               فقط اقلية كبي  
  هل ال يزال ممكنا التقسيم؟

  "يديعوت"
  16/2/2010الرأي، األردن، 

  
  :كاريكاتير .70

  

    
  15/2/2010نت، .الجزيرة

    


