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  الضابطان المتورطان في اغتيال المبحوح يعمالن مع حكومة رام اهللا: وزير الداخلية في حكومة غزة .1

للضابطين الفلسطينيين اللذين اعتقال على نفى وزير الداخلية في حكومة غزة فتحي حماد أي عالقة : غزة
محمود المبحوح في اإلمارات العربية المتحدة، وأكد أنهما " كتائب القسام"خلفية اغتيال القيادي في 

  .يعمالن لصالح حكومة السلطة في رام اهللا
في توجيه االتهام إلى السلطة في رام اهللا بالضلوع " قدس برس"ورفض حماد في تصريحات خاصة لـ 

بالنسبة للضابطين الفلسطينيين المشتبه بتورطهما في اغتيال المبحوح ال عالقة : "اغتيال المبحوح، وقال
وهناك إشارات قوية تدل على عالقة . لهم بالحكومة في غزة، فهما من الضباط التابعين لحكومة رام اهللا

لشهيد المبحوح هو بيد المكتب حكومة رام اهللا بعملية االغتيال، لكن ملف االغتيال الذي تعرض له ا
  ".السياسي للحركة في الخارج

وأكد حماد حصانة أجهزة الداخلية الفلسطينية في الحكومة المقالة ضد أي اختراق للموساد اإلسرائيلي، 
عناصر األمن في وزارة الداخلية في غزة كلهم من العناصر الجديدة التابعة للمقاومة، وال عالقة : "وقال

  ".ة القديمة، وهم محصنون ضد أي اختراق صهيونيلهم باألجهز
وكشف حماد النقاب عن خشيته من استمرار التنسيق األمني بين األجهزة األمنية التابعة للسلطة في رام 
اهللا والجانب اإلسرائيلي، وأكد أن من شأن هذا التنسيق التأثير على مستقبل قيادات المقاومة وجهود 

  .المصالحة



  

  

 
 

  

            5 ص                                     1703:         العدد       17/2/2010األربعاء  :التاريخ

 نحن نخشى من تبعات التنسيق األمني بين أجهزة السلطة واالحتالل الصهيوني، ونحن بالتأكيد: "وقال
نعمل من خالل المصالحة أن ننهي هذا التنسيق األمني، ونعتقد أن المصالحة مرتبطة ارتباطا كبيرا 

  .، على حد تعبيره"بإنهاء عالقة فريق السلطة في رام اهللا مع االحتالل الصهيوني
 16/2/2010قدس برس 

  
  مصدر أمني فلسطيني يؤكد اعتقال عقيد في السلطة بتهمة التخطيط الغتيال شخصيات .2

أكد مصدر أمني فلسطيني رفيع أن السلطة اعتقلت عقيدا في الشرطة للتحقيق : كفاح زبون - رام اهللا
مة إن العقيد مجاهد نمر مطلوب للنيابة العا» الشرق األوسط«وقال المصدر لـ. معه في قضايا مختلفة

 .بتهم قديمة
اإلسرائيلية قد قالت إنه تم اعتقال نمر بشبهة قيادة خلية خططت » يديعوت أحرونوت«وكانت صحيفة 

ورفض المصدر تأكيد أو نفي ذلك، وقال إن . الغتيال شخصيات في السلطة الفلسطينية وحركة فتح
ربما كان من «: تحريضالتحقيق سيكشف عن كل شيء، لكنه أشار إلى أن نمر متورط على األقل في ال

وتم ضبط بيانات ضد مسؤولين عسكريين كان يقف . »فلننتظر التحقيق. منطلق أنه كان يريد موقعا
وقال المصدر إن نمر حصل على رتبته من الرئيس الراحل ياسر عرفات، وهي رتبة تنظيمية . وراءها

 .وليست عسكرية بحتة
ها إن السلطة الفلسطينية اعتقلت في األيام األخيرة عن مصادر فلسطينية قول» يديعوت أحرونوت«ونقلت 

. خلية خططت لتنفيذ عمليات اغتيال ضد مسؤولين في السلطة الفلسطينية وحركة فتح، يقودها نمر
وأضاف المصدر أن نمر اعتقل قبل أيام على يد أجهزة األمن الفلسطينية من منزله في مخيم قلنديا 

تقال أربعة من رفاقه في األسابيع األخيرة وكلهم من حركة فتح، لالجئين شمالي القدس، وذلك بعد اع
 .بشبهة التخطيط لعمليات اغتيال

فإن التحقيقات تجري في اتجاهات مختلفة متعلقة بصراعات القوى داخل السلطة الفلسطينية بين 
 .التنظيمات المختلفة وربما في قيادة فتح نفسها

وراء السلطة، وقال إن » بالنبش والبحث«، إسرائيل »طالشرق األوس«واتهم المصدر الذي تحدث لـ
إسرائيل تريد إرسال رسالتين، واحدة للعالم الخارجي بأن الفلسطينيين متورطون في قضايا إرهاب وهم 
 .ليسوا شركاء، والثانية للداخل تقول لهم إن قيادتكم متورطة في الفساد المالي واألخالقي وال تستحق الثقة

  17/2/2010الشرق األوسط، 
  

  هنية يدعو العرب للتحرك لكسر الحصار واغاثة الغزيين .3
تـصور  "دعا رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية إلى وضع           وكاالت  ال سمير حمتو و   -غزة  

وقال هنية خالل استقباله أعضاء وفـد اتحـاد         . عربي جدي لكسر الحصار وفتح كافة معابره      " ومخطط
لم يعد باإلمكان استمرار الصمت الدولي والعربي على الحصار اإلسرائيلي الخـانق            البرلمان العربي إنه    

  .المفروض على مليون ونصف مليون فلسطيني في القطاع
واعتبر هنية وصول وفد اتحاد البرلمان العربي إلى غزة خطوة مهمة باتجاه إنهاء حصار قطـاع غـزة                  

  . هو بفتح كامل للمعابروقال إن الحل الحقيقي للوضع في قطاع غزة. وعزلته
ودعا هنية إلى تولي األمم المتحدة أو الجامعة العربية أو منظمة المؤتمر اإلسالمي ملف إعـادة إعمـار                  
قطاع غزة مشيراً إلى أن ملف اعادة اإلعمار يجب أن يكون أولوية فلسطينية وعربية قصوى وحكومتـه               

  . ال تمانع بتولي أي جهة خارجية اإلشراف عليه
ن آالف الفلسطينيين ما زالوا يعيشون في العراء منذ انتهاء الحرب اإلسرائيلية على القطاع قبـل                وقال إ 

وقال هنية إن حكومته وحركة     .  شهرا داعياً العرب إلى القيام بدورهم الوطني واألخالقي في إغاثتهم          13
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 قرار ال رجعة عنه وهو      حماس لديها ثابت إستراتيجي بأن المصالحة الفلسطينية وإنهاء االنقسام الداخلي         
  . متطلب وطني وشرعي يجب تنفيذه

ودعا هنية إلى إنجاز المصالحة الفلسطينية قبل عقد القمة العربية المقبلة نهاية آذار في ليبيا للتوجه إلـى                  
  .القمة بموقف عربي موحد

  17/2/2010الدستور، األردن، 
  

  "شبانةالحسيني و" يأمر بتشكيل لجنة تحقيق جديدة في قضية عباس .4
اكدت مصادر فلسطينية مطلعة ان الرئيس عباس امر بتشكيل لجنة تحقيق جديـدة فـي قـضية                : رام اهللا 

بعد ان رفض امين سر حركة فتح ابو ماهر غنيم رئاسة اللجنة المكلفة بـالتحقيق فـي                 " رفيق الحسيني "
  .اقوال العقيد في جهاز المخابرات العامة فهمي شبانة ضد السلطة الفلسطينية

 استبعاد عضو اللجنة المركزية لفتح عزام االحمد من اللجنة بسبب            تم انه قد " سما"قالت المصادر لوكالة    و
ما نسب اليه من ادعاءات فيما سيتم تشكيل جديدة تتكون من امين سر حزب فدا صالح رافت وعلي مهنا                   

  .نقيب الصحفيين الفلسطينيين والقيادي الفتحاوي رفيق النتشة
  17/2/2010وكالة سما، 

  
  ال يوجد احد كبير على لجنة التحقيق وانا طالبت بتشكيلها منذ اليوم االول: الطيراوي .5

كد اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الـرئيس الـسابق       ا : وليد عوض  -رام اهللا   
الفلسطيني محمود عباس   بانه يؤيد قرار الرئيس     ' القدس العربي 'لجهاز المخابرات الفلسطينية الثالثاء لـ      

تشكيل لجنة تحقيق في قضية شريط الفيديو الذي بثته القناة العاشرة االسرائيلية لمدير مكتـب الرئاسـة                 '
الفلسطينية الدكتور رفيق الحسيني، ضمن تقرير نشرته حول قضايا فساد مالي واخالقي ادعـت تـورط                

ـ  . مسؤولين فلسطينيين فيها   انا منذ اليوم االول طالبـت بتـشكيل لجنـة        'لقدس العربي   'وقال الطيراوي ل
، مشددا على ان من حق لجنة التحقيق استجواب اي شخص ترى في التحقيـق               'تحقيق ومحاسبة المخطئ  

  .معه ضرورة إلنجاح عملها
وحول اعتزام لجنة التحقيق التي يرأسها ابو ماهر غنيم امين سر اللجنة المركزية لحركة فـتح التحقيـق                  

ما في احد كبير على لجنـة       'ا ذكرته مصادر فلسطينية قال الطيراوي للقدس العربي         معه شخصيا وفق م   
  .وانا اطالب بتشكيل لجنة تحقيق) للقضية(انا منذ اول يوم '، مضيفا 'التحقيق

يجب محاسبة كـل    'وشدد الطيراوي على ضرورة التحقيق في اية قضية من اجل الوصول للحقيقة وقال              
  .نظاموفق القانون وال' من يخطئ

 بانه يؤيد اي شخص في حركة فتح او من ابناء الشعب الفلسطيني يطالـب بـضرورة                 ،واكد الطيراوي 
  .محاسبة كل من يخطئ

  17/2/2010القدس العربي، 
  

  المالكي يهدد باللجوء الى مجلس االمن الدولي الستصدار قرار بإقامة الدولة الفلسطينية .6
طينية الثالثاء باللجوء لمجلس االمن الدولي الستصدار قرار        هددت السلطة الفلس  ' :وليد عوض  -رام اهللا   

  .باقامة الدولة الفلسطينية الى جانب اسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية
وشدد وزير الخارجية الفلسطينية الدكتور رياض المالكي خالل استقباله وزير الخارجية النمساوي مايكل             

س االمن اذا وصلت التحركات السياسية التي تشهدها المنطقـة          شبينديل يغر على ان السلطة ستلجأ لمجل      
  .الى طريق مسدود
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نحن بانتظار الرد األمريكي على اإليضاحات التي طالبنا بها، وعندما تغلق جميع األبواب،             'وقال المالكي   
  . 'وينعدم الحل فإننا سنلجأ إلى مجلس األمن إلصدار قرار بإقامة الدولة، بعد أن نحشد الدعم لذلك

ومن جهته شدد المالكي على ان التوجه الفلسطيني لمجلس االمن سيكون عقب فشل الجهود الدولية التـي                 
التوجـه  (إننا سنفعل ذلـك     'تبذل حاليا الستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين واالسرائيليين وقال المالكي          

  .'عندما نبلغ طريقا مسدودا) لمجلس االمن
قا بين المفاوضات المباشرة، والمحادثات المنفصلة التي يفترض بها أن تمهـد            إن هنالك فر  'قال المالكي   و

، مشددا على أن الطريق إلى المفاوضات واضح ويبـدأ مـن خـالل وقـف                'الطريق لمفاوضات الحل  
 .1967االستيطان اإلسرائيلي المستمر في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

  17/2/2010القدس العربي، 
  

  عباس تدير حرباً ضد السلطة والرئيس "ئيلإسرا": دحالن .7
 قال محمد دحالن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومفوض اإلعالم والثقافة في الحركة، -رام اهللا

نحن مقتنعون أن إسرائيل تدير حرباً سرية وعلنية ضد السلطة الفلسطينية وضد الصوت العقالني في "
لكن ان تصل حربها الى االعالم الحر والخاص هذا شيء . الشعب الفلسطيني وضد الرئيس أبو مازن

  ".جديد لم نألفه في السابق
جاء خالل زيارة تضامنية لفضائية فلسطين الغد في مدينة رام اهللا، تعليقاً على منع سلطات االحتالل 

  .إدخال أجهزة البث الخاصة بقناة فلسطين الغد، والتي تحتجزها منذ اشهر
 قام بها لمرافق المحطة برفقة رئيس مجلس اإلدارة حسن عصفور، وبعد وأشار دحالن خالل جولة

اإلطالع على أهداف المحطة ولقاءه بموظفيها، أن قرار منع إدخال أجهزة بث الفضائية يدلل على أن 
العقلية اإلسرائيلية التي ال تريد شريكا وال تريد جارا فلسطينيا عقالنيا بل تريد مزيدا من الفوضى إلتمام 

جهاز على ما تبقى من السلطة واألرض الفلسطينية مؤكدا أن صمودنا وتشبثنا في األرض سيفاجئ اإل
  إسرائيل

  16/2/2010وكالة معاً، 
  

  فياض يدعو الى تحرك اوروبي لرفض السياسات االسرائيلية بشأن المستوطنات .8
ارجية النمساوي مايكل أكد رئيس الحكومة االنتقالية، سالم فياض، خالل اجتماعه مع وزير الخ: أ.ب.د

سبينديليجر في رام اهللا، أهمية التحرك األوروبي انطالقا من البيان الوزاري لدول االتحاد األوروبي 
كانون األول الماضي، والقاضي بعدم قبول أوروبا ورفضها للسياسات / ديسمبر8الصادر في 

  .بشأن المستوطنات، وإجراءاتها في القدس" اإلسرائيلية"
ذا البيان يشكل عالمة مميزة وأساساً جدياً لموقف دولي واضح ومتوازن يمكن اللجنة الرباعية وقال إن ه

في التقيد بقواعد القانون الدولي وتنفيذ االستحقاقات المطلوبة وخاصةً " إسرائيل"من التدخل الفاعل إللزام 
  .الوقف الشامل والتام لألنشطة االستيطانية ال سيما في القدس ومحيطها

  17/2/2010ليج، الخ
  

   فياضنفي نبأ إقالة ثالثة من وزراء حكومة .9
" األيـام "غسان الخطيب، مدير مكتب اإلعالم الحكـومي، لــ   . نفى د:  عبد الرؤوف أرناؤوط -القدس  

  .سالم فياض.  من الوزراء في حكومة رئيس الوزراء د3األنباء التي تحدثت عن إقالة 
  ".ي تحدثت عن اقالة وزراء من الحكومةال صحة على االطالق لالنباء الت"وقال 
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وزير العدل علي خشان، ووزيرة التريبـة       :  وزراء هم  3وكانت وكالة انباء محلية ادعت بأنه تمت إقالة         
  .لميس العلمي، ووزير الزراعة اسماعيل دعيق. والتعليم العالي د

الت مصادر فـي رئاسـة      ورداً على سؤال بشأن امكانية ان يجري تعديل وزاري على الحكومة قريباً ق            
  ".االمر محتمل ولكن ال شيء رسمياً حتى االن": "األيام"الوزراء لـ 

. وفي السياق ذاته، نفى الدكتور سعيد أبو علي وزير الداخلية نبأ انتقاله لرئاسة ديوان الرئيس خلفاً لـ د                 
 .رفيق الحسيني الذي أحيل إلى لجنة تحقيق بقرار رئاسي

  17/2/2010األيام، فلسطين، 
 

  باس يبحث السالم والمصالحة في جولة دولية االسبوع المقبلع: عطا اهللا خيري .10
يتوجه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس مـن عمـان األسـبوع             :  نادية سعد الدين   -عمان

المقبل في جولة جديدة تحمله إلى ليبيا وفرنسا وبلجيكا واليونان، لبحث المـصالحة الفلـسطينية وآخـر                 
  .لجهود المتعلقة بإحياء عملية السالما

الرئيس عباس سيقوم في بداية األسـبوع المقبـل         "وقال السفير الفلسطيني في عمان عطا اهللا خيري إن          
بجولة يستهلها بزيارة ليبيا التي ستترأس القمة العربية المقبلة، حيث سيتم التشاور مع الـرئيس الليبـي                 

ن هناك حول آخر المستجدات المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية في ظل          العقيد معمر القذافي وكبار المسؤولي    
  ".عدم توقيع حركة حماس حتى اآلن على الورقة المصرية رغم توقيع فتح عليها

الرئيس عباس سيجري مباحثات في كل من فرنسا واليونان وبلجيكا حول           "أن  " الغد"وأضاف خيري إلى    
  ".ملية السلمية، وأهمية لعب دور أوروبي في هذا الخصوصآخر التطورات المتعلقة بجهود إحياء الع

  17/2/2010الغد، االردن، 
  

  يطالب مصربفتح معبر رفح أسبوعياًغازي حمد  .11
 مصر بضرورة فتح معبر رفـح         طالب غازي حمد مدير هيئة المعابر والحدود في حكومة غزة          -غزة

فر، ودعا المؤسسات الدولية للـضغط علـى        الحدودي أسبوعياً للسماح للحاالت االستثنائية للخروج والس      
  . الحكومة المصرية

األمور حتى اللحظة ليست مرضية ألن آخر مرة فتح فيها المعبر كانت بعد شهرين كـاملين مـن    : "قائالً
، مبيناً تواصل الحكومة في غزة مع الجانب المصري أكثر من مرة للتخفيف من              "إغالقه مما فاقم األزمة   

  .األزمة
الل مؤتمر صحفي عقده أمس في غزة، أن حكومة غزة قررت تسليم هيئة المعـابر ملـف                 وأكد حمد خ  

  .معبر رفح بشكل كامل، مشيراً إلى الحاجة إلى مزيد من الوقت لترتيب هذا األمر بشكل جيد
عملية التسجيل للسفر مفتوحة لجميع المواطنين دون تمييز طالما أنه تنطبق عليهم الفئات             "وأشار إلى أن    

  .، الفتا إلى أنهم دعوا منظمات حقوق اإلنسان إلى مراقبة العملية عن كثب"ددة للسفرالمح
  17/2/2010السبيل، األردن، 

  
  حماس مستعدة للمصالحة قبل أو خالل القمة العربية: مشعل .12

خالـد مـشعل، ان     » حمـاس «اعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية         : القاهرة -دمشق
استعداد لتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية قبل القمة العربية في ليبيا أو خاللهـا، رافـضا               الحركة على   

الخوض في الرد على تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـشان عـدم حـضوره للقمـة، اذا                  
  .حضرها مشعل
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ـ       الى اعتمـاد    ، القمة العربية التي ستلتئم أواخر الشهر المقبل،       »الدار«ودعا مشعل في تصريح خاص ب
موضوع اعادة اعمار غزة، فهناك أموال مرصودة       «جدول أعمال يركز على فلسطين، وفي المقدمة منه         

من العرب ومن غير العرب ويجب أن تكون هناك آليات لدخولها، ونحن ال نشترط أن تمر عبر قنـوات                   
  .»حماس

ـ        ، »زة وفتح معبـر رفـح     فك الحصار عن غ   «وطالب المسؤول الفلسطيني بضرورة أن تبحث القمة، ب
بحث وضع مدينة القدس وما تتعرض له مـن         «ومؤكدا انه يجب أن يكون على رأس جدول أعمال القمة           

  .»تهويد وتغيير البنية السكانية، وما يتعرض له المسجد األقصى من حفريات تهدد أساساته
صالحة قبل القمة، ولكنه    وبالنسبة لجهود المصالحة الفلسطينية أقر مشعل بوجود تحرك عربي لتحقيق الم          

رفض الخوض بالتفاصيل حول إذا ما كانت هناك جهود سـعودية أو كويتيـة، مرحبـا بتحقيـق هـذه                    
حماس للتوقيع على ما تم االتفاق عليـه وهـي          «، ومعربا عن استعداد     »قبل القمة أو خاللها   «المصالحة  

  .»ي مع مصر وليس بديال عنهاليست بوارد المناكفة مع مصر أو مع فتح، لذلك نرحب بالتدخل العرب
  17/2/2010الدار، الكويت، 

  
  حماس ال توجه التهمة في اغتيال المبحوح ألية جهة غير الموساد: الرشق .13

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، أن الموساد اإلسرائيلي           :  حمزة حيمور  - السبيل
، نافيا اتهام السلطة الفلـسطينية بـالتورط فـي     في دبيالمبحوحمحمود هو المسؤول الوحيد عن اغتيال   

وجود معتقلين  "وأضاف أن    .العملية، ومطالبا في الوقت ذاته باستمرار التحقيق مع المعتقلين الفلسطينيين         
فلسطينيين ال يغير من حقيقة أن الموساد هو المسؤول عن العملية، ألن الموساد يستخدم عمالء من كـل                  

، أن بعض تصريحات المتحدثين باسم حماس قد تكون فهمت خطأ، نافيـا             "لسبيلا"ـوأكد ل  ".أنحاء العالم 
وأوضح الرشق أن الحركة ما زالت تتابع مجريات التحقيق من خـالل            . توجيه التهمة للسلطة الفلسطينية   

القنوات الدبلوماسية، مؤكدا أن حماس وبصفتها ولية الدم من حقها أن تطلع على التحقيـق وأن تـشارك                  
  .فيه
، معتبرا أن بعض التـصريحات      "ليس هناك شيء جديد في ملف المصالحة      : " قال الرشق   جهة أخرى  من

  .عن وجود حلحلة في الملف، هي من باب األمل في تحقيق المصالحة وإنهاء االنقسام الفلسطيني
، مـستنكرا موقـف رئـيس    "إنه لم توجه أية دعوة إلى حماس للمشاركة في القمة العربية          : "قال الرشق و

ووصـف   .. السلطة الفلسطينية محمود عباس القاضي بعدم المشاركة في حال وجهت الدعوة إلى حماس            
  .وأن هذا يدلل على عدم جدية حركة فتح في تحقيق المصالحة" المتشنج"الموقف بـ

  17/2/2010السبيل، األردن، 
  

   عملية اغتيال المبحوحفرنسا أبلغت حركة حماس رسمياً براءتها من : طهأيمن  .14
قال أيمن طه القيادي في حركة حماس إن الخارجية الفرنسية أبلغت حماس رسميا              :بسام البدارين  -غزة  

اغتيال محمود المبحـوح فـي      بأنه ال يوجد أي اسم للفرنسي الذي تم اإلعالن عنه بالمشاركة في عملية              
نقلتهـا اإلذاعـة    وأشار في تـصريحات      .، الفتاً إلى أن الحديث يدور عن جواز سفر فرنسي مزور          دبي

  . من هذه العملية وتنفي مشاركة أي من رعاياها"تتبرأ"اإلسرائيلية إلى أن فرنسا 
  17/2/2010القدس العربي، 
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  جهود ليبية مكثفة للتوصل التفاق ينهي االنقسام قبل قمة طرابلس": الشرق األوسط" .15
 حركتي فتح وحماس بهدف  أن ليبيا تجري اتصاالت مكثفة مع ممثلي"الشرق األوسط"علمت  :غزة

التوصل التفاق ثنائي ينهي حالة االنقسام الداخلي قبل القمة العربية المقررة في طرابلس أواخر مارس 
  . المقبل) آذار(
ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن ليبيا تحرص على أن تثمر جهودها عن اتفاق مصالحة شامل قبل و

ن الجهود الليبية تتم بالتنسيق مع كل من مصر وسورية، التئام مؤتمر القمة العربية، مشيرة إلى أ
وأضافت المصادر أنه من أجل تحقيق هذا الهدف زارت وفود تمثل الحركتين طرابلس التي عرضت 
صيغا توافقية لتجاوز الخالف حول توقيع ورقة المصالحة المصرية، وحسب المصادر فإن من بين 

الف حول الورقة المصرية، أن يتم تقديم ضمانات عربية الصيغ التوفيقية التي اقترحت لتجاوز الخ
بتطبيق ما تضمنته الورقة المصرية قبل توقيع الفصائل الفلسطينية عليها، على أن تبحث مالحظات 

  . الفصائل على الورقة في وقت الحق
وأوضحت المصادر أنه عرض أن تشرع كل من الحركتين في بوادر حسن نية منذ اآلن، سيما على 

د اإلفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة فتح المؤسسات الحركية التابعة لهما في الضفة الغربية صعي
  . والقطاع

 17/2/2010الشرق األوسط، 
  

  الحركة سلمت القاهرة نتائج تحقيقاتها حول مقتل الجندي المصري: مسؤول في حماس .16
" حماس"لقد سلمت حركة ": " برسقدس"قال مسؤول في حركة حماس طلب عدم ذكر اسمه لوكالة : غزة

قبل نحو أسبوعين جهاز المخابرات المصري نتائج التحقيقات التي أجرتها أجهزة الحركة والحكومة 
الماضي، ) يناير(الفلسطينية في قطاع غزة بشأن مقتل الجندي المصري في السادس من كانون ثاني 

  ".والتي أكدت أن الجندي قتل من الخلف
ير األمني الذي سلم إلى وزير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان عبر وسيط أن التقر: "وأضاف

أمني في معبر رفح يؤكد أن الجندي المصري قتل من الخلف، وأن أجهزة األمن المصرية رفضت 
، رافضاً االتهامات الموجهة لحماس بزعزعة األمن القومي لمصر من خالل "التعاون في التحقيقات

  .سفة إلى مصر وتهريب متهمون مصريون بقضايا أمنية إلى قطاع غزةتهريب عبوات نا
وأفاد المسؤول أن وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية بغزة فتحي حماد سلم رسالة إلى الوزير سليمان 

بما فيها التحقيقات التي تجريها أجهزة " حماس"يطالبه فيها بإنهاء كافة المعامالت التي تسيء إلى حركة 
 مصر مع عناصر الحركة حول ملفات أمنية وخاصة ملف الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط، أمن

  .وأن حركة حماس حريصة على تحقيق جهد المصالحة المصري
  16/2/2010قدس برس، 

  
  البردويل ينفي تلقي حماس رسالة إسرائيلية من روسيا حول صفقة شاليط .17

 حماس، في تصريحات للصحافيين في غزة، إن ما تردد عن قال صالح البردويل القيادي في: ) ب د(
  ".ال أساس له من الصحة"نقل رسالة للحركة عبر روسيا من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 

وكانت مصادر إسرائيلية قد قالت في وقت سابق إن نتنياهو نقل رسالة إلى حماس خالل االجتماع الذي 
جديد " تنازل" الروسي ديمترى ميدفيديف أكد عبرها أن حكومته لن تقدم أي عقده أول أمس مع الرئيس

  . في صفقة تبادل األسرى مع الحركة
  17/2/2010الخليج، 
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  ما يقوم به االحتالل من اعتداءات بالضفة لم يأت إال بعد استفحال التنسيق األمني: الرقب .18
قطاع غزة خـالل مـسيرة      يونس جنوب     أكد حماد الرقب المتحدث باسم حركة حماس بخان        :نيونساخ

الغربية و تهجير     أن ما يقوم به االحتالل الصهيوني من اعتداءات بالضفة           جماهيرة تضامنا مع الضفة،   
  .وتهويد المقدسين لم يأت إال بعد استفحال التنسيق األمني بين االحتالل وسلطة فتح بالضفة 

تئصال في الضفة الغربيـة مـن قبـل االحـتالل           وأشار الرقب إلى أن ما يحدث للمقاومة من عملية اس         
الصهيوني و أجهزة فتح، يتيح المجال لتزايد هذه االعتداءات، مؤكداً أن حركة حماس لن تقف متفرجـة                 

   .أمام هذه األعمال
وقال إن جرائم االحتالل بالضفة الغربية أصبحت تشكل تهديدا للقضية برمتهـا ، كيـف ال و المـسجد                   

وحمل سلطة رام    . شديد وتهجير المقدسين، واالعتقاالت المستمرة بالضفة الغربية       األقصى يتعرض لتهديد  
اهللا التي يتزعمها رئيس فتح محمود عباس المسئولية المباشرة عما يقوم به االحتالل بالـضفة والقـدس،                 

هلنا في  وما يفعلوه من مالحقة المقاومة والتنسيق األمني وإمدادهم بالمعلومات عن المجاهدين، حتى بات أ             
وأكـد أن    .الضفة الغربية ال يستطيعون الخروج بفعاليات ضد ما يقوم به االحتالل الصهيوني و أذنابهم               

كل ما يحدث من مفاوضات وما يتم التوقيع عليه من قبل سلطة فتح غير الشرعية والتي ال تمثل الشعب                   
  .الفلسطيني لسنا مسئولين عنه ولن يتحمل الشعب الفلسطيني مسئوليته

  16/2/2010فلسطين اآلن،  
  

   ألننا نعرف أن بعض أتباع دحالن هناكدبيباعتقال فلسطينيين لم نفاجأ بنبأ : شقيق المبحوح .19
 القيادي في حماس محمود المبحوح الذي اغتيل في دبي،قال فائق المبحوح شقيق : محمد الدعمه - عمان

 عملية اغتيال شقيقه ألنه كان قد قال منذ إنه لم يفاجأ بنبأ اعتقال فلسطينيين لالشتباه بضلوعهما في
وأضاف فائق في مقابلة أجرتها . البداية، إنه إذا كان إلسرائيل ضلع في القضية فإنها لم تعمل بمفردها

يحتمل أن يكون المغتالون قد تلقوا الضوء األخضر من جهات في " أمس، "الجيش اإلسرائيلي"معه إذاعة 
إننا لم نفاجأ بنبأ اعتقال فلسطينيين في دبي، ألننا نعرف أن بعض ": السلطة الفلسطينية، ومضى قائال

محمد دحالن الذين كانوا قد فروا من قطاع غزة يقيمون في دبي بصفتهم رجال أعمال ) جماعة(أفراد 
 ."ولهم مصالح تجارية هناك

 17/2/2010الشرق األوسط، 
 

  حواتمة يبحث مع مسؤولين أردنيين ضرورة إنهاء االنقسام  .20
، أن أمينها العام  في بيان وصل قدس برس نسخة منهقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: دمشق

اجتمع في العاصمة األردنية عمان، مع رئيس الديوان الملكي األردني، و وزير التنمية السياسية، كل 
نهاء االنقسام في الصف الضرورة الوطنية والقومية إل "اللقاءينحيث تناول  ).16/2(على حده، الثالثاء 

  ". العربية-الفلسطيني، واالنقسامات العربية 
 اإلسرائيلي، و -تطوير موقف عربي مشترك تجاه قضايا الصراع العربي "وبحسب البيان، فقد تم بحث 

وقف االستيطان بالقدس والضفة، و فك الحصار عن قطاع غزة، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني 
ة المستقلة عاصمتها القدس العربية المحتلة، وحق العودة عمالً بالقرار األممي بتقرير المصير والدول

  .بحسب البيان" 194
   16/2/2010قدس برس، 
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  تندد باستمرار نقل أمينها العام من سجن آلخر" الشعبية" .21
ينها نددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مواصلة دولة االحتالل النقل المتكرر والمتواصل ألم: غزة

في بئر " إيشيل"إلى عزل " ريمون"العام احمد سعدات من سجن إلى أخر، حيث تم نقله أخيراً من عزل 
  . السبع

ودعت كافة المؤسسات المعنية ولجان الصليب األحمر وحقوق اإلنسان ومؤسسات األمم المتحدة للقيام 
األسرى عشرات السنين خلف بدورها في مواجهة سياسة العزل واالعتقال اإلداري واالحتجاز آلالف 

القضبان، وفي وضع االحتالل موضع اإلدانة والمساءلة من أجل إنهاء هذه االنتهاكات الجسيمة 
واإلجرامية، لتحرير األسرى الذين يعانون األمرين خلف القضبان في انتهاكاً وحشي وفاضح للقانون 

  .الدولي واإلنساني واتفاقيات جنيف الرابعة، كما قالت
  16/2/2010س، قدس بر

 
   األخيروتوجه لتسليم المتسببين باالشتباكفي عين الحلوة تحركات فلسطينية لتكريس األمن  .22

خلصت لجنة المتابعة للقوى والفصائل الفلسطينية الى اتفاق مبدئي على ضرورة تـسليم مفتعلَـي               : صيدا
لطات اللبنانيـة، وهمـا      الـس  إلـى  االشتباكات األخيرة التي وقع في مخيم عين الحلوة في مدنية صـيدا           

 إلـى  النار إطالقهالفلسطينيان عبد فضة الذي أطلق النار على عنصر فتح، وسليم سليمان جبر الذي أدى   
وجرت لقاءات واتصاالت مع قيادتي فتح وعصبة األنصار من أجل ترجمـة هـذا              . مقتل سيدة فلسطينية  

  .التوجه
 حادث فردي لكنه مؤسف وخطير جـدا        رىما ج :  احمد فضل  أبووقال مسؤول حماس في منطقة صيدا       

.  اقتتال أي أو االشتباكات   إلىويرتب مسؤولية عالية على كافة القوى والفصائل الفلسطينية بعدم االنجرار           
 الشديد عندما يحصل حادث امني تثور ثائرة الجميـع وتـصبح هنـاك اشـتباكات، وهـذه                  لألسفلكن  

 أن  إلـى وطمـأن    .لألهاليشرية ومادية والى نزوح      والى خسائر ب   وجرحى قتلى   إلىاالشتباكات تؤدي   
 موضـوع لـه     أي حدث ورفض    أي على متابعة    وإجماعاهناك حرصا فلسطينيا على األمن واالستقرار       

  .عالقة بتهديد امن المخيم وامن المنطقة
 الشيخ جمال خطـاب أن تكـون        اإلسالمية القوى   باسمونفى رئيس الحركة اإلسالمية المجاهدة والناطق       

 كانت محصورة بمكانين محددين داخل المخـيم ولـم          وإنمامعركة حصلت بين فتح وعصبة األنصار،       ال
 داخل المخيم كافة رغم وجود العصبة وفتح داخل المخيم، ولذلك هـو حـادث فـردي                 إلىتتسع الرقعة   

. وهو الذي كان يحصل بالماضـي     .  نوع من فعل ورد الفعل ولكن جرى تطويق هذا الحادث          إلىوتطور  
  . ردة الفعل هذه المرة كانت اكبر من سابقاتهاأن نقول تغيرت قواعد االشتباك ولكن الذي حصل ال

 فـردي،   إشكالالمشكلة حدودها   : وقال القائد العام للكفاح المسلح الفلسطيني في لبنان العميد منير المقدح          
 الموجـودة فـي     لكن حصل فوضى في الرد الذي تم بشكل عشوائي وهذا الذي أدانته فتح وكل القـوى               

  . الجيشإلى تسليم من افتعل المشكل أساسواالجتماعات قائمة لحلحلة هذا اإلشكال وعلى . المخيم
 فردي وتطور   إشكال الحادث نتيجة    أن العينين،   أبو سر حركة فتح في لبنان اللواء سلطان         أمينوأوضح  

ـ      .  النار إطالق إلى  بقايا جند الشام، وله سـوابق       ومن" السيئ"ووصف الشخص الذي قام بإطالق النار ب
 تـأجيج  إلـى  أدت النـار، والـشائعات   إطالق إلى، لكنه تطور أهميةالموضوع لم تكن له     : وقال. أمنية

في : وأضاف.  القضاء اللبناني  إلى فلسطيني على ضرورة تسليم مطلق النار        إجماعوأكد وجود   . المشاعر
  . مخيم عين الحلوة مصدر قلق لنا أو للبنانيينلن نسمح بأن يكون. حال لم يسلم، سيكون لنا رأي آخر

 حماس لم تكن معنية بما حـدث فـي عـين            أن حمدان على    أسامةفي لبنان   " حماس"وشدد ممثل حركة    
: وقـال ". فـتح "الحلوة، بل كانت جزءاً من الوساطة التي أنهت االشتباك بين بعض المجموعات وحركة              

  ". واالنتماءاتاألسماءركوا هذا الموضوع بغض النظر عن الحادث يثير تساؤالً كبيراً بشأن الذين ح"
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 عماد الرفاعي مقر المكتب     أبوبرئاسة ممثلها في لبنان     "  الفلسطينية اإلسالميحركة الجهاد   "وزار وفد من    
وصدر عـن المجتمعـين     . وكان في استقباله رئيس المكتب السياسي جميل حايك       ". أمل"السياسي لحركة   
لتفجيرات الحاصلة في المخيمات الفلسطينية التي ال تخدم سـوى العـدو الـصهيوني              ا"بيان دانوا خالله    

 ".ومشاريعه التفتيتية في المنطقة
  17/2/2010المستقبل، 

  
  إسرائيليون يحملون جنسيات مزدوجة وردت أسماؤهم ضمن الئحة مغتالي المبحوح .23

ن باسـرائيلي ، أن   لقـدس امراسل رويترز مـن     جيفري هيلر    عن،  16/1/2010وكالة رويترز،   ذكرت  
 القيـادي فـي     ن في الخارج وردت اسماؤهم في قائمة أعلنتها دبي بأسماء أعضاء فريق اغتيـال             يمولود

  . أي صلة لهم بالحادث يوم الثالثاء وقالوا ان بطاقات هوياتهم سرقت، نفوامحمود المبحوححماس 
قتلوا محمود المبحوح في فندق بدبي  مشتبها بهم حددت دبي أنها تشتبه بأنهم 11وقيل أن سبعة من بين 

  .الشهر الماضي يعيشون في اسرائيل
 قائال انه كان ضحية سرقة ونفى أحد المشتبه بهم أجرت رويترز اتصاال هاتفيا معه التورط في القتل

انني "وقال ميلفين ادم ميلدنر وهو مهاجر بريطاني الي اسرائيل متحدثا باالنجليزية بلكنة بريطانية  .هويته
  ."غاضب وقلق وخائف

وأضاف ميلدنر الذي يعيش في بيت شميش بالقرب من القدس انه ال عالقة له باالغتيال ولم يزر دبي 
  .مطلقا وأنه يبحث ما يمكن القيام به لتوضيح االمور وتبرئة نفسه

وقدم ثالثة اخرون وردت اسماؤهم في القائمة روايات مماثلة لمحطات تلفزيون ومواقع انترنت 
ويشترك معظمهم في صفة أنهم هاجروا الى اسرائيل من دول تتحدث االنجليزية ولديهم . ئيليةاسرا

  .جنسية مزدوجة
ان ذلك حدث . ال أعرف ماذا أقول"وقال مايكل لورنس بارني في مقابلة تلفزيونية لم يظهر فيها وجهه 

  ."بالتأكيد لست أنا.. بالخطأ أو أن هويتي انتحلت
مساء أمس أن " اإلسرائيلي"ن في التلفزيون ي محطتأن، عن وكاالت، 17/2/2010الخليج،  أفادتو

استخدمت في جوازات السفر المزورة التي دخل بها عدد من المشتبه بهم في قضية " إسرائيليين"هويات 
  .اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح إلى دبي

آخر يحمل " إسرائيلي"حملون الجنسية البريطانية وي" إسرائيليين"وأكدت القناة العاشرة الخاصة أن ستة 
  .الجنسية األلمانية تعرضوا لسرقة هوياتهم

وذكرت القناة الثانية الخاصة أن أربعة من جوازات السفر البريطانية المزورة التي استخدمها المشتبه بهم 
  ".إسرائيلية"استخدمت أسماء 

" اإلسرائيلية"هذه الجوازات مع اإلبقاء على األسماء وقالت المحطة أنه تم تغيير صور الهوية فقط على 
  .ألصحابها الذين يحملون الجنسية البريطانية

  
  ومطالب بإقالة مائير دغان..  إلى أزمة دبلوماسية دولية"إسرائيل"اغتيال المبحوح قد يجر  .24

ن على ما وصف    بدأت تطفوا على السطح عالمات استفهام من قبل المراقبين اإلسرائيليي         : القدس المحتلة 
بعـد  , "سوبر مان إسرائيل  "باإلنجاز الكبير لجهاز الموساد وكيل المدائح لرئيسه مائير داغان الذي اعتبر            

  .نجاح إسرائيل في اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في إمارة دبي قبل أسابيع
 إن جهـاز مهنـي مثـل    وصرح مسئول سابق في جهاز الموساد إلذاعة الجيش أنه من الصعب تصديق  

جهاز الموساد يقع في خطأ فادح باستخدام جوازات سفر إسرائيلية في مكان تنتشر فيه كاميرات المراقبة                
  . بكثافة مثل إمارة دبي
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وهذا األمر سيؤدي في النهاية إلى توجيه أصابع االتهام نحو إسرائيل وبالتالي توريطنـا فـي                "وأضاف  
لقول بأن الموساد نفذ عملية االغتيال فهذه العملية تعتبر فـشل ذريـع             ولو صح ا  , أزمة دبلوماسية دولية  

  ".وخاصة بعد كشف تفاصيلها الدقيقة
وذكرت صحيفة هآرتس أنه يتوجب على رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لم يستمع إلـى                

, افي بشكل سريع ومتهـور النصائح وقرر قبل أشهر تمديد والية مائير دغان في رئاسة الموساد لعام إض            
  .إقالة دغان من منصبه بسرعة

وأشارت الصحيفة إلى أن الشخص الذي خطط لهذه العملية وأصدر األوامر بالتنفيذ واعتبر العملية فـي                
وأنه بال شك فإن أصابع االتهـام       , قمة النجاح سيجد نفسه بعد أيام أو أسابيع أمام عالمات استفهام كبيرة           

  .موجهة إلى الموساد
وعليه كان نتنياهو محقا عندما شعر بوعكة صحية عندما سمع باغتيال أحد مسئولي حماس فـي دولـة                  

  .عربية صديقة األمر الذي قد يجر تعقيدات سياسية يتحملها رئيس الحكومة مرة أخرى
إن لكل خلل إصالح ويبدو أن إصالح الخلل هنا هو إحالة داغان إلى التقاعـد كـي                 "وأضافت الصحيفة   

  ".لى بيتهيعود إ
  17/2/2010وكالة سما، 

  
   شاليطأبلغوا حماس أنهم لن يتلقوا منا اقتراحا أفضل في شأن صفقة: ميدفيديفل نتنياهو .25

 طالب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيـاهو الـرئيس          : الدستور ، وكاالت االنباء    -القدس المحتلة   
غ حركة حماس بأن إسرائيل لن تغيرعرضـها        الروسي دميتري ميدفيديف خالل لقائهما في موسكو بإبال       

االسرائيلية امـس أن نتنيـاهو      " هآرتس"وذكرت صحيفة   . بالنسبة للجندي األسير في غزة جلعاد شاليط      
إسرائيل راغبة في إتمام صفقة شاليط ، إال أنها لن توافق على إطالق             "طالب ميدفيديف بإبالغ حماس أن      

  ".عليه بالفعلسراح أسرى فلسطينيين أكثر مما وافقت 
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الوفد المرافق لرئيس الوزراء أن نتنياهو طلب من ميدفيديف عدم إضفاء                

ال يجب منح الشرعية السياسية     " شرعية على حركة حماس ، وقال المصدر إن نتنياهو قال لمدفيديف إنه           
امية للتوصل إلى صفقة تبـادل      ، فيما عرض الرئيس الروسي مساعدة روسيا في االتصاالت الر         " لحماس

نحن غير راضين من عالقاتكم مـع حمـاس ،          : "ورد نتنياهو قائال  . أسرى بين إسرائيل وحركة حماس    
أبلغوا حماس أنهم لن يتلقوا منا اقتراحا أفضل        . ولكن بما أنها قائمة يمكن نقل رسائل في مواضيع إنسانية         

  ".في شأن الصفقة
  17/2/2010الدستور، األردن، 

  
  صور اغتيال المبحوح تذكّر بعمليات الموساد : ير إسرائيليخب .26

أكد الخبير اإلسرائيلي بشؤون االستخبارات الكاتب يوسي ميلمان، أن صور شرطة دبـي حـول               : حيفا
أمـس،  " هآرتس"واعتبر ميلمان في تقرير نشرته       .عملية اغتيال محمود المبحوح تذكر بعمليات الموساد      

  .تدلل على مهنية رفيعة لمنفذي عملية االغتيال.. التي كشفتها شرطة دبيأن صور كاميرات المراقبة 
وأكد أن الصور تذكّر بطرق عمل الموساد، موضحا أن أعضاء الخلية وصلوا فرادى من أماكن مختلفـة       
من العالم، ونزلوا في فنادق مختلفة في دبي، وحرصوا على إجراء مكالمات هاتفية عبر بداالت دوليـة،                 

  .وا ثيابا تصعب عملية تشخيصهم والتعرف عليهمفيما ارتد
وقال إن أحدهم بدا مع شارب اعتمر قبعة، وآخرون ارتدوا قبعات ونظارات شمسية تخفـي جبهـاتهم،                 
باذلين جهودا كبيرة للظهور كسائحين أجانب ساذجين أو رجال أعمال يستغلون أوقاتهم للترفيـه ولعـب                

  ".ز سلوك الموساد، وهو االقتراب لحد االلتصاق بالهدفهنالك نموذج عمل آخر يمي"وتابع . التنس
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واستذكر ما أوردته شرطة دبي حول انقسام القتلة لفريقين، واحد للمراقبة والتعقب، والثاني تولى عمليـة                
  .االغتيال، ونوه أن أعضاء الطاقم الثاني ينتمون لفئة الشباب

  17/2/2010العرب، قطر، 
  

  مت عرضا جديداً لتبادل األسرى والوسيط األلماني سيصل خالل أيامتل ابيب قد: "القناة الثانية" .27
 في نشرتها المركزية مساء     اإلسرائيلي كشفت القناة الثانية في التلفزيون       :  معا – الحياة الجديدة    -رام اهللا   

امس أن الوسيط األلماني، غرهارد كونراد، سيصل البالد خالل االيام القليلـة المقبلـة لبحـث عـرض      
في السياق ذاتـه،     .وللحصول على ردها إلتمام صفقة تبادل األسرى      " حماس"ئيلي جديد نقله لحركة     اسرا

" عـن بعـد   "، األسبوع الحالي، أن الوسيط األلماني سيواصل مهامه         "يديعوت أحرونوت "ذكرت صحيفة   
  ).إن ديبي (وعبر الهاتف بعد ترقيته إلى منصب نائب رئيس وكالة االستخبارات الخارجية األلمانية 

 17/2/2010الحياة الجديدة، 
  

  باراك يلمح لعملية عسكرية الستعادة شاليط .28
 ألمح وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك أمس إلى خيار شـن            :)د ب أ  (،  برهوم جرايسي  -عواصم  

  .عملية عسكرية الستعادة جندي االحتالل االسير في قطاع غزة غلعاد شاليط،
إن إسرائيل لن تدفع كل ثمن      "د قوات االحتالل في جنوب فلسطين المحتلة،        وقال باراك خالل تفقده قواع    

أكثر من مرة خضنا عمليـات عـسكرية        "، وأضاف قائال،    "من أجل استعادة شاليط، فلدينا قواعد للتعامل      
لتحرير مخطوفين، وهذا ليس باألمر البسيط ويحتاج إلى تفكير ووقت، وطالما لم تنشأ فرصة لشن عملية                

إننا نجري مفاوضات، وفي نهاية المطاف سنعمل كل شيء ممكن ومناسب من أجل إعادة غلعـاد  كهذه، ف 
  ".شليط إلى بيته، ولكن ليس بكل ثمن

  17/2/2010الغد، االردن، 
  

 "S - 300"أقنعنا روسيا باالمتناع عن بيع إيران أو سورية صاروخ : نتنياهو .29
يس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن رئ:  سامي عمارة-  نظير مجلي،موسكو، تل أبيب

لمرافقيه في ختام زيارته إلى موسكو، أمس، أنه نجح في إقناع قادة روسيا بأن ال يزودوا إيران أو 
وكان . القادر على إسقاط أحدث الطائرات الهجومية في العالم" S - 300"سورية بالصاروخ الحديث 

ء الروسي، فالديمير بوتين، وأول من أمس مع الرئيس نتنياهو قد اجتمع، أمس، مع رئيس الوزرا
ديمتري مدفيديف، وقال في نهاية اللقاءين إنه استمع إلى لهجة حازمة ضد إيران لم يستمع إليها من قبل، 

 .وإنه يثق في أنهما لن يساعدا إيران على التسلح النووي
صريح، لم نسمع تعهدا روسيا رسميا بكالم "وخالل وجود نتنياهو في روسيا، قال مسؤول كبير في وفده 

بأن ال يباع الصاروخ إلى إيران وال بأن روسيا ستؤيد أي إجراءات عقابية تطرح في مجلس األمن، إنما 
  ". استمعنا إلى وعود عامة وكلمات حميمة، علينا أن نمتحنها في أرض الواقع مستقبال

  17/2/2010الشرق األوسط، 
  

   يوماً لتعليل عدم تقديم جندي للمحاكمة بقتل طفلة 45مهل الدولة المحكمة العليا اإلسرائيلية ت .30
قبلت المحكمة العليا اإلسرائيلية أمس الثالثاء التماس مؤسسة حقوق اإلنسان  :الناصرة ـ زهير أندراوس 

وقررت إلزام الدولة تبرير قرارها وموقفها بعدم تقديم الئحة اتهام بحق شرطي حرس الحدود              ) يش دين (
  .لق النار على الطفلة الشهيدة عبير بسام عرامين البالغة من العمر عشر سنوات من قرية عناتاالذي أط
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وأمهلت المحكمة النيابة العامة للدولة شهرا ونصف الشهر لتبرير الموقف وشرحه وان لم تقم بذلك، جاء                
كمة العليا وبنـاء علـى      وكانت المح . في القرار، ستتخذ المحكمة قرارها بإلزام الدولة تقديم الئحة اتهام         

قد ألزمت قبل ثالثة أشهر النيابة العامة للدولة والمستشار القـانوني للحكومـة بالقيـام               ' يش دين 'التماس  
بفحص ملف التحقيق في مقتل الطفلة عرامين، والتي قتلت برصاص شرطي من حرس الحدود في شهر                

نيابة العامة إغالق ملف التحقيـق بمقتلهـا         وذلك بعد أن أقرت ال     2007من العام   ) ديسمبر(كانون الثاني   
  .بادعاء عدم توفر األدلة الكافية لتقديم الئحة اتهام ضد المشتبه به بالقتل

  17/2/2010القدس العربي، 
  

  لن نقبل بعودة أي الجئ فلسطيني : يالونأ .31
ولن توافق علـى    أكد نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني ايالون بان إسرائيل لن تقبل            : القدس المحتلة 

ال يجوز إن تقبل إسرائيل ولو الجئـا        " عودة أي الجئ فلسطيني، وزعم ايالون وقف ما نقلته اإلذاعة بأنه          
، " فلسطينيا واحد ، لئال يؤدي ذلك لتحميل إسرائيل مسؤولية ما جرى ، والتي هي غير مـسؤولة عنـه                  

فيما رأى رئيس   .  لليهود الدول العربية   وذلك خالل اجتماع عقد في الكنيست مع رؤساء الجاليات اليهودية         
الكنيست اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين انه ال مجال لمناقشة حق العودة لالجئين الفلسطينيين، مـا لـم يـتم                  

ونقلت اإلذاعة العامة عن ايالون وريفيلين رفضهما أن         .اليهود من الدول العربية   " الالجئين"تسوية قضية   
لسطينيين، الذين تم تهجيرهم وتشريدهم على يد العصابات الصهيونية عـام           يتم مناقشة قضية الالجئين الف    

روؤفين ريفلين أن موضوع يهـود      " الليكودي"فيما ادعى رئيس الكنيست     .  أبان النكبة الفلسطينية   1948
  ".الدول العربية يجب أن يكون جزءا من أي مفاوضات حول مستقبل المنطقة

 17/2/2010الدستور، األردن، 
 

 بسبب جمود العملية السلمية وتوتر العالقة مع تركيات ينتقد نتنياهو أولمر .32
انتقد رئيس وزراء إسرائيل السابق إيهود أولمرت أثناء ظهور علني نادر :  عبد القادر فارس-غزة 

رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في ما يخص جمود العملية السلمية مع الفلسطينيين، والتوتر في 
بحسب مانقلته ". السالم جوهري وملح: "وقال أولمرت.  مع تركيا وفقدان االتصاالت مع سوريةالعالقات
وأضافت الصحيفة أنه بينما يذكر اسم أولمرت  .في موقعها اإللكتروني أمس" يديعوت أحرونوت"صحيفة 

ئيس غالبا في مجال الحديث عن محاكمته، فإنه انتقد خالل ظهوره في مؤتمر في جامعة تل أبيب ر
 .الوزراء نتنياهو بخصوص سلوك إسرائيل تجاه تركيا وسورية والفلسطينيين

  17/2/2010عكاظ، 
  

  أيالون يوازي بين العداء للصهيونية والالسامية .33
داني أيالون أعضاء الكنيست العرب، واعتبر أنه " اإلسرائيلي"هاجم نائب وزير الخارجية : )آي.بي.يو(

  .أو للصهيونية" إسرائيل"ـ العداء لال فرق بين العداء للسامية وبين
عن أيالون قوله خالل مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في العالم المنعقد " إسرائيلية"ونقلت وسائل إعالم 

أثبتوا أكثر من مرة أنهم يمثلون الفلسطينيين، وهم "إن أعضاء الكنيست العرب "بالقدس المحتلة، أمس، 
  ". ويريدون دولة فلسطينية من الجهة األخرىمن جهة،" إسرائيل"يريدون تدمير 

عضو كنيست عربي يقدم المشورة لعرفات، "أضاف أيالون مشيرا إلى عضو الكنيست أحمد الطيبي أن 
  ".هو مثل عضو في الكونغرس األمريكي الذي يقدم المشورة لطالبان

دولة "تقرير مصيرها كالحق في " إسرائيل"وشدد على أن ل" الخطر الديمغرافي"وتطرق إلى ما وصفه ب
، لكنه "حل الدولتين سيؤدي إلى الفصل بين الشعبين وسيحل الخطر الديمغرافي"، ورأى أن "يهودية
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ال ينبغي التسرع لدى الجانبين للتوقيع على اتفاق فقط من أجل إبرام صفقة ألن مثل هذا "أضاف أنه 
  ". األمر حاليا سيلحق ضررا لكال الجانبين

  17/2/2010الخليج، 
  

   بالضفة الغربية مؤسسة استيطانية43باراك يصادق على بناء  .34
ايهود باراك صادق على " اإلسرائيلي"، أمس، أن وزير الحرب "إسرائيلية"ذكرت تقارير : )آي.بي.يو(

 مؤسسة في مستوطنات الضفة الغربية، وذلك غداة اعتراف نائبه متان فيلنائي بأن بدايات أعمال 43بناء 
  .ارية في عشرات المستوطنات خالفا لقرار الحكومة بتعليق االستيطان لعشرة شهوراستيطان جديدة ج

 مؤسسة استيطانية جديدة 43بأن باراك صادق بصورة نهائية على بناء " إسرائيلية"وأفادت وسائل إعالم 
بالضفة خالل العام الجاري وأن مستشاره لشؤون االستيطان ايتان بروشي أبلغ منسق أعمال حكومة 

  .حتالل في األراضي الفلسطينية اللواء ايتان دانغوت بمصادقة باراك في مطلع الشهر الحالياال
ويتضح من تفاصيل رسالة بروشي إلى دانغوت أن غالبية المؤسسات االستيطانية الجديدة هي مدارس أو 

  . رياض أطفال وبينها ست مؤسسات قائمة وسيتم توسيعها
  17/2/2010الخليج، 

  
  العام الحالي يمثل مفترق طرق بالنسبة إليران.. بنان دولة على الورقل: "إسرائيل" .35

نقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي رئيس الدائرة السياسية واألمنية في وزارة الدفاع اإلسرائيلية : )يو بي آي(
ط دولة لبنان قائمة على الورق فق"االقتصادي، إن " مؤتمر القدس"عاموس جلعاد، قوله في مداخلة خالل 

 ". وقد تم بيع الجزء الجنوبي إلى حزب اهللا وأصبح يوجد هناك كيان تتزايد قوته باستمرار
العام الحالي يمثل مفترق طرق وعام االمتحان لما إذا كان العالم قادرا على "وتحدث عن ايران قائال ان 

واضاف ". تيجي عميقالتغلب على التهديد اإليراني، الذي هو ليس مجرد تهديد تقني، وإنما تهديد إسترا
الدول العربية تلمح إلى أنه إذا حصلت إيران على سالح نووي، فإنها ستسير في أعقابها وستطور "ان 

 ". طموحات مشابهة، وسيبدو هذا الوضع أنه انعكاس لجهنم
 ال يوجد تهديد مركزي اآلن باستثناء اإليراني، وهو يشكل تهديدا وجوديا على األنظمة"وتابع جلعاد أنه 

في الشرق األوســط، وقريبا ستجري انتخابات في العراق واإليرانيون مصرون على زيادة تأثيرهم 
على جنوب العراق والتقرب بذلك إلى هذه المنطقة أيضا مثلما فعلوا مع سوريا وجنوب لبنان 

 .     ، في إشارة إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس"وحماستان
 17/2/2010السفير، 

  
   مليون دوالر سنوياً على المشروبات الكحولية455إلسرائيليون ينفقون ا .36

كشفت دراسة مسحية حديثة عن تزايد حجم استهالك المشروبات الكحولية عند اإلسرائيليين : الناصرة
  . مليون دوالر أمريكي455ـ ، والذي قدرت تكلفته ب)2009(خالل العام الماضي 

 في 40(عام الماضي أشار إلى أن نحو نصف المراهقين اإلسرائيليين يذكر أن استطالعاً أجري خالل ال
  .يتعاطون المشروبات الكحولية) المائة

  17/2/2010قدس برس، 
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  طالب القمة العربية بخطة عملية إلنقاذ األقصى من االنهيار وإنقاذ القدس من التهويديالتميمي  .37
قاضي قضاة فلسطين، رئيس الهيئة اإلسالمية  تيسر التميمي .وجه الشيخ د : وليد عوض-رام اهللا 

المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الثالثاء نداء إلى األمتين العربية واإلسالمية إلنقاذ القدس ومقدساتها 
   .من التهويد

 لتهويد  مشروعا150ًوقال في بيان صحفي إن إعالن حكومة االحتالل اإلسرائيلي عن إطالق أكثر من 
شاء حدائق توراتية ومعاهد دينية وبؤر استيطانية ومتاحف ومواقع أثرية يهودية وحملة المدينة بهدف إن

طرد أكثر من عشرين ألف مواطن مقدسي من بيت حنينا، واستيالء المستوطنين على منازل المواطنين 
في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان واقتحام شرطة االحتالل للمؤسسات المقدسية وإغالقها إضافة إلى 

النهيارات المتتالية في شوارع المدينة وباحات المسجد األقصى المبارك وظهور التشققات والتصدعات ا
في أعمدته وأساساته، والمسيرات االستفزازية لليهود المتطرفين في أحياء وقرى مدينة القدس، تتطلب 

  . في كافة المحافل الدولية واإلقليمية وعلى جميع المستويات عاجالًمن األمة تحركاً
وطالب التميمي، القمة العربية القادمة في ليبيا، بالخروج بخطة عملية إلنقاذ المسجد األقصى المبارك من 

  . المدينة المقدسة من التهويدوإنقاذ أساساته تحت اإلسرائيليةاالنهيار نتيجة الحفريات 
 الممارسات القديمة الجديدة ،المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية،  محمد حسينومن جهته دان الشيخ

وبين المفتي في بيان  .التي تقوم بها سلطات االحتالل لتهويد المعالم العربية اإلسالمية في فلسطين
ع صحفي أن سلطات االحتالل تقوم بطمس اآلثار العربية اإلسالمية ليس في القدس فحسب، بل في جمي

األراضي الفلسطينية، وذلك بالعمل على تهويدها وإظهارها على أنها آثار يهودية، وهي بذلك تعمل على 
تحريف وتزييف التاريخ، مشيراً إلى الخطة الخمسية التي وضعتها سلطات االحتالل بإيعاز ودعم من 

  .السلطة السياسية محمالً هذه السلطات عواقب هذه االنتهاكات
  17/2/2010القدس العربي، 

  
  سلطات االحتالل تكثف اعتداءاتها على المدينة المقدسة: مؤسسة القدس الدولية .38

 تكثف من االحتالل أحمد أبو حلبية رئيس مؤسسة القدس الدولية فرع غزة أن سلطات . أكد د:غزة
أصدرت إن بلدية االحتالل في القدس : "اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق القدس ومواطنيها ومقدساتها، وقال

وأن " قرارات هدم بحق العشرات من البيوت والشقق والمحال التجارية في القدس بزعم عدم الترخيص
سلطات االحتالل قامت بحمالت اعتقال مكثفة بالمدينة خصوصاً في مخيم شعفاط الذي حاصرته واألحياء 

  . مواطنا260ًالمجاورة له ألكثر من ثالثة أيام اعتدت فيها على العديد من سكانه واعتقلت 
 17/2/2010الحياة الجديدة، 

  
  المرواني إلغالقهالمصلى تحذر من استغالل االحتالل الحديث عن قضية تشققات القدس أوقاف  .39

 حذرت العديد من المصادر الفلسطينية من نية االحتالل إغالق المصلى المراوني في :الضفة الغربية
ألوقاف في القدس بسام خليل الحالق إن سلطات القدس بحجة زيادة التشققات فيه، وقال مهندس ا

، إغالق المصلى المرواني بحجة أنه خطير على أمن الزائرين، وقال 2004االحتالل حاولت في العام 
 دعامة وعمود في المصلى المراوني، وأن 100، أؤكد على أن هناك "للسبيل"الحالق في حديث خاص 

  .الوضع غير خطير كما يصوره اإلعالم
   من تلك المنطقة الحالق أنه رأى بعينه سلطات االحتالل تقوم بحفريات واسعة، وتستخرج أحجاراًأكد و

المعروفة بالقصور األموية، ولكن لفت إلى أن سلطات االحتالل تحاول استغالل الحديث عن معاناة 
  .األقصى من أجل إغالق بعض مرافقه، لكي يتم استغاللها من قبل قوات االحتالل

  17/2/2010األردن، السبيل، 
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   طوابق في بيت حنيناخمسةأمر هدم بناية من : القدس .40

إن طواقم بلدية القدس الغربية " األيام"قالت مصادر محلية في القدس لـ:  عبد الرؤوف أرناؤوط-القدس 
 غير منصوص عليها في بإضافاتسلمت مالك بناية في بيت حنينا أمر هدم احترازي بداعي القيام 

 شقق سكنية 7 طوابق وتشتمل على 5 أن البناية تتكون من إلى  وأشارت.ء الممنوحة لهرخصة البنا
  . سنوات10 قبل إقامتها وتمت اإلخوةوتسكنها عائلة فلسطينية مكونة من عدد من 

  17/2/2010األيام، فلسطين، 
  

  اح على التوالي شرطة االحتالل تهدم خيمة عائلة الغاوي في حي الشيخ جر16 للمرة :القدس .41
 على التوالي خيمة عائلة الغاوي في حي 16 هدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي للمرة :الضفة الغربية

الشيخ جراح بالقدس، وقالت مصادر فلسطينية في الحي إن سلطات االحتالل قدمت إلى خيمة الغاوي 
مصادرته من قبل وهدمتها محذرة العائلة من إقامتها مرة أخرى، أو االعتصام أمام المنزل الذي تم 

  . الجماعات االستيطانية
  17/2/2010السبيل، األردن، 

  
  االستيطان يطوق بيت لحم .42

 على تلة قرب بلدة بيت ساحور، بعد إعادة جيش االحتالل السيطرة مجدداً:  عوض الرجوب-بيت لحم 
ربط بينها شرق محافظة بيت لحم، تكون المحافظة قد أحيطت باالستيطان من جميع الجهات، ولم تعد ت

وكان جيش االحتالل أعاد األسبوع الماضي احتالل منطقة عش  .وبين بعض قراها سوى شوارع مهددة
  .وقال شهود عيان إن مستوطنين ينظمون منذ فترة زيارات أسبوعية للمنطقة. غراب

قل  ألف نسمة، ال ي176وتفيد مصادر مختصة بأن عدد المستوطنات المحيطة بالبلدة التي يقطنها نحو 
  . عن محيطها ألف مستوطن، وتعزل بيت لحم تماما80ًعن عشرين مستوطنة، يقطنها ما ال يقل عن 

أن مساحة محافظة بيت لحم ) أريج(يبين مدير وحدة مراقبة االستيطان في معهد األبحاث التطبيقية و
 من حدود بلدية اً هدفا لالحتالل لتصبح جزء1967، لكنها أصبحت منذ العام 2 كلم608األصلية تبلغ نحو 

 مستوطنة، يقطنها أكثر 20وأضاف سهيل خليلية أن االحتالل أقام على أراضي المحافظة  .القدس الجديدة
، في حين تزيد مساحة هذه المستوطنات 2 كلم19 ألف مستوطن، على مساحة تقدر بنحو 86من 

 2007 وحتى 1996 سنة منذ  قامت"إسرائيل"وأوضح أن  . مربعاً كيلومترا52ًبمخططاتها الهيكلية عن 
 كلم، بين طرق 122 التفافية بطول حوالي  بؤرة استيطانية على أراضي المدينة، وأقامت طرقا19ًببناء 

  .2 كلم12.3مقامة وطرق مخطط إلقامتها بمساحة قدرها 
وأشار إلى مخططات استيطانية إسرائيلية في المحافظة لبناء مستوطنتين جديدتين قرب مستوطنة أبو 

، ومستوطنة جفعات يائيل في قرية الولجة، إضافة إلى تجمع يهودي ديني في منطقة )هار حوما(نيم غ
 كلم ويعزل 86.1وأوضح أن طول الجدار العازل في المحافظة يبلغ  .قبر راحيل شمال مدينة بيت لحم

يسيين على  من أراضيها وعددا من قرى الريف الغربي، في حين يقيم االحتالل معبرين رئ2 كلم160.7
  .في الضفة الغربية) نقاط حدود(مداخلها من أصل عشرة معابر رئيسية 

من جهته يقول رئيس اللجنة الشعبية لحماية منطقة عش غراب مازن قمصية إن جيش االحتالل أعاد 
 أن أراض بلدة بيت ساحور، التي تقطنها أغلبية احتالل المنطقة نهاية األسبوع الماضي، موضحاً

  . دونم لصالح المستوطنات1200 آالف دونم، صودر منها نحو 7 نحو 1948نت عام مسيحية، كا
  16/2/2010نت، .الجزيرة
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   المحررين بتصفيتهم في حال العودة للعمل النضالياألسرىاالحتالل يهدد  .43

 أكد عدد من األسرى المحررين لمركز األسرى للدراسات أن إدارة مصلحة السجون تعكر :رام اهللا
 عنهم بأكثر من وسيلة، وفى بعض األحيان تهددهم بالتصفية إذا ما اإلفراجرى المحررين عند فرحة األس

وأكد األسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات أن  .اإلفراج بعد النضاليعادوا للعمل 
سرى  وزمالئه وجيرانه األأصدقائهإدارة السجن لحظة اإلفراج تمنع األسير المحرر من وداع 

 لألسير المحرر عند نقله قبيل اإلفراج نفس السجن، وكذلك تقتل فرحة فيالمتواجدين بأقسام أخرى 
 حال عدم وجود بوسطة تقله ألقرب نقطة في سجن آخر في ساعة لغرفة انتظار 48 عنه بـاإلفراج

ر ليوم  عن األسياإلفراجوأضاف حمدونة أن إدارة السجون تؤجل  .تفتيش على حدود غزة أو الضفة
  . الجمعة والسبت تحت حجة عيد اليهوديومي في عنه اإلفراجاألحد إذا ما تصادف يوم 

 17/2/2010الحياة الجديدة، 
  

  االحتالل يعتقل أطفاالً في القدس بزعم إلقائهم الحجارة .44
كشف تقرير إسرائيلي، أمس، أن قوات االحتالل نفذت حملة اعتقاالت ضد أطفال فلسطينيين : )وكاالت(
 في ساعات الليل المتأخرة بادعاء إلقائهم الحجارة باتجاه بؤرة  عاما14ً و13راوح أعمارهم ما بين تت

وقالت إذاعة الجيش إن أفراد الشرطة السرية يحضرون إلى بيوت  .استيطانية في حي سلوان بالقدس
ويطلبون اصطحاب بواب في سلوان األالفلسطينيين عند الساعة الثالثة أو الرابعة قبل الفجر ويقرعون 

  .االستيطانية في الحي" بيت يهونتان"األطفال للتحقيق بادعاء االشتباه بأنهم ألقوا حجارة باتجاه بؤرة 
في الساعة الرابعة صباحاً من دون حضور ه التحقيق بدأ معأن )  عاما13ً( الطفل محمد دويك ذكرو

 بأنك ألقيت حجارة فإني سأخلي سبيلك إذا اعترفت اآلن"أحد الشرطيين قال لي إنه "والديه وقال إن 
  ".، لكني نفيت وبعدها دخلت إلى غرفة وبدأ الشرطي يشتم أمي"وتعود إلى البيت

  17/2/2010الخليج، 
  

  أطفال غزة يتظاهرون ضد الحصار .45
شارك المئات من األطفال، أمس، في اعتصام احتجاجاً على الحصار وقطع التيار الكهربائي : غزة

  . مقر برج شوا وحصري بغزةأمامزلي، وذلك ونقص الغاز المن
وأوقد األطفال خالل االعتصام الشمع ولمبات الكاز التي تستخدم كبديل عن الكهرباء، مرددين العديد من 

  ".ال للحصار"و" من حقي أن أعيش"الشعارات منها 
عتصام أن وأوضحت رندة السويركي عضو الحركة النسائية التابعة لحركة حماس التي أشرفت على اال

أطفال فلسطين يطالبون بحياة كريمة كأطفال العالم تتوفر فيها المقومات األساسية من كهرباء وماء 
وقالت إحدى مدرسات روضة بيسان اإلسالمية إن مدرستها تعطلت عن تقديم حصص الحاسوب . وغاز

طبيق العملي، منوهةً إلى أن  بسبب قطع التيار الكهربائي المتكرر ما حرم األطفال من التعليم والتلألطفال
  .الطفل يأتي إلى الروضة دون أن يؤدي واجباته المنزلية بسبب قطع التيار الكهربائي

ت أم صهيب مدرسة رياض أطفال في مدارس دار األرقم أن أغلب األطفال المشاركين إما أن شاروأ
 .آباءهم أسرى أو شهداء

 17/2/2010األيام، فلسطين، 
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  ء غزة يطالب البنك الدولي بالتدخل لحل مشكلة الكهرباءمدير شركة كهربا .46
دعا المهندس سهيل سكيك مدير شركة توزيع كهرباء غزة البنك الدولي إلى المساهمة في حل : غزة

مشاكل الكهرباء في قطاع غزة والعمل علي دعم قطاع الطاقة في قطاع غزة، وضرورة تسهيل السبل 
  .الربط مع الشبكة المصريةوتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروع 

وفدا من البنك الدولي برئاسة السيد جونثان والترز ) 16/2(جاء ذلك خالل استقبال سكيك يوم الثالثاء 
واصطحب سكيك السيد والترز . رئيس قطاع الطاقة والنقل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 شمال قطاع غزة بهدف إطالعه على األوضاع والوفد المرافق له في جولة ميدانية شملت مناطق متفرقة
  .الحالية لشبكات التوزيع ومدى االحتياجات الطارئة واآلنية للتيار الكهربائي في تلك المناطق 
  16/2/2010قدس برس، 

  
   فلسطينيين بعد إصابتهم شمال قطاع غزةثالثةقوات االحتالل تعتقل  .47

، ثالثة مواطنين فلسطينيين شمال )16/2(يوم الثالثاء  اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، قبل ظهر :غزة
إن قوة إسرائيلية توغلت قبل ظهر " قدس برس"وقال راصد ميداني لـ .قطاع وذلك بعد إصابتهم بجراح

سابقا شمال بلدة بيت الهيا، وفتحت النار على مجموعة من " دوغيت"يوم الثالثاء بالقرب من مستوطنة 
وأضاف أن هناك معلومات غير مؤكدة أن أحد المصابين قد فارق  .تقالهمالعمال وأصابتهم وقامت باع
  .الحياة، إال أن ذلك لم يتم تأكيده

  16/2/2010قدس برس، 
  

   فلسطينياً في الضفة11قوات االحتالل تعتقل  .48
، على )17/2( أقدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم األربعاء :الناصرة
أحد عشر مواطناً فلسطينياً في مناطق مختلفة من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة بزعم أنهم اعتقال 

  ".المطلوبين"من 
  17/2/2010 قدس برس،

  
  %31يرتفع صافي أرباح البنوك و ...2009في % 5.5سجل نمواً بنسبة ياالقتصاد الفلسطيني  .49

 صافي أرباح إننقد الفلسطينية يوم الثالثاء قال جهاد الوزير محافظ سلطة ال:  محمد السعدي-رام اهللا 
 بفضل عدة عوامل من بينها قاعدة 2009 في ةبالمائ 31البنوك العاملة في األراضي الفلسطينية ارتفع 
 بلغت 2009 سنةوأضاف الوزير أن األرباح الصافية ل .تنظيمية جديدة ساعدت على تشجيع اإلقراض

  .2008 في  مليونا84ً ماليين دوالر مقارنة مع 110
 وأن تسهم الضفة الغربية 2010 في ةبالمائ الفلسطيني سبعة اإلجماليوتوقع الوزير نمو الناتج المحلي 

  .2009 في ةبالمائ 5.5 بنسبة  االقتصاد الفلسطيني سجل نمواًإنوقال .  في هذا النمواألعظمبالقدر 
وارتفعت نسبة . سلطة الفلسطينية هي األكبر منذ إنشاء ال2009وكانت األرباح الصافية للبنوك في 

 الذي حامت حوله ةبالمائ 28 مقارنة مع مستوى 2009 في ةبالمائ 38 إلى الودائع إلى اإلقراض
 مليار في 7.3 مقارنة مع 2009 مليار دوالر في نهاية 7.9وتابع أن صافي أصول البنوك بلغ  .لسنوات
أيضا نتيجة القواعد التنظيمية الجديدة التي  مستويات اإلقراض ارتفعت إنوقال الوزير  .2008نهاية 

  .ةبالمائ 55لى إ ةبالمائ 65خفضت نسبة الودائع التي يمكن للبنوك استثمارها في الخارج من 
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 مليون دوالر 750 البالد إلى -الذي اتخذ نتيجة المخاطر العالية لالستثمار بالخارج-وأعاد اإلجراء 
  .اإلقراضانعكست بالزيادة على 

  16/1/2010 رويترز، وكالة
  

  األردن يؤكد تسليم اثنين من المشتبه بهم باغتيال المبحوح إلى دبي .50
سلّمت الحكومة اثنين من المشتبه بهم في حادثة اغتيال القيادي العسكري فـي             :  مؤيد أبو صبيح   -عمان  

 واالتـصال   محمود المبحوح، حسبما أكد وزير الدولة لشؤون اإلعالم       " حماس"حركة المقاومة اإلسالمية    
إن سلطاتنا األمنية قامت بتسليم سـلطات       "أمس،  " الغد"وأوضح الشريف، في تصريح إلى      . نبيل الشريف 

". دبي شخصين يحمالن الجنسية الفلسطينية، قالت إنها تشتبه في ضلوعهما في حادثة اغتيـال المبحـوح               
 إال أنه لم يكشف عـن هويـة         ،"عملية التسليم تمت وفق اإلجراءات المتبعة في مثل هذه الظروف         "وتابع  

  .هذين الشخصين
17/2/2010، األردنالغد،   

  
   ألف يورو لمشروع تحسين األوضاع الالجئين 880إيطاليا قدمت : الشؤون الفلسطينية .51

قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس وجيه عزايـزة إن           :  عوض سعود الصقر بترا    -عمان  
لف يورو لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحسين األوضاع المعيـشية            ا 880الحكومة االيطالية قدمت    

وأضاف إلى وكالة   . لالجئين الفلسطينين في مخيمي السخنة والطالبية من خالل دائرة الشؤون الفلسطينية          
امس أن تخصيص هذا المبلغ يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة األردنيـة         ) بترا(األنباء األردنية   

  .ى المانحين لدعم وتطوير مخيمات الالجئين الفلسطينيين وتحسين مستوى المعيشة فيهالد
17/2/2010الدستور، األردن،   

  
  بقصف مواقعنا" إسرائيل"سنرد بقصف للبنى التحتية اإلسرائيلية إذا ما قامت : نصر اهللا .52

ف البنى التحتية اإلسرائيلية إذا     تعهد األمين العام لحزب اهللا اللبناني حسن نصر اهللا برد يستهد          ): وكاالت(
جاء ذلـك فـي     . بقصف المواقع والمنشآت اللبنانية خالل أي حرب مقبلة على لبنان         " إسرائيل"ما قامت   

  .خطاب متلفز وجهه إلى المشاركين في مهرجان للذكرى السنوية الغتيال قادة للحزب
 بيـروت فسنـضرب مطـار بـن         إذا ضربتم مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي في       "وقال نصر اهللا    

غوريون، وإذا ضربتم موانئنا فسنقصف موانئكم، وإذا ضربتم مصافي النفط عندنا فسنقـصف مـصافي               
النفط عندكم، وإذا قصفتم مصانعنا فسنقصف مصانعكم، وإذا قصفتم محطات الكهرباء عندنا فسنقـصف              

  ".الكهرباء عندكم
أي قصف للمباني في ضـاحية بيـروت        "، مضيفا أن    "أعلن أمامكم اليوم أنني أقبل هذا التحدي      "وأضاف  

  ".الجنوبية سيقابله قصف مبان في أماكن متفرقة من إسرائيل
وقال األمين العام لحزب اهللا إن حزبه ال يريد حربا جديدة مع إسرائيل لكنه يؤكد جهوزيته للرد على أي                   

  ".التي تفهمها إسرائيلالتهديدات هي اللغة الوحيدة "هجوم إسرائيلي على لبنان، وأضاف أن 
وتطرق نصر اهللا إلى ما ردده بعض القادة اللبنانيين مؤخرا لجهة دعوة الحزب إلى عدم تقـديم ذريعـة                   

  .إلسرائيل لكي تضرب لبنان، فقال إن في ذلك تبريرا إلسرائيل وتحميل المقاومة المسؤولية مسبقا
رية اللبناني ميشال سـليمان ورئـيس       الذي شارك فيه ممثلون عن رئيس الجمهو      -وأشار في المهرجان    

هذا الكالم خطير جدا ألنه يعني تبريرا كامال ألي         " إلى أن    -البرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري     
  ".إسرائيل ال تحتاج إلى ذرائع عندما تنوي شن أي عدوان"وأكد كذلك أن ". عدوان إسرائيلي
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 مشروطة بخطوات تصعيدية من قبل المقاومة، مشيرا إلى         وأكد نصر اهللا أن التهديدات اإلسرائيلية الحالية      
ال تستطيع أن   " إسرائيل"وسوريا وإيران أقوياء لدرجة أن      ) حماس(أن حزبه وحركة المقاومة اإلسالمية      

  .تشن عليهم حربا وقتما تشاء
 على  -2009 على لبنان، وحرب غزة عام       2006تموز  /بعد حرب يوليو  -وذكر أن في إسرائيل إجماعا      

ورأى أن لدى إسرائيل حاليا مشكلة فـي شـن الحـرب            . دم الذهاب إلى حرب غير مضمونة النتائج      ع
  .النشغالها برفع مستوى قدراتها العسكرية وهو ما يستغرق وقتا

وأشار أيضا إلى أن السياسة اإلسرائيلية الحالية في هذا المجال تقوم على المجال األمني، حيـث تقـوم                  
  .ة كعماد مغنية والقيادي العسكري في حماس محمود المبحوحباغتيال الشخصيات األمني

أيضا في هذا السياق هو خيار زرع الفتنة في صفوف العـرب،            " إسرائيل"وقال إن الخيار الذي تمارسه      
مشيرا في هذا الصدد إلى أن كل عربي يعطل المصالحة بين الفلسطينيين يكون قد قدم خدمة عن وعـي                   

  .إلسرائيل
17/2/2010نت، .الجزيرة  

 
  نستغرب الصمت العربي حيال ما يجري لألقصى والقدس: أمل والجهاد اإلسالمي .53

مقر المكتب  » الجهاد«في بيان اثر زيارة وفد من       » الجهاد اإلسالمي في فلسطين   «و» أمل«أدانت حركتا   
نية التفجيرات الحاصلة في المخيمـات الفلـسطي      «السياسي للحركة، ولقائه رئيسه جميل حايك واالعضاء        

التهديدات الصهيونية  «وناقشوا  . »التي ال تخدم ســوى العدو الصهيوني ومشاريعه التفتيتية في المنطقة         
المتــكررة على لبنان وكل قوى المقاومــة وسبل مواجهتها من خالل تحصين دائم للساحة الوطنيـة               

 . »اللبنانية والفلسطينية
ما يجري في المسجد االقصى والقدس الـشريف،        الصمت الرسمي العربي حيال     «واستغرب المجتمعون   

، ودعوا الحركات والقوى العربيـة      »ومحاولة تهويد ومحاولة اجتثاث الهوية العربية من اساسها الحقيقي        
الى اخذ دورها الريادي في مواجهة مخططات هذا العدو، الذي يطال من خالل القدس كـل العواصـم                  «

  . »العربية واالسالمية
17/2/2010السفير،       

  
  ستخسر أي حرب ضد لبنان " إسرائيل: "عون في الدوحة .54

قال رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب العماد ميشال شارك في حفل عشاء أقامته الجالية اللبنانية فـي                 
ال داعـي   «وأكـد أن    . قطر على شرفه ونظمه التيار الوطني الحر في حضور باسيل والوفد المرافـق            

إسرائيل ستكون خاسرة حتما في أي      «، ورأى أن    »نان ألن البلد يتجه نحو األفضل     للخوف والقلق على لب   
حرب في الشرق األوسط لعدم وجود أي تحليل علمي واقعي يدل           «واستبعد عون أي    . »حرب على لبنان  

  .»على ذلك
17/2/2010السفير،   

  
  الصراعات العبثية تسيء للبنانيين والفلسطينيين : أبو فاعور .55

ـ       أسف وزير الد   الصدامات التي حصلت في مخيم عين الحلوة       «ولة وائل ابو فاعور، في تصريح امس، ل
ان هذه الحوادث صراعات عبثية تسيء الى األمن اللبناني بقدر          «، معتبرا   »والتي أدت الى سقوط ضحايا    

 تطورت   الفلسطينية التي  -ما تسيء الى الشعب الفلسطيني وأمنه وقضيته المحقة والى العالقات اللبنانية            
 . »في السنوات األخيرة بفعل الوعي الفلسطيني وتأكيد الخضوع لسلطة القانون اللبناني
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ان القوى الفلسطينية مدعوة الى تكريس هذا الموقف الفلسطيني الجامع باحترام سيادة لبنان وامنه              «وقال  
لة اللبنانية مطالبة بوقف    وبذل كل الجهود لوقف حوادث مماثلة مهما تكن مسبباتها وخلفياتها، كما ان الدو            

سياسة دفن الرأس في الرمال المتمثلة باإلحجام عن الشروع في معالجة جذرية ألوضاع المخيمات سواء               
بالنسبة الى تطبيق مقررات الحوار الوطني خارج المخيمات وداخلها، أو بالنسبة الـى اعطـاء الـشعب                 

 كمقدمة لمعالجة أوضاع البؤس في المخيمات التي        الفلسطيني حقوقه المدنية واإلنسانية ال سيما حق العمل       
باتت تشكل أرضا خصبة الستغالل اوضاع الالجئين الصعبة والمأساوية في حسابات وصراعات ال تمت              

  .  »الى القضية الفلسطينية بصلة
17/2/2010السفير،   

  
  الحكم غدا على عميل إسرائيلي متهم باغتيال قياديين من الجهاد اإلسالمي: لبنان .56

من المقرر أن تصدر المحكمة العسكرية غدا الخميس حكمها في حـق العميـل              :  يوسف دياب  -بيروت  
، األخوين محمـود    »الجهاد اإلسالمي «اإلسرائيلي محمود قاسم رافع، المتهم باغتيال القياديين في حركة          

 مايو  26 في   )جنوب لبنان (ونضال مجذوب بواسطة سيارة مفخخة فُجرت أمام منزلهما في مدينة صيدا            
، باالشتراك مع الفلسطيني حسين خطّاب، الفار من وجه العدالة، وبطلـب مـن الموسـاد                2006) أيار(

اإلسرائيلي، وبمساعدة خبراء متفجرات إسرائيليين أشرفوا على تفخيخ السيارة وتفجيرها عبـر األقمـار              
 .الصناعية

17/2/2010الشرق األوسط،   
  

   المبحوحبحق جميع قتلة أوامر توقيف دولية: نيابة دبي .57
صرح النائب العام في إمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان بأن نيابة دبـي أصـدرت                : وكاالت

أوامر توقيف دولية بحق جميع قتلة القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية حمـاس  محمـود المبحـوح                  
  .التهامهم بارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق اإلصرار والترصد

الحميدان، في تصريح صحفي، إلى أن أوامر القبض صدرت بحق قتلة المبحوح الرتكابهم جريمة              وأشار  
  .القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد للمجني عليه على أرض إمارة دبي

وأوضح أن نيابة دبي تولت التحقيق في القضية فور وقوع الحادث حيث أمرت بانتداب الطبيب الشرعي                
ليه للوقوف على أسباب وطريقة الوفاة، واستمعت إلى العديد من الشهود ورجـال             لتشريح جثة المجني ع   

الضبط القضائي، وتم إجراء المعاينات الالزمة، ويجري استكمال التحقيق على ضوء مـا تـسفر عنـه                 
  .اإلجراءات واألحداث في األيام المقبلة

  16/2/2010نت، .الجزيرة
  

  ع أو الصيفلشن حرب في الربيتستعد " إسرائيل: "نجاد .58
في الربيع أو   "تستعد لشن حرب    " إسرائيل"قال الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد، أمس، إن         : ب.ف.أ

  .، لكنه لم يوضح ضد من"الصيف
بحسب معلوماتنا انهم، االسرائيليين، يستعدون لشن حرب في الربيع أو          "أضاف نجاد في مؤتمر صحافي      

  ".طقة ستسحقهم إن أقدم هذا النظام الغاصب على أي شيءلكن المقاومة ودول المن"الصيف، وتابع 
  17/2/2010الخليج، 
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 الشعوب العربية وبرلماناتها تقف مع أهل غزة: الوفد البرلماني العربي .59
إن الشعوب العربية وبرلماناتها تقف مـع       "قال الدكتور سالم الكعبي رئيس وفد البرلمانيين العرب         : غزة

وإن هناك تضامناً عربياً داخلياً مع الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، خاصة           أهل غزة وتقدر معاناتهم،     
  ".قضية األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي
رغم معاناتكم يجب عليكم أن تفخروا بأن أبناءكم اعتقلـوا          "ووجه الكعبي حديثه إلى أهالي األسرى قائالً        

، مشدداً على ضرورة    "األمة العربية واإلسالمية  وهم يناضلون من أجل تحرير القدس عاصمة فلسطين و        
  .القيام بالجهود من أجل إطالق سراح األسرى

وثمن جهود وزارة األسرى والمحررين المقالة وما تبذله من عمل من أجل إطالق سراح األسرى، ونقل                
 عن جـرائم    تحيات الشعوب العربية والبرلمانيين العرب الذين كلفوا بزيارة فلسطين ورؤية ما يسمعونه           

  .االحتالل المستمرة
من ناحيته، أشار الدكتور نور الدين بوشكوج األمين العام لالتحاد العربي إلى أن قضية األسرى قـضية                 

  .كل العرب وتوضع على سلم األولويات وسيتم طرحها خالل اجتماع الجامعة العربية الشهر القادم
  17/2/2010األيام، فلسطين، 

  
  ب ليبيا بالتراجع عن دعوة حماس لحضور القمة العربية مصر تطال": المصريون" .60

أن مصر أبلغت الجماهيرية الليبية رفضها التام العتزامهـا توجيـه           " المصريون"علمت  : عمر القليوبي 
دعوة لحركة المقاومة اإلسالمية حماس لحضور القمة العربية المقررة في العاصمة الليبية نهايـة شـهر                

قاب تهديدات لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمقاطعة القمة في حـال            مارس القادم، وذلك في أع    
  .توجيه الدعوة لخالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة لحضور القمة

وفي تكرار لسيناريو القمة العربية الطارئة بالدوحة مطلع العام الماضي حين دعت مشعل إلى حضورها،               
 التي تسيطر على قطاع غزة، مؤكدة لطرابلس أن القمـة العربيـة          رفضت القاهرة توجيه الدعوة للحركة    

هي قمة تُدعى إليها الحكومة واألنظمة السياسية وال تدعى إليها حركات المقاومة، وحذرت من أن هـذا                 
األمر سيكون له انعكاسات سلبية على المصالحة الفلسطينية، والخوف من استغالل الحركة لها في لرفـع               

  .رقلة إتمام المصالحةسقف طموحاتها وع
وتعتزم مصر االستمرار في موقفها إلثناء ليبيا عن توجديه هذه الدعوة انطالقا من تحفظ عديد من الدول                 
العربية وتلويحها بتقليص حضورها، فضال عن أن هذه الدعوة قد تجهض مساعي ليبيا لـضمان نجـاح                 

  . الفلسطيني بمقاطعة القمةالقمة، ويرجح أن تتراجع طرابلس عن موقفها مع تهديد الرئيس
  17/2/2010المصريون، 

  
      تأجيل دعاوى ضد الفوالذي  : مصر .61

أرجأت محكمة القضاء اإلداري في مصر النظر في ثالث دعاوى قضائية تطالب بوقف بنـاء الجـدار                 
والتحصينات الهندسية التي تقيمها الحكومة المصرية على طول الحدود مع قطاع غزة إلى الثـاني مـن                 

  .آذار القادم لإلطالع وتقديم المستندات/ رسما
 وكان عدد من الناشطين السياسيين وأعضاء في مجلس الشعب قد رفعوا الدعاوى ضد الرئيس المصري               

  .حسني مبارك وحكومته وطالبوا فيها بوقف العمل في الجدار وإزالة ما تم بناؤه
  16/2/2010نت، .الجزيرة
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 مجرمي الحرب اإلسرائيليين لفتح ضد حماس وتؤكد جدية الجامعة العربية تنفي انحيازها .62
نفت الجامعة العربية اتهامات حركة حماس بأنها تنحاز ضد الحركـة اإلسـالمية             :  أحمد علي  -القاهرة  

لحساب فتح، الفتة إلى أن هذه االتهامات تتكرر في كل األزمات التي تدخل فيها الجامعة ويثبـت عـدم                   
سفير هشام يوسف رئيس مكتب األمين العام لجامعة الدول العربية، في تعقيب            وقال ال . صحتها في النهاية  

حسن أبو حشيش القيادي في حماس، الذي تحدث عن وجود انحياز من قبل الجامعة العربية               .على بيان د  
  .إلى جانب حركة فتح، إن هذا الكالم غير صحيح على اإلطالق

حقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين علـى جـرائمهم        على صعيد متصل، أكد يوسف جدية الجامعة في مال        
  .بحق الشعب الفلسطيني، وال سيما الجرائم التي ارتكبت خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

  17/2/2010العرب، قطر، 
  

  تستبعد مشاركة حماس بقمة طرابلس العربية الجامعة  .63
مانة العامة للجامعة دعوة حركـة حمـاس        استبعدت مصادر دبلوماسية عربية باأل    :  أحمد ربيع  -القاهرة  

  . مارس القادم28و27لحضور القمة العربية المقبلة في دورتها العادية التي تلتئم في ليبيا 
وقالت المصادر أن بطاقات الدعوة التي تتوالها الجامعة العربية والدولة المضيف ال تـشمل منظمـات،                

 تشمل أطرافا خارجية جرت العادة علـى حـضورها          وإنما تقتصر على الدول األعضاء بالجامعة، فيما      
  . الجلسة االفتتاحية كمراقبين

واستغربت المصادر السجال الدائر حول ما تردد عن اتجاه لدعوة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس               
خالد مشعل لحضور القمة ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس المشاركة بهـا إذا مـا تمـت هـذه       

  . أن هذا الموضوع ليس مطروحاً من األساس ألن الدعوات توجه إلى القادة العرب فقطالدعوة، مؤكدة
  17/2/2010الشرق، قطر، 

  
  احتجاج شعبي على زيارة وفد إسرائيلي مصر بحثاً عن رفات لجنود إسرائيليين : مصر .64

الهم في  أثارت واقعة بحث عسكريين إسرائيليين عن رفات جثث لقت        :  شادي محمد  -اإلسماعيلية، مصر   
اإلسماعيلية ردود فعل قوية وسط احتجاجات شعبية وجددت المطالب المصرية بضرورة البحـث عـن               

 ودفنوا داخل مقابر جماعية     1967 و 1956خالل حربي   " إسرائيل"جثث األسرى المصريين الذين قتلتهم      
  .معروفة بمناطق مختلفة من شمال سيناء

اإلخوان المسلمين إن ما حـدث يعـد اسـتفزازا لمـشاعر     وقال إبراهيم الجعفري البرلماني عن جماعة       
المصريين الوطنية وانتهاكا للسيادة الوطنية مشيراً لتقديم بيان عاجل للبرلمـان المـصري مـن نـواب                 
اإلسماعيلية احتجاجا على أعمال الحفر والتنقيب التي أجرتها بعثة إسرائيلية بعد رصـد أجهـزة القمـر                 

  .ود إسرائيليين مدفونين بمكان المدرسةالصناعي اإلسرائيلي لرفات جن
بها العشرات من المقابر الجماعيـة      " إسرائيل"وقال صالح الصايغ النائب البرلماني عن حزب الوفد إن          

، ولم تطالب السلطات المصرية بالكشف عن المقـابر         1967المدفون بها األسرى المصريون في حرب       
ئيلية بفيلم تسجيلي يكشف جرائم الجيش اإلسـرائيلي ضـد          في الوقت الذي باغتتنا وسائل اإلعالم اإلسرا      
  . ودفنهم أحياء بعد أن أطلقوا عليهم الرصاص1967األسرى المصريين في سيناء في أثناء حرب 

  17/2/2010العرب، قطر، 
  

  منتدى أمريكا والعالم اإلسالمي في قطر يدعو لرفع الحصار عن غزة  .65
المي في ختام أعماله بالعاصمة القطريـة الدوحـة، إلـى رفـع             دعا منتدى أمريكا والعالم اإلس    : الدوحة

وأدان المـشاركون فـي     . الحصار عن قطاع غزة، ومعالجة المعاناة اإلنسانية التي يعيشها سكان القطاع          



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1703:         العدد       17/2/2010األربعاء  :التاريخ

المنتدى الهجمات على األماكن المقدسة، مع الدعوة إلى منع توظيفها ألغراض أخرى، ودعم الوصـول               
ـ    ، وفق ما ورد في توصيات إحدى مجموعات العمل المنبثقـة           "مواجهة العنف "لحرية الدين، والتوصية ب

  .عن المنتدى
  17/2/2010السبيل، األردن، 

  
  مؤتمر في القاهرة يدعو إلى اعتبار المعتقلين الفلسطينيين أسرى حرب .66

دعا سياسيون وحقوقيون مصريون وفلـسطينيون الحكومـات والمنظمـات          :  غريب الدماطي  -القاهرة  
ة إلى الضغط من أجل استصدار فتوى قانونية من محكمة الهاي الدولية تعتبر األسرى الفلسطينيين               العربي

وقال األمين العام التحاد المحامين العرب إبراهيم السماللي        ". أسرى حرب "والعرب في سجون االحتالل     
ة األسـرى تجـسد     نظمه االتحاد، أمس، إن قـضي     " تضامناً مع األسرى الفلسطينيين   "أمام مؤتمر بعنوان    

العنصرية واإلهانة التي يمارسها الكيان الصهيوني، فيما قال عضو المكتب الدائم لالتحاد سيد عبد الغني               
  . إن الكيان أجاز التعذيب بقرار قضائي

وقال محمد صبيح األمين العام المساعد إلدارة شؤون فلسطين بجامعة الدول العربية في كلمته التي ألقاها                
نيسان يوما لألسير العربي،    /  أبريل 17 قررت اعتبار    2008لسفير محمد كمال إن قمة دمشق       نيابة عنه ا  

  . مؤكدا إدانة الجامعة لممارسات االحتالل
  17/2/2010الخليج، 

  
  "إسرائيل"منظمة غير حكومية مغربية تنشئ مرصداً لمقاومة التطبيع مع  .67

المرصد المغربـي   "لثالثاء انها قررت إنشاء     قالت منظمة غير حكومية مغربية يوم ا      :  رويترز -الرباط  
  .كما قررت تنظيم مؤتمر شعبي في المغرب بشأن التطبيع" لمقاومة التطبيع

لرويتـرز ان المنظمـة     " مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلـسطين      "وقال خالد السفياني منسق     
العمل على فضحها ومقاومتها    من أجل رصد كل خطوات التطبيع مع الصهاينة و        "قررت إنشاء المرصد    

  ."ووضع حد لها
هيئة عالمية لمحاكمة مجرمي الحرب االمريكيين والبريطانيين عن جرائمهم         "وطالبت المجموعة بتشكيل    

  ".في العراق على غرار ما هو حاصل بالنسبة للمجرمين الصهاينة
  16/1/2010وكالة رويترز، 

  
  ر مزورة في جريمة قتل المبحوحبريطانيا وإيرلندا ترجحان استخدام جوازات سف .68

البريطانية أوردت في موقعها االلكترونـي أن جهـاز   " زالتايم"صحيفة ، أن   17/2/2010 النهار،   ذكرت
  .استخدم هويات بريطانيين في عملية اغتيال محمود المبحوح في فندق بدبي الشهر الماضي" الموساد"

سرقة هويات ستة مـواطنين بريطـانيين مـن         واوضحت إن السلطات البريطانية تحقق اآلن في طريقة         
  .طريق عمالء لجهاز الموساد من اجل طمس معالم جريمة االغتيال

وأضافت ان وزارة الخارجية البريطانية أكدت أن الهويات المستخدمة في جوازات السفر الخاصة بـستة               
  .أفراد ضمن المجموعة التى نفذت االغتيال هي هويات حاملي جوازات سفر بريطانية

لكننا نثـق بـأن     ... نحن نعلم أن حاملي جوازات السفر البريطانية تم تحديدهم في هذه القضية             : "وقالت
وتحقق السلطات اآلن في إمكـان      ... الجوازات استخدمت من طريق االحتيال ونحقق في هذا األمر اآلن         

جرة خـالل سـفر     نسخ تفاصيل جوازات السفر البريطانية عن األصلية من طريق أشخاص في إدارة اله            
  " .حاملي الجوازات األصليين
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وأشادت الصحيفة الى إنه في حين وجدت األسماء وأرقام الجوازات وتواريخ الميالد سليمة، فإن الصور               
  .وتواقيع األشخاص مختلفة

ورفض المسؤولون فى بريطانيا اإلدالء بتكهنات عن هويات القتلة، لكن أكثر الدالئل والتوقعـات تـشير          
إن ذلك هـو مـا تؤكـده تـصريحات          " التايمس"والحظت  ". الموساد"ريقة القتل هي من عمل      إلى أن ط  

  .مسؤولين في شرطة دبي قالوا فيها إنهم ال يستبعدون تورط الحكومة اإلسرائيلية في األمر
لقـد  "  قـال  متحدث باسم الوزارة اإليرلندية، أنوكاالت عبر  17/2/2010 االتحاد، اإلمارات،   وأضافت
أرقام الجوازات واألسماء عبر قاعدة البيانات ولم نعثر على جوازات سـفر بهـذه األسـماء أو                 مررنا  
لـم يـستخدموا جـوازات      . هذه الجوازات التي تم اإلبالغ عنها هي جوازات مزورة        “وأضاف  . "األرقام

ـ                اً صحيحة ألن أرقام جوازات السفر التي نشرت في الصحف في اإلمارات العربية المتحدة ليست أرقام
  . ”إنها ليست ضمن أي تسلسل نعتمده. إيرلندية

وورد اسمه في قائمة    ) ميلفين ادم ميلدنر  (إلى ذلك نفى بريطاني مقيم في بلدة قرب القدس المحتلة يدعى            
إنه ال عالقة له باالغتيال ولم يـزر        ” رويترز“وقال لوكالة   . المتهمين األحد عشر، تورطه في الجريمة       

  . ث ما يمكن القيام به لتوضيح األمور وتبرئة نفسهدبي مطلقاً ولذلك يبح
 متحدثة باسم وزارة الخارجيـة   عبر مراسلها أشرف الهور، أن   17/2/2010 القدس العربـي،     وأضافت
  .حد المشتبه بهمأن الوزارة ال يمكنها تأكيد صحة جواز السفر الذي استخدمه إ قالت ،الفرنسية

  
  فوذ لكي نحقق هدف الدولتيننؤكد استخدام كل السبل والن: كلينتون .69

، التقت وزيرة الخارجية األمريكية أمس الملك عبداهللا بن عبدالعزيز        : ياسر باعامر، سامية العيسى    - جدة
اقترحنـا  : وقالت كلينتون . "إسرائيل"تطرقت إلى عملية السالم في الشرق األوسط ومشكالت فلسطين و         و

 كل السبل   استخداممؤكدة  . باحثات تحل الخالفات بينهما   عقد لقاء في القريب للقادة للجلوس على طاولة م        
  . والنفوذ لكي نحقق هدف الدولتين

17/2/2010الوطن، السعودية،    
  

 في المنطقة أولوية أوباما" إسرائيل"ممارسات ": عكاظ"مبعوث البيت األبيض لـ .70
ـ أكد مبعوث البيت األبيض للعالم اإلسالمي، ردا علـى سـؤال            :  منال الشريف  -جدة   أن » عكـاظ «لـ

الممارسات اإلسرائيلية في المنطقة، أولوية الرئيس األمريكي باراك أوباما منذ اليوم الثاني بعـد تـسلمه                
زمام السلطة، الفتا إلى خطوة الرئيس أوباما حيال إرسال المبعوث األمريكي لعمليـة الـسالم جـورج                 

  . التعليق على الملف النووي اإليرانيميتشيل إلى المنطقة تصب في هذا االتجاه، رافضا في الوقت ذاته
17/2/2010عكاظ،   

  
  بسرقة أعضاء بشرية" إسرائيل"حملة يهودية ضد سياسية بريطانية التهامها  .71

اليهودي االثنين الحزب الليبرالي الديمقراطي فـي بريطانيـا بطـرد           " مركز فيزنتال "طالب  ): وكاالت(
يـسرقون  " إسـرائيليين "ا للتحقيق في مزاعم بأن جنوداً العضو البارز فيه البارونة جيني تونغ بعد دعوته      

  .أعضاء بشرية في هايتي
هذه المحرضة المعروفة في األوسـاط المتـشددة        "في رسالة مفتوحة إلى كليغ ان       " مركز فيزنتال "وقال  
تشكل خطراً على الصحة ليس فقط على صحة الحزب الليبرالي الديمقراطي بل على             " جهاد جيني "بلقب  

  ".مملكة المتحدة ككلصحة ال
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جـويش  "في هايتي بعد ان قالـت لـصحيفة         " اإلسرائيليين"واعتذرت تونغ عن تصريحاتها عن الجنود       
اجراء تحقيق مستقل فـوراً لتبرئـة       " إسرائيل"اليهودية البريطانية االسبوع الماضي ان على       " كرونيكال

  .في هايتي" اإلسرائيلي"ساحة الفريق 
خاطئة وغير مقبولة واستفزازية، وأنا أدرك االزعاج الـشديد والمفهـوم           "نغ  وقال كليغ ان تصريحات تو    

  ".الذي أحدثته بين أفراد الجالية اليهودية
17/2/2010الخليج،   

  
  تبحث مع الرئاسة البولندية تداعيات حصار غزة" الحملة األوروبية" .72

، تحركاتها الهادفـة إلـى     ، ومقرها بروكسيل  "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     "واصلت  : وارسو
  .متابعة زيارة الوفد البرلماني األوروبي إلى قطاع غزة

الدكتور عرفات ماضي والوفد المرافق لـه، اجتماعـاً فـي القـصر             " الحملة األوروبية "فقد عقد رئيس    
الرئاسي البولندي في وارسو، حيث التقوا بممثل الرئيس، وأطلعوه على نتائج زيـارة الوفـد البرلمـاني           

ألوروبي إلى قطاع غزة، كما طرح الوفد أزمة وقود الكهرباء في غزة، حيث وعد المسؤول البولنـدي                 ا
الموضوع اإلنساني ال يجب أن يخضع      "بطرح الموضوع ومناقشته مع المفوضية األوروبية، كما أكد أن          

  ".للتجاذبات السياسية
16/2/2010قدس برس،   

  
   الفضائح الفلسطينيةأسبوع .73

  وانعبد الباري عط
لم يكد الشعب الفلسطيني يفيق من آثار صدمة فضائح السلطة، الجنسية والمالية التي وردت في شـريط                 
القناة العاشرة للتلفزيون االسرائيلي، حتى انهالت عليه فضيحة اخرى ال تقل خطورة، تتمثل في تـورط                

ب عز الدين القـسام،     رجلي أمن فلسطينيين في جريمة اغتيال الشهيد محمود المبحوح احد مؤسسي كتائ           
، اثناء زيارته المارة دبي في مهمة قيل انها لترتيب صفقات اسلحة الى             'حماس'الجناح العسكري لحركة    

سمعة الفلسطينيين التي كانت انصع من البياض نفسه باتت في الحضيض بـسبب              .قطاع غزة المحاصر  
  .هذه الفضائح التي تزكم االنوف
من ناحيـة   ' حماس'ادة الفلسطينية من ناحية، وحركة المقاومة االسالمية        ففي الوقت الذي تنشغل فيه القي     

االسرائيلي في تنفيـذ    ' الموساد'اخرى، في خالفاتهم حول وثيقة المصالحة، او السالم االقتصادي، ينشط           
مخططاته االرهابية لتصفية رموز المقاومة ورجاالتها، وتشويه سـمعة الـشعب الفلـسطيني وتاريخـه               

  .عريقالنضالي ال
الترهل لم يصب االجهزة االمنية الفلسطينية فقط، وانما نظيراتها العربية ايضا، فقـد شـاهدنا عمـالء                 

يغتالون الشهيد عماد مغنية، قائد الجناح العسكري لحزب اهللا اللبناني في قلب دمشق، ويحاولون              ' الموساد'
ة في قلب بيروت، وينفذون جريمـة       في الضاحية الجنوبي  ' حماس'اغتيال السيد اسامة حمدان ممثل حركة       

  .اغتيال المبحوح بعد يوم من وصوله الى امارة دبي
اعمى االنظمة العربية عن ابسط واجباتها الوطنية والقومية في توفير الحمايـة ألمنهـا،              ' سالم الشجعان '

لـسالم  وسد كل الثغرات التي تؤدي الى اختراقه، واصبحت تتعامل مع اسرائيل، ومنذ اطالق مبـادرة ا               
  .العربية، كصديق، بل وحليف يوثق به، فجاء الرد صفعات امنية مخجلة ومتواصلة

االسرائيلي اغتال المبحوح بعد عشرة ايام من زيارة الوزير االسرائيلي المتطرف عوزي النداو             ' الموساد'
ناء مشاركة  البوظبي للمشاركة في مؤتمر دولي حول الطاقة المتجددة، على رأس وفد اسرائيلي كبير، واث             

العبة اسرائيلية في دورة دبي الدولية للتنس، مما يعني ان هذا الجهاز االمني االرهابي ال يتـورع عـن                   
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فالرسالة االرهابية المضمون   . تنفيذ جرائمه حتى في الدول اآلمنة المسالمة المستعدة للتطبيع مع حكومته          
  .بعا او مقاوما للتطبيعواضحة المعالم، ال حصانة ألحد، معتدال كان او متطرفا، مط

* * *  
ال نتوقع من امارة دبي ان تكون ندا للموساد االسرائيلي، في وقت تتحول فيه اراض دول عربية كبـرى               
الى مرتع لعملياته االرهابية، ولكن يظل لزاما علينا ان نعترف لشرطتها ورئيسها الفريق ضاحي خلفـان                

املة، وكفاءة غير معهودة في اجهـزة االمـن العربيـة           انه تعامل مع جريمة اغتيال المبحوح بشفافية ك       
  .االخرى

ففي أقل من عشرة ايام استطاعت شرطة دبي كشف هويات جميع المتورطين فيها، ورصد تحركـاتهم،                
الواحد تلو اآلخر، منذ الدقيقة االولى لهبوطهم في المطار، بالصوت والصورة، وقدمت لرجال االعـالم               

اتهم معززة بالصور الثابتة والمتحركة، وتقدمت بطلـب الـى البـوليس            تفاصيل جوازات سفرهم وجنسي   
الدولي لمالحقتهم، وهذا االنجاز لم نسمع عن مثيله في اي دولة عربية اخرى، صغرت ام كبـرت، بـل                 
سمعنا عن جرائم وقعت في عواصم عربية نفذتها االجهزة االمنية االسرائيلية من الصحف او االذاعـات               

  .االسرائيلية
لسطينيون كانوا في السابق يخوضون معارك شرسة ضد االجهزة االمنية االسرائيلية على الـساحات              الف

الدولية، عالوة على معاركهم على ارض فلسطين، اآلن نحن امام ظاهرة خطيرة وهي تورط فلسطينيين               
 ينحدر اليـه    ضد ابناء جلدتهم، وهذا التطور يؤشر الى خطورة المنحدر الذي         ' الموساد'في جرائم ينفذها    

وشرطة دايتون التي تريد خلق الفلسطيني الجديـد،        ' التنسيق االمني 'الشعب الفلسطيني وقضيته، منذ بدء      
  .اي الفلسطيني المستسلم لالحتالل االسرائيلي، الراضخ لفكرة التعاون معه

 الفلسطينية، اي   وما يجعل االنسان ينزف الما هو تبادل االتهامات الذي نشاهده حاليا بين طرفي المعادلة             
، حيث يحاول كل طرف الصاق تهمة التواطؤ باغتيال المبحوح بالطرف اآلخـر،             'حماس'و' فتح'حركتي  

  .والتبرؤ من الضابطين المعتقلين في دبي
* * *  

ضد اشـقائهم مـن نـشطاء حركـة         ' الموساد'اذا كان هناك تواطؤ من بعض ضباط السلطة في جرائم           
احـد  ' ابو الفتح 'لمبحوح في دبي، فهذا امر غير مستغرب، وسمعنا العقيد          ، والتورط في اغتيال ا    'حماس'

واجهزة . هي العدو المشترك  ' حماس'ابرز مسؤولي االمن في السلطة يقول علنا لنظرائه االسرائيليين ان           
االمن الفلسطينية تعتقل بصورة شبه يومية عناصر المقاومة في الضفة الغربية، ونفذت عمليـة تـصفية                

في مدينة قلقيلية، وصمتت على اقدام عناصر قـوات المـستعربين           ' حماس'لمطاردين من حركة    دموية  
بمعنى آخر اذا كان هناك     . بدم بارد في مدينة نابلس    ' فتح'االسرائيلية على تصفية ثالثة من فدائيي حركة        

 بعـد،   تواطؤ من بعض عناصر السلطة في جريمة اغتيال الشهيد المبحوح، وان يكن لم يثبـت رسـمياً                
ونتمنى ان نعرف نتائج التحقيقات بالشفافية نفسها مع الفلسطينيين االثنين اللذين سلمهما االردن لـشرطة               

متهمة ايضاً بالتقصير االمني، وربما بحدوث اختراق كبير في صـفوفها، فقـد             ' حماس'دبي، فان حركة    
تعلم بتحركاته وخطة سـفره قبـل       التي نفذت جريمة االغتيال كانت      ' الموساد'كشفت التحقيقات ان خلية     

فقد حجز مقعده على الطائرة قبل يوم واحد من المغادرة، والمتهمون باغتياله كانوا فـي               . مغادرته دمشق 
انتظاره في الفندق الذي اقام فيه، وحجزوا غرفة مقابلة لغرفته، فمن الذي زودهم بكل هذه المعلومـات،                 

ثم لماذا  . ادة في دمشق، او لصيق الصلة بالشهيد المبحوح       غير شخص موجود داخل الدائرة المصغرة للقي      
  ينزل الشهيد المبحوح في الفندق نفسه خمس مرات متتالية؟

***  
ال بد من اجراء مراجعة، والتعامل مع الحقائق بالشفافية نفسها التي تعاطت فيها شرطة دبي ورئيسها مع                 

 واالدعاء بالمالئكية، فهذا أمر مرفوض، سواء       تفاصيل الجريمة، اما محاولة كنس القمامة تحت السجادة،       
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' حماس'كان هذا التصرف من القبل السلطة تجاه فساد بعض كبارها المالي واالخالقي، او من قبل حركة                 
فالمسألة تتعلق بسمعة شعب قدم آالف الشهداء واالسرى، وبقضية عادلـة سـاندها العـرب               . واجهزتها

  .والعالم بأسره
ختراقات االمنية، صغرت دولته او كبرت، ولكن تكرار هذه االختراقات، والتعامل           ال احد معصوم من اال    

برعونة وال مباالة تجاهها، وعدم االستفادة من دروس اختراقات سابقة هو الـذي يبعـث علـى القلـق                   
  .واالحباط

شقاقي أحد االصدقاء في تنظيم الجهاد االسالمي روى ان الشخص الذي ابلغ عن تحركات الشهيد فتحي ال               
كان من ابرز العاملين في مكتبه، وقد جرى تجنيده قبل اربع سنوات من اجل ان يقدم هـذه   ' الموساد'الى  

المعلومة الخطيرة، وجرى اكتشاف امره عندما بالغ بشكل الفت في البكاء اثناء تشييع المرحوم الى مثواه                
  .ت باعتقاله والتحقيق معه وفضح تعاونهاالخير، االمر الذي لفت نظر االجهزة االمنية السورية التي بادر

' الموساد'ال اعرف مدى صدق هذه الرواية، ولكن مصدرها شخص موثوق فيه، وقال لي ان كل ما طلبه                  
من هذا العميل على مدى اربع سنوات هو ان يبلغهم ما اذا كان الشهيد سيغادر ليبيا التي كان يزورهـا                    

ونس او السودان او مالطة، يبدو انهم زرعوا خاليـا فـي            عن طريق ت  ) كانت محاصرة جوياً في حينها    (
عميالً في مكتب الرئيس الراحل ياسر عرفـات        ' الموساد'كما زرع   . الدول الثالث، وبقية القصة معروفة    

بنفسه قرب  ) ابو اياد (اثناء وجوده في مقر القيادة في الفاكهاني في بيروت، واعدمه الشهيد صالح خلف              
  .المدينة الرياضية

رائيل باغتيالها المبحوح في قلب مدينة دبي تنقل المعركة الى خارج االراضي الفلـسطينية المحتلـة،                اس
وتنتهك سيادة عدة دول، سواء االمارات العربية المتحدة التي وقعت الجريمة على ارضـها، او ايرلنـدا                 

  .وبريطانيا وفرنسا التي استخدمت جوازات سفرها لتنفيذها
على هـذا التطـور     ' حماس' هذه الدول على هذه االهانات، او رد فعل حركة           ال نعرف كيف سيكون رد    

الذي احيا  (' حزب اهللا 'الى جانب   ' حماس'الخطير واالستفزازي في الوقت نفسه، ولكن ما نعرفه ان اقدام           
على النزول الى ميدان التصفيات والحرب السرية من خالل االقـدام علـى             ) امس ذكرى اغتيال مغنية   

ارجية، سيؤدي الى الحاق خسائر كبيرة باسرائيل ومصالحها، خاصة ان التعاطف الدولي معها             عمليات خ 
  .هذه االيام في ادنى معدالته

اغتيال خالد مـشعل علـى ارض       ' الموساد'الملك الراحل حسين بن طالل اتخذ موقفا صلبا عندما حاول           
ويده بالعالج المضاد للسم، ولـذلك نتوقـع،        االردن، وهدد بالغاء معاهدة السالم مع اسرائيل اذا لم يتم تز          

ليس من دولة االمارات فقط، وانما من مجلس التعاون الخليجي كله اتخاذ موقف جمـاعي تجـاه هـذا                   
  .االختراق الخطير لسيادة احدى دوله

لعل الفضائح االخيرة وما الحقته من اضرار بالسمعة الفلسطينية، تؤدي الى احياء الضمائر في اوسـاط                
لمرحلة من المراجعة والنقد الذاتي، والعودة الـى ثوابـت الـصراع            ' حماس'ة في رام اهللا، وتدفع      السلط

العربي االسرائيلي، وعلى رأسها استحالة السالم مع حكومة ارهابية تتعطش للدماء واالسـتيطان واذالل              
  .الفلسطينيين والعرب بكل الطرق والوسائل، حيث ال حصانة ألحد

  17/2/2010القدس العربي، 
  

  !وكأن الحرب واقعة غداً .74
  نواف الزرو

الذي يتابع االفكار والتصريحات والخطط والمنـاورات والقـرارات والوقـائع ومختلـف االجـراءات               
االسرائيلية اليومية على مختلف الجبهات الداخلية والخارجية شماال وجنوبا ، يستخلص بـان االوضـاع               

  .وكأن الحرب آتية واقعة غدا حتما،تسير بقوة باتجاه حرب اخرى ال محالة ، بل 
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ومثل هذا االستخالص ليس عبثيا او ضربة مندل ، فتلك الدولة تتبنى منذ اختراعها ونشأتها استراتيجيات                
، كما جـاء  " الحرب اوال ودائما"حربية على االرض والشعب والدول العربية ، وفي مقدمتها استراتيجية           

أوراق " من سلـسلة     42 مدار العدد رقم     -دراسات اإلسرائيلية   في تقرير صدر عن المركز الفلسطيني لل      
، وشارك في اعداده عشرات الضباط والخبراء العـسكريين         " الحرب أوالً ودائما  "حمل عنوان   " إسرائيلية

الذي عقدوا اللقاءات التقويمية االستخالصية بعد هزيمة جيشهم في لبنان ، واجمعوا علـى اسـتراتيجية                
رب باعتبارها دائما المخرج لهم ، وتشمل هذه الورقة تفصيالت الخطـة الخماسـية              الحرب فقط مع الع   

  ".2012خطة تيفن "للجيش اإلسرائيلي ، المسماة 
، ولكنـه   " جنون الحروب والقتـل   "تتلبس الدولة الصهيونية والمجتمع الصهيوني ما يمكن ان نطلق عليه           

بالفكر وااليـدولوجيا واالدبيـات العنـصرية       على خالف اي جنون قد يخطر بالبال ، فانه جنون مدجج            
  .االرهابية

فها هو افيغدور بيغن حفيد مناحيم بيغن يعلن فقط يوم الجمعة الماضي في مقابلة اجرتها معـه صـحيفة                   
  ".تتدفق في عروقنا جميعا دماء قتلة: " قائال2010 ـ 2 ـ 12يديعوت احرونوت "

عهده ، كان نتنياهو اعلن امام مؤتمر سابان قبل اسابيع          وفي التمهيد لسيناريوهات الحروب المنتظرة في       
سعي ايران للحصول على سالح نووي      : لن يحل السالم قبل مواجهة ثالثة تهديدات السرائيل هي        : قائال

، وصواريخ حزب اهللا في لبنان وحماس في غزة التي تهدد اسرائيل ، والثالث تحصين االمن االسرائيلي                 
 ، ومنذ ذلك الوقت والمشهد في تصعيد مذهل على مختلف الجبهـات  2009" ـ  11 ـ  16ـ الجزيرة 

  .العسكرية واالستيطانية التهويدية والسياسية والديبلوماسية واالعالمية السيكولوجية
وفي اقرب تطور سياسي اسرائيلي داخلي على عالقة مباشرة بالبعد الحربي ، ذكرت االذاعـة العبريـة                 

ان نتنياهو اجتمع مع رئيسة المعارضة ورئيسة حزب كاديمـا   "2010 ـ  2 ـ  11الرسمية ـ الخميس  
، وبينما زعمت االذاعة ان هذا االجتماع يأتي في اطار االجتماعات الروتينية التي يعقـدها             " تسيبي ليفني 

، سـربت   " رئيس الوزراء بموجب القانون مع رئيسة المعارضة الطالعها على تطـورات االوضـاع            
فيما اشارت  " االجتماع ياتي في ظل تطورات تعتبرها اسرائيل خطيرة في المنطقة         " مصادر اسرائيلية بان  

ان مثل تلك االجتماعات تحدث حين اتخاذ قرارات مصيرية تحتم اطالع المعارضة            " مصادر اخرى الى  
  ".عليها

فالقصة اذن هنا ليست لقاء روتينية وانما على تماس مباشر مع االوضاع والتـصعيدات الحربيـة فـي                  
  .المنطقة

وبالتاكيد نحن امام تطورات وقرارات حاسمة ، فالتمادي االجرامي االسرائيلي ضد الـشعب الفلـسطيني        
يجمعون على مواصلة اختطاف    " اسرائيل"وضد العرب يتجاوز كل الحدود والخطوط الحمراء ، وهم في           

لى مواصلة التـصدي    الوطن العربي في فلسطين من البحر الى النهر ، ويهددون من العرب من تجرأ ع              
  .،..بالويل والثبور ، كما تجلى ذلك في تهديدات ليبرمان بتدمير سوريا واسقاط عائلة الرئيس االسد

.." صـدقوه "الكاتب والمحلل االسرائيلي الوف بن عقب على تصريحات نتنياهو في هآرتس تحت عنوان              
ن وحزب اهللا في الربيـع القريـب ، مـع           يبدو ان نتنياهو يستعد لمحاربة ايرا     .. في االستراتيجية : "قائال

ذوبان الثلوج وتفرق الغيوم ، ويشهد بذلك الزيادة على ميزانية االمن واعداد الجبهة الداخلية للمواجهة ،                
  ".حتى اذا لم يهاجم نتنياهو اخر االمر فان عليه ان يكون مستعدا

مـن ساسـة    " اسـرائيل "لى انهم فـي     الى ذلك ، فان متابعة حثيثة للخريطة السياسية االسرائيلية تشير ا          
  .وجنراالت وباحثين وخبراء يجمعون على خيار الحرب ، بل انهم يتبنون استراتيجية الحرب المفتوحة

في ) مدير مكتب رابين سابقا   (وفي صميم هذا االستخالص كتب المحلل العسكري الكبير لديهم ايتان هابر            
لتجربة االسرائيلية تدل على ان اسرائيل فـي حالـة          ا: "يثبت" حرب واحدة طويلة  : "يديعوت تحت عنوان  
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، وفقط اسماؤها تتغير ، ولما كانت       ) وهناك من يبدأ العد قبل ذلك ايضا       (1948حرب واحدة طويلة منذ     
  ".هذه حربا واحدة طويلة

مرة كل بضعة اسـابيع ينبغـي       : "كتب جدعون ليفي في هآرتس يقول     ".. سالح يوم الدين  "وتحت عنوان   
عب في القلوب ، مرة كل بضعة اشهر ينبغي نثر التهديدات ومرة كل سـنة او سـنتين ينبغـي                    القاء الر 

الخروج الى حرب صغيرة اخرى ، تعاون اعمى وبشع بين جهاز االمن ووسائل االعالم يضمن جولـة                 
  ".يقولون ان الحرب ال بد ستأتي ، ربما في الشهر القادم: "، ويضيف" اخرى

 بـل   -ة االمنية ال يسألون اذا كانت ستقع مواجهة عسكرية اخرى مع حماس             في القياد : "ويستخلص ليفي 
  ".، مرة اخرى يكتب بذاته كليشيه الحرب القادمة" متى

إذن ماذا سيكون؟ أسيكون السالم؟     : "كتب يونتان يفين في يديعوت يقول     " التاريخ والخدعة "وتحت عنوان   
 توجد حروب ، السؤال هو مع من سـتكون          أستكون حرب اخرى؟ بالتأكيد ستكون حرب اخرى ، دوما        

الحرب اوال ، مع ايران ام مع سوريا ، وربما اذا بقي ليبرمان وزير خارجية لما يكفي مـن الوقـت ،                      
  ".فستكون على أي حال حرب مع مصر

وحروبهم الطويلة والمفتوحة ليست عفوية ، اذ تقف وراءها ثقافة وسـيكولوجيا عنـصرية عدوانيـة ،                 
: قائلة" معاريف"قرأت سيكولوجيا االسرائيلييين وكثفت الخالصة في       " أوريت دغاني "رائيلية  فالكاتبة اإلس 

أن اإلسرائيليين يندفعون للحرب ألنهم يكرهون السالم ، ويعتبرون أن القوة هي الخيار الوحيد لتحقيـق                "
  ".األهداف ليس فقط هذا بل إن الحروب تجري في عروقنا مجرى الدم

ان : الصة المكثفة وفي سياق قراءتنا االسـتراتيجية للعقليـة الحربيـة االسـرائيلية            ولذلك نقول في الخ   
ـ    غير مريحة وبالتالي فهي لم تتوقف في استعداداتها لحـرب          " اسرائيل"االوضاع االستراتيجية بالنسبة ل

 اخرى قريبة تغير هذه االوضاع من وجهة نظرها ، وحسب الرسم البياني االسرائيلي فان وقت وتوقيت               
هذه الحرب قريب ، ولن تطول االمور ، فهناك في فلسطين جبهة مشتعلة ومرشحة لمزيد من التـصعيد                  
نظرا لمخططات االحتالل االبادية للحقوق الفلسطينية المتآكلة ، وهناك في لبنان هزيمة حارقـة تكبـدها                

  .الجيش الذي ال يقهر على يد حزب اهللا وتمزقت صورته الردعية بصورة مذهلة؟،
في سوريا تعاظم عسكري استراتيجي مقلق لتلك الدولة؟، وهناك في االفـق المقـروء حـرب                .. اكوهن

  .اقليمية تتزايد احتماالتها على نحو خاص في ضوء تطورات الملف النووي االيراني،
  17/2/2010الدستور، األردن، 
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  اليكس فيشمان
هذا هو السطر ... عسكرية ضد ايران من دون التنسيق معنا مسبقاًال تفويض لديكم لمفاجأتنا بعملية "

 .األخير الذي تركه األميرال مايك مولن
فهو ليس المبعوث األول الذي يصل الى هنا لينقل هذه الرسالة بشكل حاد، وهو ليس األخير، ففي الشهر 

لن . هناك سوء فهم للرسالةال تدعو بأنه كان : المقبل سيصل نائب الرئيس جو بايدن، والرسالة واضحة
 .تحصل عملية اسرائيلية ضد ايران من دون موافقتنا وعلمنا

على الرغم من العناق الحميم والقبالت المتبادلة واالبتسامات والزيارة البراقة، فإن األميركان ال يثقون 
ووي اإليراني هو فقد استمعوا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي قال لهم بصورة صارمة إن الن. بنا

تهديد وجودي إلسرائيل، وهذا ما يقلقهم، فهم قلقون من أن قرارات اسرائيل قد تصبح غير متزنة، وأن 
 اندالع مواجهات في جبهات مختلفة، على –تخطيء في تقديراتها لعواقب عملية عسكرية ضد ايران 

 جانب سقوط وزعزعة انظمة سبيل المثال مواجهة مع حزب اهللا وسوريا على الجبهة الشمالية، إلى
 .عربية في المنطقة
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فقد استهل زيارته للبالد بمؤتمر صحافي . مولن قام بخطوة إستثنائية جداً في الدبلوماسية األميركية
العواقب غير المرغوبة لعملية ضد "مفاجئ ولم يخطط له مسبقاً، وتحدث خالله بأسلوب حازم وبارد عن 

 ".ايران
 االركان، غابي اشكنازي، ومع وزير األمن، ايهود براك، ومع هيئة األركان، وفي لقائه مع رئيس هيئة

 .تحدث مولن بصورة أكثر دقة وعينية حول الموضوع
 .بدوره بايدن سيركز في زيارته على رئيس الوزراء والرأي العام اإلسرائيلي، وليس على الجيش

كية، فإن الصين أبلغت الدول دائمة وحسب مصادر امير. قرار فرض العقوبات على ايران بات وشيكاً
 موزونة -مع قرار بفرض عقوبات معتدلة ") العيش("العضوية في مجلس األمن عن استعدادها قبول 

ويرى . جداً على ايران، وإال فلن تصوت الصين مع فرض العقوبات أو قد تتغيب عن جلسة التصويت
فرضت على ايران عقوبات من دون اتخاذ قرار في فالواليات المتحدة . األميركيون في ذلك انجازاً هاماً

مجلس األمن، لكن قرار في المجلس بفرض عقوبات على ايران مهما كانت معتدلة ستعطي الواليات 
 .المتحدة غطاء لتصعيد الخطوات ضد ايران

 لقد نجح األميركيون في األيام األخيرة اقناع دولة خليجية تزويد الصين بنفط بسعر مخفض كبديل عن
" سيمنس"كما فرضت اإلدارة األميركية على شركة . النفط اإليراني، على غرار ما فعلت السعودية

األلمانية، أحدى الموردات الكبرى إليران، والتي زودتها معدات تقدر ايران استغالله للنظام غير 
الخارجية وألمحت وزير . التقليدي، فرضت عليها قطع العالقات مع ايران بدءا من الصيف المقبل

اضافة لذلك، قررت روسيا في االيام األخيرة . األميركية أن روسيا ستدعم فرض العقوبات على طهران
 .تأجيل زيارة مسؤول ايراني رفيع لموسكو واستقبلت بدال منه رئيس الوزراء نتنياهو

لوا الى هنا ارتقينا صف واحد، واألميركيون ارس. تدخل المنطقة لمرحلة جديدة في المواجهة مع ايران
  ".لفرض اإلنضباط" المربيات"

  "يديعوت أحرونوت"
  16/2/2010، 48عرب
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