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   واليوم يوم العمل للرد على اغتيال المبحوح انتهى وقت التهديد :مشعل .1

أن وقت التهديدات انتهى، وحـان وقتـل        " حماس" أكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة         :غزة
بوعـدها  على الوفاء   " كتائب القسام "العمل للرد على اغتيال القائد محمود المبحوح، معبراً عن ثقته بقدرة            

  . واإلبداع في ذلك
وقال مشعل في كلمة متلفزة، بثّت مباشرة خالل مهرجان تأبين الشهيد محمود المبحوح في شمال قطـاع                 

انتهى وقت الوعيد والحديث عن االنتقام، اليوم يوم العمـل،          ": "عهد الرجال " "غزة مساء األربعاء بعنوان   
الوعد به فهذا حصل، اليوم يوم العمل ونحن علـى ثقـة            أدعو إخواني جميعاً أال نتحدث عن االنتقام وال         
  ". بقدرتكم وإبداعكم يا كتائب القسام، فاستعينوا باهللا

كما عبر عن تقديره لما أنجزته اإلمارات وشرطة دبي في إطار التحقيق بالجريمـة، مطالبـاً بالمزيـد                  
  . بصفتها ولي الدم" حماس"وإشراك 
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دبي أن يالحقوا القتلة وخطوا خطوات مقدرة  مشكورة، هؤالء القتلة           طالبنا المسؤولين في    : "وقال مشعل 
نقول إلخواننا في دبـي     : "، وأضاف "الذين هم ليس عصابة إجرام فحسب، هؤالء هم الموساد الصهيوني         

نحن أولياء الدم في حالة الشهيد المبحوح وليس غيرنا، نعم أنتم تبذلون جهداً نريد المزيد من ذلك ونحن                  
لك، ونحن أولياء الدم، يجب إطالعنا على الحقيقة، أما اآلخرون فهناك المخلص منهم وهنـاك               معكم في ذ  

  ". من يتآمر ويرقص على الجروح
وأهلنا وشعبنا الفلسطيني بل    " حماس"مالحقة القتلة ليس فقط مصلحة لعائلة الشهيد وحركة         "وشدد على أن    

، مضيفاً  "لصهاينة سيتجرؤون على استباحة أمنكم    هي مصلحة لكم في دبي وكل الدول العربية، واال فإن ا          
 لهذا الملف هو ما سيردعهم) السلطات في دبي(حسن إدارتكم "إن ."  

محطة لنذكّر أهلنا العرب أن الخطر الحقيقي على األمن الوطني القومي لـيس             "وشدد على أن ما جرى      
غـزة ال تهـدد     "، وأضاف   " وأعداءنا أو المقاومة أو الشعب الفلسطيني بل الصهاينة هم أعداؤكم        " حماس"

هـي عـدوتنا    ) إسرائيل(ال تهدد األمن القومي المصري، بل       " حماس"مصر، والضفة ال تهدد األردن، و     
  ". جميعاً، هي التي قتلت األطفال وأسقطت الطائرات

 ،"مراجعة إسـرائيل  "ودعا مشعل الدول األوروبية خاصة تلك التي حمل القتلة جوازات سفرهم إلى وقت              
علـى  ) إسـرائيل (معاقبة "، مشدداً على ضرورة "حين سكتّم تجرأ الصهاينة في استخدام الجوازات"وقال  

  ". ذلك ووضعها على قوائم اإلرهاب بدالً من وضع قوى المقاومة
منذ اللحظة األولى التي أعلن فيهـا أن        " حماس"وأكد أن ما كشفته شرطة دبي، جاء متوافقاً مع ما أعلنته            

ما قدمته حكومة وشرطة دبي ما زاد إال أن عزز الموقف الذي أعلنتـه              : "ءت بفعل القتل، وقال   الوفاة جا 
الحركة عندما ُأخبرت الحركة أن رحيل المبحوح جاء نتيجة القتل العمد وال نريد أن ننصرف عن هـذه                  

  ". الوجهة
قاً وغرباً يستبيح بها    من قتل الشهيد المبحوح هي المجموعات المجرمة التي يبعثها الموساد شر          "وأضاف  

أن يشارك اثنـان    : "، وأردف قائالً  "بلدان العالم دون أن يرف له جفن ال يعبأ بأحد من الشرق أو الغرب             
من المنسوبين لفلسطين هذا ال يغير الرواية األساسية؛ أن الذي قتل المبحوح هو الموسـاد اإلسـرائيلي،                 

  ". ون قادة شعبنا المقاوموهو وأجهزة األمن الصهيونية األخرى هم من يالحق
يسلط الضوء من جديد علـى      "ونبه مشعل في الوقت ذاته أن اإلعالن عن اعتقال شخصين هربا واعتقال             
  ". الدور لألذناب الذين خسروا دنياهم الذين قبلوا أن يكون عوناً وعبيداً لعدوهم

ج المقاومة وتطويرها من جهـة،      له معنيان؛ فهو  يعزز نه     "من جهة أخرى؛ أكّد مشعل أن ارتقاء الشهيد         
  ". في أسر الجنود من جهة ثانية" حماس"ويعزز نهج 

        ة يؤلمنا، وتأخير اإلعمار عن عشرات اآلالف         " وعلى صعيد آخر؛ أشار مشعل إلى أنالحصار على غز
ومة من المنكوبين من الحرب يؤلمنا، والتآمر والتنسيق األمني والضغط األمني على الضفة ومالحقة المقا             

، والفيتو األمريكي على المـصالحة، وتهديـد الـسلطة          "حماس"يؤلمنا، وكذلك يؤلمنا وضع شروط على       
لن يدفعنا للتراجع عن حقوقنا وتحرير الوطن والتخلي عن         "، ولكنّه أكّد على أن ذلك كله        "والوعيد لمصر 

باألرض والقدس وحـق    سنبقى مع المقاومة، سنبقى نتمسك      "القدس وعن حق العودة والمقاومة، وأضاف       
  ". العودة وتقرير المصير، هذا حقنا

لم يبق في جعبـة األمريكـان مـا         "وتوجه مشعل بكالمه إلى قادة فتح والسلطة والزعماء العرب بالقول           
تعطيه لنا ولكم، يكفي الرهان ويكفي الركض خلف السراب، ويكفي تجريب المجرب، في ضوء الثالوث               

ف الصهيوني الذي يجاهر أن الوطن البديل في األردن، إضافة إلى خـذالن             نتياهو باراك ليبرمان والموق   
  على حد قوله". أوباما
تعالوا نحن وإياكم نصنع البديل معاً، ووفق إمكاناتنا وقدراتنا، تعالوا نفرض احترامنا على العالم،              "وتابع  

سروا الحصار عن غـزة،     الخيار أن نتمسك بحقوقنا، ونقول ال لألعداء، أن تحتضنوا أهل فلسطين، وتك           
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، وأضاف موجهاً كالمه للمفاوض الفلسطيني      "وتعجلوا إعمارها، وتقولوا لدايتون أخرج من الضفة الغربية       
لو كنت صادقا في التفاوض فأنت محتاج إلى المقاومة وحاجتك إلى المقاومة ال تقل عن حاجتنا                "والعربي  

  حسب قوله". لها
المقاومة المقاومـة، ال    "مودهم دعا أهل الضفة إلى المقاومة قائالً        وختم مشعل الذي أشاد بأهل غزة وص      

مخرج لكم إال بالمقاومة، هذا طريق التحرير، أولويتكم ليس سالم االقتصاد، وليس البحث عن االستثمار               
  ". كما يفعل بعض التعساء عندكم، الخيار هو المقاومة

  18/2/2010وكالة سما، 
  

  عتقال من فتح م20 تفرج عن في غزةالحكومة  .2
الحكومة المقالة في غـزة     ، أن   حامد جاد نقالً عن مراسلها،    غزة   من 18/2/2010الغد، االردن،   ذكرت  

 معتقال أمنيا ينتمون إلى حركة فتح وذلك كمكرمة للوفد البرلماني العربي الـذي              20قررت اإلفراج عن    
  .اختتم أمس زيارته إلى القطاع

إسماعيل هنية في تصريحات للصحافيين عقب وداع الوفد العربـي          وقال رئيس وزراء الحكومة المقالة      
، داعيا الـسلطة    "إن قرار اإلفراج عن المعتقلين يأتي لخلق المناخات الالزمة من أجل تحقيق المصالحة            "

  .الفلسطينية في رام اهللا إلى اتخاذ إجراءات مماثلة
 الفتا إلى أن المصالحة باتـت قريبـة         وأكد هنية حرص حكومته على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية،        

ولكن حتى ال نكرر التجارب السابقة نريد مـصالحة         "وشدد على أن قرار المصالحة ال رجعة عنه،         . جدا
وأوضح أن هناك جهـودا      .، حسب هنية  "حقيقية تتسم بالديمومة وتأخذ باالعتبار تعزيز الشراكة الوطنية       

من أجل التوصل إلى لحظة يوقع فيها الفلسطينيون الورقة         عربية وفلسطينية ومع األشقاء في مصر تبذل        
  .المصرية، الفتا إلى أنه يجري البحث حاليا عن كيفية األخذ بمالحظات حول بنود في الورقة

من غزة، ان الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إيهاب الغصين أكد             17/2/2010قدس برس    وأضافت
وأوضح .المعتقلين على خلفية قضايا أمنية وجنائية مختلفة      " فتح " من أعضاء حركة   20أن هنية العفو عن     

الغصين في تصريح صحفي وزعه المكتب اإلعالمي لوزارة الداخلية في غزة، وأرسلت نسخة منه لــ                
بان وزارة الداخلية ستقوم بإجراءات اإلفراج فورا، وأكد الغصين عدم وجـود أي معتقـل               " قدس برس "

نيا ان تقابل هذه الخطوة بمثلها في الضفة الغربية التي يتم اعتقال المئات علـى               سياسي لدى الداخلية، متم   
   .خلفيات سياسية، كما قال

  
   دون القدس حتى لو أعطوني الالجئين والدولة والمستوطنات"إسرائيل"ال اتفاق مع : عباس .3

وأوضـح  . من القدس قال الرئيس محمود عباس انه لن يوقع على اي اتفاق مع اسرائيل ال يتض             : رام اهللا 
لو اعطـوني الالجئـين والدولـة       : " األربعاء -في لقاء مع اسرى محررين من مدينة القدس ليل الثلثاء           

لن يكون هناك اي فلسطيني يوقع علـى        : "وأضاف". والمستوطنات من دون القدس، لن يكون هناك حل       
  ". اتفاق يستثني القدس

  18/2/2010الحياة، 
  

  "أخطر"يق ويتعهد كشف ملفات شبانة يشكك في لجنة التحق .4
مـا  ” اإلسـرائيلية “فهمي شبانة الذي كشف في تقرير القناة        ، ان   غزة  من    18/2/2010 الخليج،   ذكرت

أسماها فضائح مالية وأخالقية لرفيق الحسيني مدير ديوان الرئيس الفلسطيني، شكك في صـدقية لجنـة                
وتعهد شبانة مجدداً كشف المزيد من ملفات       . هالتحقيق التي شكلها الرئيس محمود عباس للتحقق من تقرير        

سوف تهز تلك الملفات أركان الـسلطة الفلـسطينية،   “آذار المقبل، وقال /الفساد التي يمتلكها مطلع مارس   
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، فضل الكشف عن تفاصيلها فـي       ”وسوف تطيح رؤوساً كبيرة ألنها تحتوي على أمور حساسة وخطيرة         
 أمس، إن عباس أمر بقطع راتبه الشهري بعد بث التقرير، ما            وقال شبانة في تصريحات صحافية،    . حينه

” فتح“وقال عضو المجلس الثوري لحركة      . يشير، بنظره، إلى أن لجنة التحقيق التي شكلها عباس شكلية         
اللجنة ستقدم توصياتها للرئيس بعد ثالثة أسابيع ومن ثم ستعرض على اللجنة التنفيذيـة              “زياد أبوعين إن    
 .”فتح“ واللجنة المركزية لحركة لمنظمة التحرير

 لندن، ان فهمي شبانة التميمي، أعلن عن تقديم موعـد مـؤتمره              من 18/2/2010 قدس برس  وأضافت
الصحفي الذي سبق وهدد بأنه سيكشف فيه عن أمور أخطر تتعلق بملفات الفساد في السلطة الفلـسطينية                 

  .برام اهللا
، إنه ورداً على إيقاف )17/2(بث من لندن مساء األربعاء الفضائية التي ت" الحوار"وقال شبانة، لقناة 

واستمرار حملة التخوين ) 16/2الثالثاء (راتبه من قبل رئيس السلطة المنتهية واليته محمود عباس 
قررت تقديم موعد المؤتمر الصحفي من األول من شهر "والتشكيك ضدي من قبل مسؤولين في السلطة؛ 

  ). 22/2(الثنين المقبل  إلى يوم ا2010) مارس(آذار 
  

  وال تملك من أمرها شيئا" كانتون"سلطة رام اهللا عبارة عن : القدومي  .5
وصف رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي البيان الوزاري للحكومـة              

ـ  ولية ان تقوم بواجباتها حتى     كد ان لبنان يدافع عن نفسه بالفعل، وعلى القوات الد         االرائع ألنه ،  "اللبنانية ب
  ".قضية السالح الفلسطيني خارج المخيمات هي محل بحث"وشدد على ان ". ال تمس سيادة لبنان

زار القدومي أمس رئيس الجمهورية ميشال سليمان وأطلعه على أجواء الواقع الفلسطيني وبحث معه في               
  .أوضاع الفلسطينيين في لبنان

غتربين علي الشامي وأجرى معه جولة أفق حول االوضاع فـي المنطقـة        كما التقى وزير الخارجية والم    
ان التعاون والتنسيق بيننا وبين اخواننا فـي لبنـان مـستمر            : "وقال. وآخر تطورات القضية الفلسطينية   

وقد . ونقول ونؤكد ان المقاومة هي التي تحمي حقوقنا وليس المفاوضات         . لبنان المقاومة "وخصوصا مع   
ت هذه المفاوضات وكيف كانت الدول االجنبية تتعامل معنا، ال سـيما الغربيـة منهـا                شرحنا كيف فشل  

واسرائيل التي تماطل وتزيد من المستوطنات داخل االراضي الفلسطينية حتى أصبح لدينا كانتون يسمى              
لية وان السلطة هذه السلطة ليس بيدها شيء وهي سلطة غير معترف بها ألنها سلطة مح             " كانتون رام اهللا  "

أما السلطة بحسب المـادة     . فمنظمة التحريرهي مسؤولة عن كل شيء     . فقط بالنسبة الى الضفة والقطاع    
  ".السادسة فليس لها صالحيات خارج اطار الضفة والقطاع

سـنجتمع مـع جميـع      : "وعن االشكاالت االمنية التي تحصل في لبنان بسبب عدد من الفلسطينيين، قال           
ت ان رئيس الجمهورية قال بتسهيل االمور بالنسبة الى اخواننا الالجئـين            الفصائل ونتحدث معها، وعلم   

  .الفلسطينيين وان قضية السالح خارج المخيمات هي محل بحث
ان المفاوضات فشلت فشال ذريعا، اما البيت الفلسطيني فهو في حقيقة االمـر موحـد لكنـه                 "ولفت الى   

طينية متعاونة مع اسرائيل، لذلك ومـع األسـف         بصراحة ووضوح هناك شواذ ان السلطة الوطنية الفلس       
كلنا نريد مقاومـة اال     . الشديد فإن الحوار معها يعني ضمنا الموافقة على ما تقول به انها ال تريد مقاومة              

  ". السلطة
  18/2/2010المستقبل، 

  
  اغتيال المبحوح في دبي من أفشل العمليات في تاريخ الموساد: موقع إسرائيلي .6

" الموساد"العبري على شبكة االنترنت إن العملية التي قام بها جهاز " قضايا مركزية" وقع قال م: الناصرة
في دبي قد تكون من أفشل العمليات في تاريخه، ذلك أن استخدام جوازات سفر لدول أوروبية مثل 
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لنت فيه يوم ، في الوقت الذي أع"قد يقود لدفع ثمن باهظ من إسرائيل"ايرلندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا 
أمس وزارة الخارجية االيرلندية بشكل قاطع أن الشخصيات الثالث التي نشر أنها تحمل جوازات سفر 

  .ايرلندية ليسوا مواطنين ايرلنديين
وذكر الموقع أن سبعة من اإلسرائيليين المقيمين في الدولة العبرية ويحملون جوازات سفر أجنبية، 

  .ي بانتحال شخصياتهم لتنفيذ عملية االغتيالاإلسرائيل" الموساد"يتهمون جهاز 
الفشل يالزم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مع جهاز الموساد، فالعملية "وأضاف الموقع أن 

خالد مشعل في العاصمة " حماس"التي قام بتنفيذها الجهاز الغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة 
" حماس"ومة اإلسرائيلية، انتهت بالفشل واإلفراج عن زعيم حركة األردنية عمان، أثناء ترؤسه للحك

  .الشيخ أحمد ياسين من السجون اإلسرائيلية
يبدو أن الفشل يعود ليالحق نتنياهو، مع أن الموساد استطاع اغتيال المبحوح، ولكن المعلومات : "ويتابع

وإمكانية أن تكون من العمليات التي التي تنشر يوما بعد يوم تظهر مدى التراجع في أداء جهاز الموساد 
  ."ستسجل اكبر فشل في تاريخ عمل جهاز الموساد اإلسرائيلي

  17/2/2010قدس برس، 
  

   قرار االنتقام لدماء المبحوح قد اتخذأنؤكد ي" كتائب القسام "الناطق باسم  .7
أن قـرار   " حماس"كة  الجناح العسكري لحر  " كتائب عز الدين القسام   "، الناطق باسم    "أبو عبيدة "أكد  : غزة

وسيكون على قدر الجريمة بإذن اهللا، وما علي        "الرد واالنتقام للشهيد القائد محمود المبحوح قد تم اتخاذه،          
االحتالل اآلن سوى االنتظار، فنحن أولياء الدم، ومهمتنا القصاص، ومهمتكم أن تبقوا تعيشون في ذعـر                

  ". ورعب وأن تظلّوا تحت هاجس الخوف
كتائب القسام هي من ستحدد اآللية المناسبة لتنفيذ وعدها، ولن نقول لكـم كيـف               "أن" و عبيدة أب"وأضاف  

وأين ومتى، فلتستعدوا لنلقي نار غضبنا بطريقتنا الخاصة وبأدائنا المتقن وفي الوقـت والمكـان اللـذين          
  ". نختارهما

  18/2/2010وكالة سما، 
  

   كة عناصر من أجهزتها باغتيال المبحوح حول مشارطالب السلطة بتحمل مسؤولياتهايالحية  .8
الضفة (طالب خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس في كلمته السلطة الفلسطينية في رام اهللا               : غزة

بتحمل مسؤولياتها في ما يتعلق بما يثار حول مشاركة عناصر من اجهزتها االمنية في جريمة               ) "الغربية
  ".الثأر لدماء المبحوح قادم ال محالة"واضاف الحية ان ". مؤخرااغتيال الشهيد محمود المبحوح في دبي

وان , دم الشهيد محمود المبحوح القيادي في كتائب القسام لن يهدأ حتى يصل قـسامنا لقاتليـه               "واكد ان   
  ".يكونوا على مشانق العدل والحق

ا وبمقدساتنا فعهدنا لكـم     ما زال يعبث بامننا وبدولن    , ما زال المجرم الصهيوني جاثما على ارضنا      "وتابع  
ولن يقعدنا ارتقـاء  , ان نبقى ثائرين على طريق تحرير االوطان ولن يقعدنا قتل الشهداء وارتقاء العظماء  

  ".القائد الكبير
لن يقر لنا قرار ولن يهدأ بركان االنتقام حتى نرى قاتلي القائد محمود وقاتلي كل ابناء                "وقال الحية ايضا    
  ".قون جزاءهم في الدنيا والغضب واللعنة يوم القيامةشعبنا امام اعيننا يل

داعيا العالم الغربـي    , "وبان تتخذ قرارا بتحريم دخول الصهاينة     , الدول العربية بحماية أراضيها   "وطالب  
  ".الضرب بيد من حديد على عبث الصهاينة بمقدرات الدول وتحمل اعبائه ومسؤولياته"الى 

  18/2/2010وكالة سما، 
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   داللة على تورط الموساد"إسرائيل"ستدعاء بريطانيا وايرلندا سفيري ا :رضوان .9
ليس لديها " حركته  أن" قدس برس"الدكتور إسماعيل رضوان لـ " حماس" قال القيادي في حركة :غزة

ذرة شك واحدة في أن الموساد هو من يقف وراء اغتيال القيادي محمود المبحوح، لكن استدعاء بريطانيا 
فيري إسرائيل لديهما داللة إضافية دولية جديدة على تورط الموساد الصهيوني بجريمة اغتيال وايرلندا لس
  ".المبحوح
أن الصور والمعلومات األولية التي بثتها شرطة دبي تؤكد ما ذهبت إليه حركتنا من تورط : "وأضاف

 ال يقلل من تحمله الموساد الصهيوني بجريمة اغتيال المبحوح، وإن استعان بأدوات من عمالءه فإنه
  ".المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي لن تمر دون حساب

الدول التي تورط االحتالل في استخدام جوازات سفرها أن تقوم بمعاقبته " حماس"وطالب القيادي في 
رمي ونبذها من المجتمع الدولي، ومعاقبتها، وتقديم مج" دولة إرهاب"واإلعالن عن الدولة العبرية بأنها 

  .الحرب اإلسرائيليين إلى محكمة الجنايات الدولية
واعتبر اغتيال المبحوح بأنه دليل جديد يضاف إلى المجازر التي ارتكبها االحتالل بحق الشعب 
الفلسطيني على مدار تاريخه والتي كان أخرها الحرب على غزة والتي وثقت في تقرير جولدستون، 

  ".ديدة تضاف إلى سجل جرائمه التي ال بد من محاكمته عليهاإن اغتيال المبحوح جريمة ج: "قائال
   18/2/2010قدس برس، 

  
  وحماس ترحب..  يستأنف جهودهصفقة شاليطالوسيط األلماني في  .10

من المقرر أن يستأنف الوسيط األلماني في صفقة تبادل األسرى المتعثـرة بـين              : أشرف الهور  -غزة  
عملية التبادل قبل نهاية الشهر الجاري، في الوقت الذي لمح فيـه            حماس وإسرائيل جهوده الرامية إلتمام      

وزير الجيش اإلسرائيلي إلى إمكانية تحرير الجندي األسير جلعاد شليط من قبضة حمـاس فـي عمليـة         
  .عسكرية

وذكرت القناة التلفزيونية اإلسرائيلية الثانية نقالً عن مصادرها القول إن الوسـيط األلمـاني غيرهـارد                
قبل نهاية الشهر الجاري جهود الوساطة التي يباشر بها بين كـل مـن              ' سيستأنف على األرجح   'كونراد

إسرائيل وحماس، بهدف إتمام صفقة تبادل األسرى التي تقضي اإلفراج عن الجندي شليط مقابـل عـدد                 
  .كبير من األسرى الفلسطينيين

ا، إضافة إلى والـد الجنـدي نـاعوم         وأوضحت أن الوسيط األلماني سيزور إسرائيل للقاء عدد من قادته         
  .شليط

ورحبت حركة حماس، باستئناف مفاوضات صفقة التبادل وقال أيمن طه القيادي في الحماس انه سـيتم                
  .التعاطي مع أي مساع جديدة بشأن استئناف مفاوضات التبادل

للوسـيط األلمـاني    وأتهم طه إسرائيل بمحاولة إفشال صفقة التبادل عبر مواقفها وشروطها التي أبلغتها             
  .'بات على يقين بأن إسرائيل تسعى إلفشال الصفقة'الذي قال انه 

  18/2/2010القدس العربي، 
  

   المتهمين باغتيال المبحوح نقيادي في حماس يكشف هوية الفلسطينيي .11
 فـي حركـة     ا بارز اقيادي أن   القاهرة جيهان الحسيني   نقال عن مراسلتها من      18/2/2010الحياة،  ذكرت  
 هوية الفلسطينيين اللذين سلمهما األردن أخيراً إلى شرطة دبي للتحقيق معهمـا             "الحياة" لـ    كشف حماس

وقـال  . محمود المبحوح في أحد فنادق اإلمارة الشهر الماضـي        » حماس«على خلفية اغتيال القيادي في      
ـ          »انـور ش  «، والثـاني    »أحمد ح « احدهما يدعى    إنالقيادي   از ، موضـحاً أن األول يعمـل فـي جه

  .  العامة الفلسطينية، والثاني يعمل في أحد األجهزة األمنية التابعة للسلطة في رام اهللاالستخبارات
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ولفت إلى أن الفلسطينيين غادرا غزة عقب الحسم العسكري الذي وقع قبل نحو ثالثـة أعـوام، وأنهمـا                   
  ."فتح"مركزية في حركة حصال على إقامة في دبي بصفتهما موظفين في مؤسسة عقارية تابعة لشخصية 

كانا موجودين فـي دبـي قبيـل عمليـة          «: واتهم القيادي الفلسطينيين بالضلوع في قتل المبحوح، وقال       
جهاز االستخبارات اإلسـرائيلية    (االغتيال، وهما اللذان وفرا دعماً إمدادياً لوجستياً للمجموعة التابعة لـ           

هما اللذان حددا الفندق ونظمـا      ": وأضافت. »ي دبي موساد الذي شارك في تصفية المبحوح ف      ) الخارجية
، الفتاً إلى أنه عقب انتهائهما من إعداد مـسرح الجريمـة            "الحجوزات وأماكن التحرك وجهزا السيارات    

  .غادرا دبي وتوجها إلى عمان
بالـضلوع  » فتح«كما اتهم القيادي شخصيات نافذة في السلطة في رام اهللا وشخصية مركزية في حركة               

أجـرت اتـصاالت    «تل المبحوح، وقال إن السلطة في رام اهللا عقب احتجاز كل من الفلـسطينيين،               في ق 
واسعة وقامت بوساطات مع شخصيات نافذة من أجل الضغط على شرطة دبي لإلفـراج عنهمـا، لكـن           

وكذلك هناك شخصية مركزية في فتح تبـذل حاليـاً          (...) شرطة دبي رفضت الرضوخ لهذه الضغوط       
، معرباً عن أمله في أن تظل شرطة دبي متمسكة بموقفها الرافض اي             »نية من أجل إطالقهما   جهوداً مض 

تدخالت خارجية في التحقيقات في هذا الملف، وأن تستمر في نهجها المتمسك بضرورة التوصـل إلـى                 
  .الحقيقة بعيداً من أي تجاذبات أو مؤثرات

ها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية وتروج لها وسـائل        واعتبر القيادي أن الحجم الكبير للمعلومات التي تضخ       
تضليل الحركة في التحقيقات التي تجريها حاليـاً فـي          «اإلعالم األجنبية عن عملية االغتيال، يهدف الى        

خصوص اغتيال المبحوح، والتي تعتمد فيها بشكل أساسي على جمع كل المعلومـات عـن مالبـسات                 
دى الحركة، والتي تتناول اتصاالته وتحركاته، خـصوصاً فـي          الحادث، باإلضافة إلى المعطيات التي ل     

  .»الفترة الزمنية التي سبقت اغتياله
لم يحدث على اإلطالق أن قامت إسرائيل بضخ مثل هذا الحجم من المعلومات عـن أي                «: قياديالوقال  

واعتبر أن  . »دهاسابقة يجب التوقف عن   «، واصفاً هذا األمر بأنه      »عملية من عمليات القتل التي ارتكبتها     
نريـد أن   «: ، مـضيفاً  »يعني أنها تتعمد إبعاد حماس عن الحقيقة      «نشر إسرائيل هذا الكم من المعلومات       

، »وما الذي يحرصـون علـى إخفائـه       ) في إشارة إلى موساد   (نعرف ما الذي يريدون أن يبعدونا عنه        
ئيل مـن أجـل أن تتخـذ        أصبحت تدرك جيداً أن هناك محاوالت تقوم بها إسـرا         » حماس«موضحاً أن   

اتجاهاً مخالفاً للحقيقة، وذلك من خالل تسريب بيانات غير صحيحة تعمد           «التحقيقات التي تجريها الحركة     
، متهماً إسرائيل   »إلى تسليط الضوء عليها كي تبدو كأدلة أو قرائن، لكنها في واقع األمر بعيدة من الواقع               

  .بالتشويش على الحقيقة وتضليل مسار التحقيقات
 امصدرأن ) وكاالت(نقال عن مراسلها من عمان عبد الجبار أبو غريبة و 18/2/2010عكاظ، وأضافت  

 أن  أكد على مجريات التحقيق في اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوحا مطلعا فلسطينياأمني
فلسطينيين آخرين شاركا في عملية اغتيال المبحوح، عدا عن الفلسطينيين اللذين تم إلقاء القبض عليهما 

وأضاف المصدر األمني الفلسطيني، أن الفلسطينيين . في األردن وتم تسليمهما إلى السلطات في دبي
 القياديين البارزين في السلطة يحمالن جنسية غربية، إال أنهما من أصول فلسطينية، وهما تابعان ألحد

 .الوطنية الفلسطينية، والذي أثير حوله جدل كبير خاصة في قطاع غزة
  

  مسؤول عسكري في حماساغتيال المبحوح المتهمين بأحد الفلسطينيين ": الشرق األوسط" .12
 دبي في  أن أحد الفلسطينيين اللذين سلمهما األردن لسلطات"الشرق األوسط"علمت :  علي الصالح- لندن

من قطاع غزة » س. ن«قضية اغتيال محمود المبحوح أحد المسؤولين العسكريين في حركة حماس، هو 
هو » س. ن«وحسب مصادر فلسطينية في دمشق فإن . ويحمل وثيقة سفر مصرية وجواز سفر فلسطينيا

ة في دمشق ونفت المصادر المقيم. شقيق كادر عسكري اغتالته إسرائيل في قطاع غزة قبل بضع سنوات
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. أن تكون السلطات السورية قد نفذت عمليات اعتقال ضد أي من الفلسطينيين تتعلق باغتيال المبحوح
إن األمور هادئة في سورية، مؤكدة أنه ال يجري تداول قصة » الشرق األوسط«وقالت المصادر لـ 

المكتب السياسي للحركة المبحوح، وأن حماس تترك األمر لتحقيقاتها الخاصة التي يتوالها نائب رئيس 
 .موسى أبو مرزوق

 18/2/2010الشرق األوسط، 
  

  حماس تنفي اعتقال سوريا عنصرا من الحركة على خلفية اغتيال المبحوح .13
نفى القيادي في حماس أيمن طه ما نشر في وسائل اإلعالم عن ان السلطات              :  جيهان الحسيني  –القاهرة  

ية التابعة للحركة نهرو مسعود على خلفية اغتيال المبحوح، وقال          السورية اعتقلت عنصراً في القوة التنفيذ     
. "عنصر سابق في القوة التنفيذية مقيم حالياً في دمشق، وليس مشتبهاً به، والخبر خاٍل من الـصحة                "انه  

ودفع التحقيقات الى منحى آخر بعيداً عن الفلسطينيين اللذين         » التضليل«واعتبر ان نشر هذه األنباء هدفه       
  .قق معهما الشرطة في دبي، مشيراً الى انهما ضالعين بشكل مؤكد في عملية االغتيالتح

  18/2/2010الحياة، 
  

  الحية يدعو العرب إلى دعم جهود المصالحة لتعزيز شراكة سياسية .14
في المجلس التشريعي خليل الحية وفد اتحاد " كتلة التغيير واإلصالح"دعا النائب الفلسطيني عن : غزة

يين العرب وحكوماتهم العربية واإلسالمية بضرورة الوقوف عند مسؤولياتهم ودعم جهود البرلمان
  . المصالحة الفلسطينية للوصول لشراكة سياسية حقيقية

وقال الحية في كلمة عن كتلة التغيير واإلصالح خالل حفل تكريم أقامه المجلس التشريعي الفلسطيني 
قبيل مغادرته قطاع غزة بعد زيارة استمرت لمدة ) 17/2(ربعاء للوفد البرلماني العربي صباح اليوم األ

اطمئنوا نحن سائرون للمصالحة قريبا، وساعدونا على المضي قدما لنعزز شراكة سياسية حقيقية، "يومين 
نحن أخوة دم ووطن، "وأوضح الحية . ، على حد تعبيره"وندعم صمود شعبنا نحو التحرر وبناء دولتنا

 كما عرفتموه، وما حدث بيننا هي سحابة صيف مرت علينا لن تفرق جمعنا، وسنبقى شعبا موحدا
وعبر الحية في نهاية كلمته عن بالغ شكره وتقديره . ، حسب قوله"ونعاهدكم للوصول لمصالحة قريبا

للوفد البرلماني على زيارته إلى قطاع غزة واالطالع على أوضاعها بعد العدوان الصهيوني األخير قبل 
  .باعام تقري

  17/2/2010قدس برس، 
 

   عباس يدرس تصورا لكيفية ضبط المخيمات الفلسطينية في لبنان:المقدح .15
الفلسطيني في مخيم عين الحلـوة العميـد منيـر          » الكفاح المسلح «قائد   أن   18/2/2010الحياة،  ذكرت  
 وعناصر مـن    »فتح« أنه سيتم تسليم مسببي اشتباكات االثنين الماضي في المخيم بين حركة              أكد المقدح

  .الى الدولة اللبنانية في حال طلبت ذلك» جند الشام«
االخباري االلكتروني إنه سيرفع الغطاء عن هؤالء، لتـتم محاسـبتهم أمـام             » ناو ليبانون «وقال لموقع   

  .القضاء اللبناني، لمنع استمرار الفوضى في المخيم
ي المخيم، في إطار اجراءات ستُتخذ      ف» فتح«تبديالت وتغييرات في صفوف قيادات      «وتحدث المقدح عن    

بحق كل من تورط من قريب أو بعيد في هذه االشتباكات، ومحاسبتهم لمنع الفوضى ووضع كل شخص                 
في اطار حدوده الطبيعية، بعدما انتفخت أحجام البعض وخرجوا عن أهداف القضية الفلسطينية والـشعب         

  .»الفلسطيني
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 علي يوسف التي سقطت خالل اشتباكات االثنين في المخيم،          وكان المقدح شارك في تشييع الضحية نجمة      
  .»فتح«تنتمي الى الكفاح المسلح، والتنظيم النسائي في «مشيراً الى ان الضحية 

 منير المقدح، أن  بيروت سوسن األبطح نقال عن مراسلتها من 18/2/2010الشرق األوسـط،  وأضافت  
ـ أشار   يدرك أن ثمة خلال أمنيـا فـي        «سطيني محمود عباس،    إلى أن الرئيس الفل    : »الشرق األوسط « ل

طلب مني الرئيس تصورا لوضع كل مخـيم        «: ، وقال »المخيمات الفلسطينية في لبنان وال بد من عالجه       
  . »في لبنان على حدة وكيفية المعالجة، وقد أرسلت له تصوري للعالج ونحن في انتظار الجواب الشافي

: يق عمل فتح لضبط األمن بحده األدنى في عين الحلوة، قال المقدحأما عن المشكلة األساسية التي تع
عدم وجود قوة أمنية مدعومة، تستطيع العمل طوال النهار، ويشتغل أعضاؤها كمتفرغين، يجعلنا غير «

فالقوة األمنية يفترض أن تضطلع بما يقارب عشرين مهمة، منها تنظيم السير . قادرين على ضبط الوضع
سبق لنا أن شكلنا قوة أمنية، «: وأضاف. »وهذا يحتاج إلى دعم وتفرغ. ات مثالومكافحة المخدر

 .»شاركت فيها مختلف األطراف لكنها فشلت بسبب عدم وجود الدعم الكافي لها
  

   عنصرا من فتح20ترحب بإفراج حكومة غزة عن " الجهاد" .16
 معتقال من 20يل هنية عن بافراج رئيس الوزراء في غزة اسماعيرحبت حركة الجهاد اإلسالمي : غزة

خطوة في االتجاه الصحيح الرامي إلى تهيئة األجواء الداخلية وإشاعة مناخات  ذلك  واعتبرتحركة فتح
نسخة » الشرق األوسط«وقالت في بيان تلقت . المصالحة وطالبت السلطة في رام اهللا بخطوات مماثلة

بخطوات مماثلة باإلفراج عن معتقلي حركتي نطالب سلطة رام اهللا وأجهزة األمن هناك بالقيام «منه 
وأكدت الجهاد حرمة االعتقال . »الجهاد وحماس وباقي قوى المقاومة، وذلك دعما منهم لجهود المصالحة

 .السياسي وضرورة التوقف التام لهذه الجريمة السياسية التي تقترف في حق أبناء شعبنا
 18/2/2010الشرق األوسط، 

  
  تقال عدد من أنصارها وسجن آخرين في الضفةحماس تتهم السلطة باع .17

اتهمت حركة حماس، األجهزة األمنية الفلسطينية، الموالية لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود : رام اهللا
 من أنصارها في محافظات الخليل وقلقيلة ورام اهللا، وإصدار أحكام بالسجن الفعلي 10عباس، باعتقال 
  .بحق عدد آخر

إن األجهزة األمنية "نسخة عنه " قدس برس"وصل) 17/2(بيان أصدرته اليوم األربعاء وقالت الحركة في 
الفلسطينية في محافظة رام اهللا، اعتقلت من بلدة بيت لقيا ستة أسرى محررين وهم رامي نبيل موسى 
ومعتز بهجت موسى وعرفات يوسف عاصي وبكر رباح عاصي، مشيرة إلى أن حكومة فياض 

قد فصلت كل من رامي موسى ومعتز موسى من وظائفهم على خلفية انتمائهم لحركة كانت " الالشرعية"
، فيما رشحت معلومات أكيدة من داخل مقرات األجهزة بتعرض المعتقل رامي موسى للتعذيب "حماس"

  .، حسب تأكيدها"الوحشي والعنيف
  17/2/2010قدس برس، 

  
  المقاومة هي األصل وليس التفاوض: شخصيات فلسطينية .18

، مشددين على أن "تناحري"أكدت شخصيات فلسطينية على أن التناقض مع االحتالل اإلسرائيلي : ام اهللار
وأضافوا في بيان وصل  .المقاومة هي الخيار األصل في القضية الفلسطينية وليس التفاوض مع االحتالل

ال موقفاً ضد أي موقف لصالح التسوية، التي جوهرها مفاوضات، ليس إ"نسخة منه أن " قدس برس"
أو من استفادوا وكوفئوا من التسوية / و  المقاومة هدفه الحفاظ على المكاسب اليومية لمن هم في السلطة

  ".ثم شجبوها
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رئيس بلدية نابلس األسبق بسام الشكعة، والدكتور عبد الستار قاسم، والدكتور : ووقع على البيان كال من
كاليفورنيا، /  إحسان سالم، والدكتور مسعد عربيدحسن خريشة، والدكتور مجدي حمايل، وأبو عرب

كوبا، والطاهر المعز فرنسا، وسعادة ارشيد، والدكتورة سوسن مروة، / والدكتور نور الدين مصطفى
وأنس برغوثي، ورائدة خفش، وأمل وهدان ، والدكتور عبد الرحيم كتانة، وعادل سمارة، وإبراهيم خليل 

  .اللدعة
 صهيوني ألدواتهما - الحديث عن مفاوضات في هذه اللحظة هو تحريك أمريكيإن تنشيط: "وقال البيان

في المنطقة إلنعاش المشروع األمريكي للشرق األوسط الجديد، بعد الضربات التي أعاقته، وهو إعادة 
اصطفاف قوى التسوية وهوامشها شبه الرافضة، التي تتلظى وراء المطالبة بتجميد االستيطان وتحديد 

و بنصف مرجعية أو بشبه مرجعية، رافضة فهم التاريخ وتجربة مفاوضات لم تسفر سوى عن مرجعية أ
  ".اغتيال القضية

  17/2/2010قدس برس، 
   

  الموساد باغتيال المبحوحليبرمان ينفي اي دليل على تورط  .19
دام  قال وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان امس ان اسـتخ          : أ ف ب، رويترز    -القدس المحتلة   

وعنـدما  . هو المسؤول عن اغتيالـه    " موساد"المجموعة هوية اسرائيليين ولدوا في الخارج، ال يثبت أن          
ليس هناك سبب يدعو    : "سئل ليبرمان عن العملية وما تردد عن تزوير جوازات سفر، قال الذاعة الجيش            

مبحوح، قائال ان اسرائيل    لكنه لم ينف صراحة تورط اسرائيل في قتل ال        ". الى التفكير في أنه كان موساد     
. في ما يتعلق بمسائل المخابرات، وانه ليس هناك دليل على أنها وراء االغتيـال             " سياسة الغموض "تلتزم  

" موسـاد "ونفى احتمال وجود مشكالت ديبلوماسية مع بريطانيا في شأن االشتباه في استخدام فريق مـن                
نيا تدرك أن اسرائيل بلد مسؤول، وأن نشاط أمننا         أعتقد أن بريطا  : "جوازات سفر بريطانية مزورة، وقال    

  ".بالتالي ليس لدينا ما يدعو الى القلق. يتم طبقاً لقواعد لعبة واضحة وحذرة ومسؤولة للغاية
يريـد  " جهاز استخبارات اجنبـي   "رافي ايتان عن فرضية ان يكون       " موساد"وتحدث نائب سابق لرئيس     

  ".توريط اسرائيل باستخدام هويات مسروقة"
  18/2/2010الحياة، 

  
  بسبب مقتل المبحوح" موسادال"انتقادات اسرائيلية لـ .20

انتقـادات  ) موساد( واجه جهاز االستخبارات االسرائيلية الخارجية       - أ ف ب، رويترز      -القدس المحتلة   
محمـود  " حمـاس "حادة بسبب االعتقاد بأنه ترك أثاراً تدل على تورطه في عملية قتل القيادي في حركة   

وعبرت وسائل االعالم االسرائيلية، وكـذلك مـسؤولون كبـار فـي            . مبحوح في دبي الشهر الماضي    ال
، عن القلق من اإلرباك الذي يمكن ان يسببه اغتيال المبحوح اذا تبين ان المجموعة التي تتهمهـا                  "موساد"

  دبي بقتل المبحوح استخدمت اسماء اسرائيليين يحملون جنسيات اخرى، 
مئير داغان المعروف بتأييـده التحركـات       " موساد"بشكل واضح بإقالة مدير     " آرتسه"وطالبت صحيفة   

وأخذ المراسل العسكري للصحيفة على رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين         ". عمليات التصفية "المباشرة و 
ت الذي يشغل منصب رئيس جهاز االستخبارا     " عدم اإلصغاء لتحذيرات من التمديد لوالية داغان      "نتانياهو  

  .2002منذ تشرين االول 
، مـشيرة الـى     "عملية ناجحة؟ لـسنا متأكـدين     : الواسعة االنتشار " يديعوت احرونوت "وعنونت صحيفة   

" موساد"وامتنعت عن ادانة    ". ثغرات تتكشف شيئاً فشيئاً في هذه العملية التي بدت في البداية نجاحاً كبيراً            "
التي تمكنـت   " ية لم يأخذوا في االعتبار مهنية شرطة دبي       الذين اعدوا هذه العمل   "مباشرة، لكنها قالت ان     

  .من التعرف على المشبوهين عن طريق كاميرات المراقبة
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ال نعرف من قام بهذه العملية، لكن ال شك لـدينا           : "، وكتبت "ارباك كبير "، فعنونت   "معاريف"اما صحيفة   
ونقلـت  ".  بمحاسبة امام برلماني البلدين    انها لو كانت تعني بريطانيا او الواليات المتحدة، لطالب احد ما          

ارتكب خطـأ  "ان جهاز االستخبارات هذا سيكون     " موساد"اذاعة الجيش االسرائيلي عن مسؤول كبير في        
  .اذا تبين انه استخدم جوازات سفر اسرائيليين، خصوصاً من دون موافقتهم" فادحاً

  "هويات مسروقة"
. انيين واسرائيلي الماني افادوا بأنه تم انتحال هوياتهم       ونشرت الصحف امس صور ستة اسرائيليين بريط      

  . وأصروا أن هوياتهم سرقت، وأشاروا الى عدم تطابق الصور مع صورهم
  18/2/2010الحياة، 

  
  رئيس الموساد لن يستقيل بسبب اغتيال المبحوح:  إسرائيليمصدر .21

ان ) الموساد(ات االسرائيلي  قال مصدر قريب من مئير داجان رئيس جهاز المخابر-) رويترز(القدس 
 بسبب اغتيال قيادي من حماس في دبي وان من غير  قبل انتهاء مدة خدمته،داجان ال يرى سببا لالستقالة

وأضاف أن االستقالة معناها تحمل المسؤولية  .المرجح أن يطلب منه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا
  . عن االغتيال

 وهو ايضا من مجتمع المخابرات االسرائيلي ان نجاح رئيس الموساد وقال المصدر القريب من داجان
في عمليات أخرى ومستمرة ضد حماس وحزب اهللا وسوريا وايران سيفوق اي رغبة لدى نتنياهو في 

  .مطالبته باالستقالة
يا وتوقع المصدر أن يعمل الموساد بهدوء على حشد دعم وكاالت المخابرات في بريطانيا وايرلندا والمان

وفرنسا وهي الدول التي استخدمت جوازات سفر صادرة بها لتنفيذ عملية دبي لتخفيف حدة تدقيق بالدها 
  .مع اسرائيل

  18/1/2010وكالة رويترز، 
  

  أحد المرتبطين بعملية اغتيال المبحوح غادر مكان سكناه : "يديعوت" .22
ء التي وردت في قائمة منفذي تقريرا حول اختفاء أحد أصحاب األسما" يديعوت أحرنوت"نشرت صحيفة 

عملية اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح، ولكن في سياق التقرير يستدل أن الحديث يدور 
 .عن صاحب إحدى الصور التي نشرت، أي أحد أفراد عملية االغتيال الحقيقيين

جيمس كالرك " مالمح"، أنه كان يبحث عن "غفعات هشلوشا"ويقول مراسل الصحيفة الذي زار كيبوتس 
بين الغادين والرائحين، ويؤكد أن السكان رفضوا التعاون معه ونصحوه بمغادرة المكان، وهناك من 

 .ما يؤكد مشاركته في عملية االغتيال" بطل"وصفه بالـ 
، وألمح "غفعات هشلوشا"ويؤكد المراسل أن الشخص تالشى عن األنظار وغادر مكان سكناه في كيبوتس 

 .سكان تلقوا تعليمات بعدم التعاطي أو التعاون مع وسائل اإلعالمإلى أن ال
 18/2/2010، 48عرب

  
 " إسرائيل"والقدس هي عاصمة .. زئيفي" قتلة"عن لن أفرج : نتنياهو .23

الوزير " قتلة"شدد رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء امس انه لن يتم االفراج عن              : رام اهللا 
 .م زئيفي بمن فيهم األمين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات ما دام هو رئيسا للوزراءاالسرائيلي رحبعا

جاء حديث نتنياهو هذا خالل مؤتمر القدس الدولي المنعقد في فندق حياة ريجنسي الذي قتل فيه زئيفـي                  
 .قبل حوالي ثماني سنوات
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م يتحدث الناس عن هرتسيليا وفـي       الحظت انه في مؤتمر هرتسيليا ل     "وتحدث نتنياهو  عن القدس قائال       
 ."قيساريا الناس لم يتحدثوا عن قيساريا، ولكن في مؤتمر القدس سأتحدث عن القدس

 ."القدس هي عاصمة اسرائيل و هي عاصمة الشعب اليهودي، انها موحدة وستبقى كذلك"واضاف نتنياهو 
 روسـيا، المغـرب، بولنـدا       ان الشوق للقدس أحضر موجات من المهاجرين من الـيمن،         "وقال نتنياهو   

 .، زاعما انها عاصمة اسرائيل منذ ثالثة آالف عام"واثيوبيا
 18/2/2010األيام، فلسطين، 

  
  ساذجمن الضفة من يرى أن العالم سيكون سخيا معنا اذا انسحبنا : مساعد نتنياهو .24

االربعاء ان من يعتقد  قال أحد مستشاري رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو المقربين يوم :القدس
أن العالم سيقف الى جانب اسرائيل اذا انسحبت من الضفة الغربية قد يكون ممن يؤمنون بالخرافات التي 

  .يصدقها االطفال
وقال المستشار رون درمر ان المشكالت التي تواجهها اسرائيل فيما يتعلق بصورتها الدولية وخصوصا 

 حرب غزة في العام الماضي نجمت عن شيء أكثر عمقا من بعد االنتقادات التي وجهت لسلوكها في
وهما االسالم المتشدد واليسار " الخصوم الرئيسيين"وقال في كلمة ان  .مجرد معارضة سياساتها

  .المتطرف يتحدون شرعية اسرائيل في اطار حملة ضد القيم الغربية
  17/1/2010وكالة رويترز، 

  
  "ائيلإسر"سوريا بعدم امتحان " ينصح"باراك  .25

وإنما " إسرائيل"ايهود باراك إنه ينصح سوريا بعدم امتحان " اإلسرائيلي" قال وزير الحرب :)آي.بي.يو(
  .التحدث معها، مضيفاً أنه ال حاجة إلى حرب جديدة بين الجانبين، وإنما الدخول في محادثات تسوية

هودية في العالم المنعقد في عن باراك قوله أمام مؤتمر المنظمات الي" يديعوت أحرونوت"ونقل موقع 
ال أنصح أية جارة بما في ذلك سوريا بامتحاننا، وبعد أن أقول هذا أنا مقتنع بأن "القدس المحتلة أمس 

وأضاف موجها حديثه إلى ". مصلحتنا تقتضي الشروع في مفاوضات من أجل البدء في عملية تسوية
الجلوس إلى طاولة ) هكذا قال باراك(لسادات رئيس سوريا بشار ا"الرئيس السوري بشار األسد أن على 

ال "وتابع أنه ". المفاوضات بأسرع ما يمكن وكلنا نعرف ما هو موضوع على الطاولة والتوقيت هو اآلن
  ".  عاماً أو لحرب أخرى20 أو 10حاجة لالنتظار 

  18/2/2010الخليج، 
  

 لة عربية لدو"إسرائيل"سياسة نتنياهو في تجميد المفاوضات ستحول : ليفني .26
حذرت رئيسة المعارضة اإلسرائيلية زعيمة حزب كديما، تسيبي ليفني، أمس، :  نظير مجلي- تل أبيب

وقالت ليفني، . من أن تتحول إسرائيل إلى دولة عربية بسبب تجميد مفاوضات السالم مع الفلسطينيين
بنيامين نتنياهو، تدير سياسة التي كانت تتحدث في مؤتمر القدس السنوي، إن الحكومة اإلسرائيلية بقيادة 

من دون أهداف وطنية واضحة وتتسبب في خالفات حادة بين إسرائيل وأصدقائها في العالم، وتلبك 
وأضافت أن هم نتنياهو الوحيد هو الحفاظ على االئتالف الحكومي . إسرائيل وتعمق األزمة مع أصدقائها

في الحلبة " الوساخة"تبع طرقا تتسم بشيء من بما يضمن بقاءه رئيسا للحكومة، وأنه في سبيل ذلك ي
  .السياسية الداخلية في إسرائيل

  وقالت ليفني إن تكريس األمر الواقع وغياب المفاوضات، يدفع بالكثير من الفلسطينيين إلى تفضيل الدولة 
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ين، تتزايد وفي دولة كهذه، توجد نسبة عالية من العرب الفلسطيني. الواحدة للشعبين، من البحر إلى النهر
  . باستمرار، وتقترب من المساواة مع عدد اليهود

 18/2/2010الشرق األوسط، 
  

  منع أي تقدم في مفاوضات السالمل األجواء رونيعك: أيالون يهاجم السلطة الفلسطينية .27
إن الحكومة  ،في مؤتمر القدس السنوي داني أيالون،  نائب وزير الخارجيةقال:  نظير مجلي- تل أبيب
القات جيدة مع جميع أصدقائها، وتقيم عالقات مميزة مع الواليات المتحدة، وأن هذه العالقات اليوم تقيم ع

وأكد بشكل خاص على العالقات مع الواليات . لم تكن على حال أفضل من أي وقت في الماضي
 ونفى أيلون .المتحدة، فقال إن هذه العالقات باتت حجر الزاوية في السياسة األميركية في الشرق األوسط

وادعى أن مبعوث الرئيس األميركي إلى الشرق . أن تكون إسرائيل سببا في عرقلة المفاوضات السلمية
األوسط، جورج ميتشل، يستطيع أن يشهد على ذلك، كونه قدم مشروعا متكامال الستئناف المفاوضات 

  .السلمية مع الفلسطينيين وقبلته إسرائيل ورفضته السلطة الفلسطينية
نحن نلومهم ليس  ":قائالً أيلون الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حكومته، سالم فياض، جموها

فقط على فرضهم شروطا تعجيزية على عملية السالم، بل إنهم ينثرون السموم التي تعكر األجواء وتمنع 
 ". أي تقدم في مفاوضات السالم

  18/2/2010الشرق األوسط، 
  

  بلدية القدس تخطط لمصادرة أرض فلسطينية بملكية خاصة: إذاعة الجيش اإلسرائيلي .28
كشفت إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس عن أن بلدية اإلحـتالل فـي             :  برهوم جرايسي  -الناصرة

القدس تخطط لمصادرة أرض فلسطينية بملكية خاصة في قلب حي الشيخ جراح، لبناء موقـف ضـخم                 
  .مكان يزعم المستوطنون أن فيه قبرا يهوديا" يارةلز"لسيارات عصابات المستوطنين التي تأتي 

وتخطط سلطات االحتالل لمصادرة عشرات الدونمات التي ما تزال فارغة في حي الشيخ جراح، ومنهـا     
أراض يعيش مالكوها بمحاذاتها، ويرفض االحتالل السماح لهم باستخدامها في مسعى الغـراق القـدس               

  .المحتلة ببؤر استيطانية
، "المصلحة العامة "ؤولي بلدية االحتالل انها تنوي مصادرة األرض ألغراض ما يسمى بـ            وقال أحد مس  

  .أي لخدمة االحتالل ومستوطنيه
وكشف أمس، أن المخطط الذي سيكشف النقاب عنه قريبا يقضي ببناء فندق لمصلحة المـستوطنين فـي                 

  .ةقلب هذا الحي الفلسطيني القريب من البلدة القديمة في القدس المحتل
  18/2/2010الغد، االردن، 

  
  تفضل ساعات الفجر العتقال األطفال المقدسيين" إسرائيل": تقرير حقوقي .29

كشفت إذاعة جيش االحتالل، عن تقرير حقوقي يؤكد أن الشرطة اإلسرائيلية           :  برهوم جرايسي  -الناصرة
رم القدسي الشريف بعد    في القدس المحتلة اعتقلت فتيانا فلسطينيين صغارا في حي سلوان القريب من الح            

  .منتصف الليل، بمزاعم القائهم حجارة على بؤرة استيطانية في الحي
وحسب التقرير، فإن شرطة االحتالل استخدمت وحدة سرية لدهم بيوت اسر األطفال في ساعات متأخرة               

ألطفـال مـن    من الليل، ومن بين هذه الهجمات ما تم تنفيذه في الساعة الثالثة والرابعة فجرا، النتزاع ا               
  .اسرهم للتحقيق معهم

  18/2/2010الغد، االردن، 
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 "سرائيلإ"أيالون يهين اعضاء في الكونغرس االميركي يزورون  .30
قالت مصادر اعالمية اسرائيلية ان نائب وزير الخارجية االسرائيلي داني ايالون قام مساء امس               : رام اهللا 

وقال االعـضاء    .طلبا لمقابلتهم في القدس المحتلة    باهانة ممثلي الشعب االميركي المنتخبين عبر رفضه        
يريدون تفسيرا مـن حكومـة اسـرائيل        "الخمسة في مؤتمر صحفي عقدوه في تل ابيب مساء امس انهم            

جـي  "للطريقة المهينة التي تعامل بها ايالون معهم ورفض طلبهم لمقابلته بحجة انهم يتبعـون منظمـة                 
الـصهيونية  " ايبـاك " في الواليات المتحدة في موازاة منظمـة         اليهودية اليسارية والتي تشكلت   " ستريت

 .المؤيدة السرائيل
ان تصرف نائب وزيـر الخارجيـة االسـرائيلي تجـاه اعـضاء             "وقال عضو الكونغرس وليام دلهانت      

 . الكونغرس يثير القلق الشديد وخاصة انهم منتخبون من الدولة االكثر مساندة السرائيل واكبر حليف لها
 18/2/2010، فلسطين، األيام

  
  تهديدات نصر اهللا ناجمة عن ضغوط داخلية ": إسرائيل" .31

األمين [أعتقد أنه ": سوا" قال المتحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية أندي ديفيد في تصريح لراديو :"أ ش أ"
حات يشعر بضغط من الداخل اللبناني، وعندما يدلي بتصري] السيد حسن نصر اهللا" حزب اهللا"العام لـ

يكون عادة ردا على ضغوط تفرض عليه من الداخل، فلذلك كلما أطلق مزيدا من التهديدات كلما يزداد 
 . وأضاف ان إسرائيل تنظر دائما بجدية بالغة ألي نوع من التهديدات. عدم اكتراثنا بها

ب وإذا العمليات العسكرية هي إجراء دفاعي فحس"ونفى شن إسرائيل أي هجوم على لبنان، مضيفا أن 
هوجمنا فعلينا حماية أنفسنا وال اهتمام لنا بلبنان وال بالسياسة الداخلية فيه لكننا سندافع عن أنفسنا إذا 

 ". هاجمنا أحد ولقد كانت هذه سياستنا وستبقى
 18/2/2010السفير،     

  
   إلى مناطق السلطة "إسرائيل" يرد على أيالون بشأن نقل مواطنين عرب من الطيبي .32

شهدت الكنيست جلسة صاخبة كان موضوعها المقترح تـصريحات نائـب           ' :ـ زهير أندراوس   الناصرة
وزير الخارجية داني ايالون بشأن نقل مواطنين عرب من داخل إسرائيل إلى مناطق السلطة الفلسطينية،               
األمر الذي رأى فيه المواطنون العرب داخل الخط األخضر دعوة إلـى الترانـسفير وانتـزاعهم مـن                  

  . 48يهم على شاكلة نكبة عام أراض
ولكن سرعان ما تحولت جلسة الكنيست إلى هجمة مسعورة على النائب الدكتور أحمد الطيبـي، رئـيس                 
كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، حيث انقض عليه نواب اليمين داني أيالون، ارييه الداد، ميخائيـل                

بينما . وتم، وذُكر اسمه في الجلسة ما يقارب أربعين مرة        بن اري، عتنيئيل شنلر، أوري أورباخ، دافيد ر       
  . حاول رئيس الجلسة روبين ريفلين الدفاع عنه وعن النواب العرب كافة

من مواطني إسرائيل، األقلية العربية، وهذه      '20نحن نعنى بقضايا    : وقد افتتح النائب الطيبي خطابه قائالً     
لبالد، لم نطلب من وزارة الداخلية أن تمنحنا المواطنة، نحـن           األقلية ولدت هنا، نحن لم نهاجر إلى هذه ا        

) إسرائيل بيتنـا  (مرة تلو األخرى نسمع تصريحات من أعضاء        . كنا وما زلنا وننوي البقاء هنا إلى األبد       
  . إللغاء مواطنة الجمهور العربي وكأننا حجارة شطرنج يريدون نقلنا من مكان آلخر

ات نواب اليمين ومقاطعته قائلين انه يمثل مصلحة الـدول العربيـة وال             ثم تابع الطيبي خطابه وسط نداء     
يمثل إسرائيل، وبأنه فلسطيني يخون دولة إسرائيل ويعنى بحقوق الشعب الفلـسطيني ويناصـر أعـداء                

  . إسرائيل
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، أما دولة فلـسطين  )إسرائيل بيتنا(ثم جاء رد نائب الوزير أيالون بأن ما قاله هو مضمون دستور حزب      
ن تقوم أبداً، وأن الطيبي وزمالءه النواب العرب ال يمثلون األقلية العربية، وبـأن الطيبـي وزمـالءه                  فل

 .يعملون من أجل الفلسطينيين
  18/2/2010القدس العربي، 

  
    الكنيست ووزارة الخارجية منعتا مشاركة نواب في لقاء دولي للسالم : بركة .33

بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، أمس       واجه النائب محمد     :ـ زهير أندراوس   الناصرة
األربعاء، رئيس الكنيست رؤوفين رفلين، في الهيئة العامة للكنيست، بأنه هو ووزارة الخارجية ضـغطا               

لمشاركة في لقاء لحوض المتوسط وبإشراف دولي حول سبل         لعدم ا على أعضاء كنيست من كتل مختلفة       
  .دعم السالم في الشرق األوسط

وقال بركة، إن رئيس الكنيست ضغط شخصيا على النائبة يولي تمير كي ال تشارك في اللقاء، كمـا أن                   
. كـي ال يـشاركوا  ' كديما'وزارة الخارجية ضغطت على نواب من بينهما تمير وشلومو موال من حزب        

وال كي ال   تسيبي ليفني ضغطت بشكل مباشر على النائب م       ' كديما'وأضاف بركة قائال، إن رئيسة حزب       
  . يشارك، وقال إن هذا موقف مرفوض ويعني رفض مشاركة نواب حتى في حوار كهذا

  18/2/2010القدس العربي، 
  

  تطالب إيران بتعويضات عن حرب تموز  في واشنطندعوى إسرائيلية .34
ى ، بدعو]حرب تموز [2006  أصيبوا خالل حرب لبنان الثانية في العام إسرائيليا85ًتقدم : )يو بي آي(

قضائية إلى المحكمة الفدرالية األميركية في واشنطن ضد إيران، وطالبوا بتعويضات مالية بمبلغ مليار 
 . دوالر

  18/2/2010السفير،     
  

 تظهر تورط عدد من النواب اإلسرائيليين بمخالفات جنائية وسلوكية أشرطة فيديو .35
اإلسرائيلية بنشر أشرطة فيديو التقطتها سمح الكنيست اإلسرائيلي لوسائل اإلعالم :  ردينة فارس-غزة 

كاميرات الحراسة في مقر الكنيست تظهر تورط عدد من النواب اإلسرائيليين بمخالفات جنائية وسلوكية، 
 .وذلك بعد مداوالت ومشاورات مع أجهزة القضاء انتهت بإقرار نشر تلك األشرطة

ألعمال عضو الكنيست السابق يحيئال حزان العبرية أن من بين المتهمين بتلك ا" هآرتس"وذكرت صحيفة 
وكذلك عضو الكنيست ! تم تصويره متلبساً بسرقة جهاز تصويت من مخزن الكنيست" الليكود"من حزب 

تم التقاط صور لها وهي تسرق شجرة زينة من " إسرائيل بيتنا"ووزيرة االستيعاب سوفا لندفر من حزب 
وتم إحالة لندفر إلى لجنة تأديبية بينما تم فتح  ".ديماكا"مكتب عضو الكنيست روحمة أفرهام من حزب 

 .تحقيق جنائي ضد النائب حازان من قبل جهاز الشرطة
  18/2/2010عكاظ، 

  
  تل أبيب تقول إنها اتفقت مع عّمان والقاهرة إلقامة مشاريع مشتركة في مجال الطاقة .36

ة، أن حكومته تعاقدت مع كل من القاهرة وزير في الحكومة اإلسرائيليالقال بنيامين بن إليعيزر : الناصرة
 إليعيزر وكشف  .وعمان على حدة، إلقامة مشاريع مشتركة في مجال الطاقة على أراضي كلتا البلدين

أن القاهرة وتل أبيب تعتزمان العمل على إقامة منشأة " إيالت للطاقة المتجددة"خالل مشاركته في مؤتمر 
وأشار بن اليعيزر، إلى أن . ى األراضي المصرية بتقنيات إسرائيليةمشتركة النتاج الطاقة الكهربائية عل

  .المشروع يهدف إلى تزويد مصر وإسرائيل بالطاقة الكهربائية، وبيع الفائض لدول الجوار
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، إلى أن تل أبيب واألردن والواليات المتحدة، ينوون إقامة )18/2(وأشارت اإلذاعة العبرية، الخميس 
من الغازات المنبعثة من النفايات العضوية، وسيتم إقامة أول منشأة على األراضي منشآت إلنتاج الطاقة 

  .األردنية، في منطقة العقبة، جنوب البالد
  18/2/2010قدس برس، 

  
   حول العالمة الكيانصورمتخصصين في اإلعالم للدفاع عن د تجنّاإلسرائيلية وزارة اإلعالم  .37

 في  المتخصصينمواطني الكيان وخاصة    تجنيد  ،  يولي أدلشتاين الصهيونية بقيادة،   وزارة اإلعالم   قررت  
ـ وقد أعدت   . حول العالم " إسرائيل"صورة  اإلعالمي للدفاع عن    المجال    مـن الوسـائل     وزارة عـدداً  ال

حملة إعالمية، مواقع إنترنيت، مصروفات نقدية، سفريات للخارج،        : واألساليب للقيام بهذه المهمة ومنها    
يـسافرون سـنوياً    صهيوني   ماليين   3 القرار أن هناك      هذا جاء في  وقد   .عالميةوغيرها من األدوات اإل   

تفـاق مـع    إلكما تعتـزم الـوزارة ا      .ضطالع بواحدة من تلك الوسائل    إلويجب عليهم ا  " إسرائيل"خارج  
قبيل صعوده للطيارة حقيبة فيها معلومات عامة       صهيوني  بإعطاء كل مسافر    الصهيونية  شركات الطيران   

، بلغة البالد التي يسافر إليها، تختلف عن المعلومات السيئة التي تعج بها وسائل اإلعـالم                "يلإسرائ"عن  
وزراء، سياسيين،  : ، ومنهم "إسرائيل"لين لتحسين صورة    ؤووتسعى الوزارة لتجنيد عدد من المس      .العالمية

ـ           يين، طلبـة   دبلوماسيين، جنرال متقاعدين، رجال أعمال، محاضرين جامعيين، أعضاء كنيست، رياض
 .جامعات، وفود شبابية

  )مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفيةعن العبري، ترجمة  (القناة السابعة
 

  عمليات خارجية أخفقت فيها المخابرات اإلسرائيلية: تقرير .38
سجل جهاز االستخبارات اإلسرائيلي الموساد المشتبه بتورطه في اغتيال القيادي في حركة : لندن

. محمود المبحوح، في الماضي بعض اإلخفاقات في عملياته في الخارج) حماس(سالمية المقاومة اإل
  : وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية1973وفيما يلي بعض األمثلة منذ عام 

 رياضيا إسرائيليا في األلعاب األولمبية في ميونيخ في 11بعد مقتل : 1973) تموز( النرويج يوليو -
يل إلى اغتيال جميع قادة حركة أيلول األسود الفلسطينية المسؤولة عن تلك  سعت إسرائ1972عام 
 قتل عمالء من الموساد خطأ أحمد بوشيكي، النادل من أصل مغربي، في 1973في يوليو . العملية

واغتيل حسن سالمة المسؤول في . ليلهامر في النرويج العتقادهم بأنه المسؤول في فتح حسن سالمة
  .ألسود في بيروت على يد عمالء إسرائيليين فيما بعدمجموعة أيلول ا

وأدانت محكمة في أوسلو ثالثة آخرين في . وتمكن عشرة عمالء إسرائيليين من الهرب من النرويج
  . شهرا22وقد أفرج عنهم بعد .  بالسجن لخمس سنوات ونصف السنة1974

لموساد كانوا يريدون وضع شرطي قبرصي أوقف أربعة عمالء من ا: 1991) نيسان( قبرص أبريل -
وقد قامت قبرص وإسرائيل بتسوية القضية خالل . أجهزة تنصت في السفارة اإليرانية في نيقوسيا

  .أسبوعين وأفرج عن العمالء بعد دفع غرامة
إلقاء القبض على عميلين إسرائيليين بعد محاولتهما اغتيال رئيس : 1997) أيلول( األردن سبتمبر -

وأنقذ مشعل الذي دخل في غيبوبة بعد . حركة حماس خالد مشعل من خالل حقنه بالسمالمكتب السياسي ل
تدخل الملك حسين الذي طلب من إسرائيل تزويده بترياق مضاد للسم تحت طائلة قطع العالقات 

وبهدف إطالق سراح العميلين كان على إسرائيل أن تفرج عن المرشد الروحي لحركة . الدبلوماسية
  . في قطاع غزة2004مد ياسين الذي اغتالته في حماس الشيخ أح

فاجأت الشرطة السويسرية خمسة جواسيس من الموساد كانوا : 1998) شباط( فبراير 19 سويسرا، -
وأفرج . يقومون بوضع نظام تنصت على المكالمات الهاتفية في قبو منزل رجل لبناني األصل قرب برن
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. 1998) نيسان(جن األخير ثم أطلق سراحه في أبريل وس. عن أربعة منهم بعد أن خدعوا الشرطيين
  . شهرا مع وقف التنفيذ12 في لوزان بالسجن 2000) تموز(وأدين في يوليو 

وإيغال )  عاما27(توقيف اإلسرائيليين عودي هارغوف : 1998) تشرين الثاني( نوفمبر 7 قبرص، -
هما بالتجسس على القوات المسلحة في قبرص في منطقة زيغي الساحلية بسبب قيام)  عاما49(دماري 

وعثرت الشرطة القبرصية في شقتهما على معدات متطورة بينها خرائط طبوغرافية . القبرصية اليونانية
 .1999) آب(وأفرج عنهما في أغسطس . وحاسوب يمكن أن ينقل رسائل مشفرة

 كارا بعد أن تعقبتهما أوقفت الشرطة أرييل زوشي كلمان وإيلي: 2004) آذار( مارس 23 نيوزيلندا، -
وحكم عليهما بالسجن ستة أشهر وأطلق . حتى المكان الذي كان يفترض أن يتسلما فيه جواز سفر مزورا

وإثر تلك القضية علقت نيوزيلندا اتصاالتها على مستوى عال مع . 2004) أيلول(سراحهما في سبتمبر 
 .إسرائيل

 18/2/2010الشرق األوسط، 
  

   اليهود تقتحم األقصى المبارك وتتجول في باحاته وُمصلياتهمجموعة من المتطّرفين .39
 المسجد األقصى المبارك من بوابة األربعاء اقتحمت مجموعة من اليهود المتطرفين أمس :القدس المحتلة

وتجولت المجموعة في باحات وساحات ومصليات المسجد  .المغاربة وسط حراسات شُرطية معززة
 .القريبة من البوابة الذهبية المغلقة بالجهة الغربية" الحرش"قة المعروفة باسم المبارك، وتوقفت في المنط

ومنعت شرطة االحتالل أذنة وحراس المسجد األقصى من االقتراب من المجموعات تحت التهديد 
بعقوبات متعددة منها االعتداء بالضرب واإلبعاد عن المسجد األقصى لمدة ستة أشهر يتم تجديدها لتصبح 

  .مةدائ
  18/2/2010السبيل، األردن، 

  
   االحتالل يصادر أراضي بالشيخ جراح إلقامة موقف سيارات للمستوطنين:القدس .40

كشف النقاب، أمس، عن أن بلدية القدس تخطط لمصادرة أراض بملكية عربية في حي  :القدس المحتلة
ليهود المتدينين، ونقلت إذاعة الشيخ جراح المحاذي للبلدة القديمة بهدف إقامة موقف سيارات عام لخدمة ا

جيش االحتالل عن عضو مجلس بلدية القدس يائير غباي قوله إن مصادرة األرض وإقامة موقف 
، وأضاف غباي وهو أحد "شمعون الصديق"السيارات تهدفان إلى تطوير السياحة حول موقع ضريح 

ن، وتابع أنه جرى التخطيط المبادرين للمشروع أنه سيتم تعويض صاحب األرض العربي بموجب القانو
وأنه يجري اآلن استكمال اإلجراءات " منطقة عامة مفتوحة"منذ عدة سنوات لتحويل األرض إلى 

الحديث يدور عن قطعة أرض تم رصدها لخدمة الجمهور في إطار "وأضاف أن  .لمصادرة األرض
وقف سيارات يستوعب آالف خطة أكبر إلقامة فندق في المنطقة، وينبغي علينا استغالل األرض لصالح م

  ".الزوار الذين يأتون إلى ضريح شمعون الصديق
إنني أرى في هذه الخطوة تنفيذ "وقال عضو بلدية القدس عن حزب ميرتس اليساري مائير مرغليت 

للشيخ جراح، فهذا المكان يكون مزدحماً في يوم واحد في السنة فقط هو موعد زيارة " أسرلة"عملية 
من أجل يوم واحد في السنة ينبغي عدم مصادرة األرض وإقامة "، أضاف أنه "يقضريح شمعون الصد

  ".موقف السيارات وواضح أن الموقف هو حجة كبيرة
  18/2/2010الخليج، 
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 بالقدس حفريات واسعة أسفل بابي العامود والساهرة": مؤسسة األقصى" .41
، عن شروع أمسبعد ظهر، " ثمؤسسة األقصى للوقف والترا"كشفت : ، وكاالت"األيام "-القدس 

المؤسسة اإلسرائيلية وأذرعها التنفيذية بأعمال حفريات واسعة ومتنوعة تحت أسوار البلدة القديمة بالقدس 
مؤسسة أن االحتالل الوأكدت  .بين بابي العامود والساهرة في وسط السور الشمالي للبلدة القديمة بالقدس

تشبيك األنفاق أسفل البلدة القديمة بالقدس، وربطها باألنفاق  زيادة وإلىيسعى من خالل هذه الحفريات 
 .التي تحفرها أسفل وفي محيط المسجد األقصى المبارك

 18/2/2010األيام، فلسطين، 
  

  "أسباب أمنية"في سلوان لـ بلدية القدس تلغي تسليم أوامر الهدم ألصحابها الفلسطينيين .42
حتاللية، قررت إلغاء تسليم أوامر هدم المنازل في س اال أكّدت مصادر عبرية، أن بلدية القد:الناصرة

، أن )18/2(وأفادت اإلذاعة العبرية، الخميس  ".غايات أمنية"شرقي مدينة القدس المحتلة ألصحابها، لـ
بلدية قرروا بالتعاون مع عناصر من الشرطة اإلسرائيلية، عدم تسليم أصحاب المنازل الموظفوا 

، مشيرةً إلى أنه للسبب نفسه تم "أسباب أمنية"ها في سلوان، أوامر الهدم بدعوى الفلسطينيين المراد هدم
  .إلغاء جولة كان من المقرر أن يقوم بها رئيس البلدية نير بركات في حي الطور األسبوع الماضي

وأشار مصدر مسؤول في القدس المحتلة، إلى أن إلغاء النشاطات المقررة في شرقي القدس المحتلة 
  ".تفقد السيطرة على شرقي المدينة"اً، إنما يدل على أن البلدية أخذت مؤخر

  18/2/2010 قدس برس،
  

  القمة العربية بإعالن  القدس مدينة منكوبة طالبت "الهيئة اإلسالمية المسيحية" .43
من " الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات "تحذر ":الخليج "-القدس المحتلة، القاهرة 

اطر ما تتعرض له المدينة المقدسة من عمليات تهويد متسارعة  لألرض والبناء، وتهجير المقدسيين، مخ
خاصة ما يشهده باب العامود، أكبر أبواب القدس، من تدهور اقتصادي وعملية تهويد ممنهجة وإغالق 

القدس المحتلة مدينة سافر، مطالبين القمة العربية، المقرر عقدها في ليبيا، باتخاذ قرار واضح بإعالن  
  .منكوبة واإليفاء بمتطلبات هذا اإلعالن لدعم صمود المواطنين فيها

  18/2/2010الخليج، 
  

  اكتشاف حجر أثري يحمل كتابات عربية في الحي اليهودي في القدس المحتلة .44
 أمس، في وا عثرإسرائيليونعلماء آثار ، أن .)ب.ف.أ( وكالةنقالً عن  18/2/2010الحياة، نشرت 

والعبارة المحفورة على حجر  . القرن العاشرإلىالقدس القديمة على نقش نادر باللغة العربية يعود 
ويعود . اإلسالمي بعد ظهور الدين األولىرخامي مكتوبة بالخط العربي الذي كان مستخدماً في القرون 

  .حد أقاربه أإلى منح الخليفة العباسي المقتدر قطعة أرض إلى، ويشير 910 العام إلىالنقش 
واكتشفت النقوش خالل حفريات يجريها البروفسور موشيه شارون من جامعة القدس العبرية في الحي 

والى جانب مصابيح نقشت . 1967عام المحتلة الشرقي القدس  اليهودي في القدس القديمة الواقعة في
  .لحقبة الرومانية اإلى تعود أقدمعليها عبارات بالعربية، عثر على قطع نقدية وأوان زجاجية 

  سلطة اآلثار اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة أن ،الناصرة من 18/2/2010 قدس برس،وأضافت 
 بعض األواني الفخارية إلى جانب اللوحة الحجرية ومصابيح زيتية مزخرفة ها كذلك اكتشاف أعلنت

  . والقرون الوسطىبالكتابة العربية، وأدوات زجاجية وبعض المصاغات من العهود القديمة
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واعتبرت آنيت نجار رئيسة طاقم الحفريات لهيئة اآلثار اإلسرائيلية، هذه القطعة من القطع النادرة التي 
يتم العثور عليها، وذلك بعد أن قامت بفحصها واكتشاف عمرها الزمني، حيث اعتبرتها ثالث قطعة من 

  .حيث القدم واألهمية يتم العثور عليها في المنطقة
  

  "مأمن اهللا"تستنكر قيام يهود بشرب الخمر وممارسة الرذيلة داخل مقبرة " األقصىسسة مؤ" .45
 استنكرت مؤسسة األقصى للوقف والتراث بشدة، على لسان رئيسها زكي إغبارية أمس :الضفة الغربية

 .سلميناألربعاء، قيام جهات يهودية بانتهاك حرمة مقبرة مأمن اهللا وحرمة المدفونين فيها من أموات الم
وقالت المؤسسة في بيان لها وصل السبيل نسخة منه، إنه في األيام األخيرة تم انتهاك حرمة المقبرة 
بشكل قذر وقبيح، وقال إغبارية إن وفد من المؤسسة صعق خالل زيارة ميدانية للمقبرة لتفقد أحوالها، 

 إلى وجود عالمات وإشارات بوجود عدد من زجاجات الخمر الكبيرة ملقاة على بعض القبور، باإلضافة
  .تشير إلى ممارسة الرذيلة والفاحشة بين تلك القبور

المؤسسة اإلسرائيلية الرسمية مسؤولية الجريمة، وهذا االنتهاك الفظ لحرمة المقبرة التي "ل إغبارية وحم
  ".دفن فيها عدد كبير من الصحابة والعلماء والفقهاء والشهداء على مر مئات السنين
  18/2/2010 األردن، السبيل،

  
  قوات االحتالل اإلسرائيلي تجرف ثالثة منازل وسط قطاع غزة .46

ثالثة منازل وسط قطاع غزة بعد ) 18/2( جرفت قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح اليوم الخميس :غزة
أن منازل تعود لعائلتي إلى " قدس برس" راصد ميداني لـأشارو .أن توغلت بعض من قواتها هناك

  .السعايدةشحادة و
  18/2/2010 قدس برس،

  
  طالب بمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليينت "اللجنة المركزية للتوثيق" .47

طالبت اللجنة المركزية للتوثيق ومالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين الدول العربية  : رائد الفي-غزة 
وأكد . اإلسرائيليين للعدالةبتفعيل أدوات المالحقة القضائية التي تكفل اعتقال وتقديم مجرمي الحرب 

رئيس اللجنة القاضي ضياء المدهون أمام برلمانيين عرب قبل مغادرتهم غزة، أمس، بعد زيارة تفقدية 
 وأنها ما زالت مستمرة حتى اللحظة، ،18/1/2009ليومين متتالين، أن الحرب على غزة لم تنته في 

ة للخطر، جراء مواد سامة ملوثة لكل صحة مليون ونصف المليون فلسطيني معرض"مشيراً إلى أن 
وقال إن االحتالل يمنع من خالل حصاره الظالم المضروب على غزة وصول  ".مكونات البيئة األساسية

  .أي أجهزة أو أدوات أو خبراء لمعالجة هذا الخطر المحدق
  18/2/2010الخليج، 

  
  ال فلسطينيون يحطمون سياج معبر إسرائيلي عّم:طولكرم .48

انتفض العشرات من العمال الفلسطينيين وأعضاء من االتحاد الفلسطيني العام : يوسف الشايب –رام اهللا 
، القريب من طولكرم، أمس، وقاموا بتحطيم وإزالة األسالك الشائكة "الطيبة"لنقابات العمال أمام معبر 

ي افتعلتها إدارة تعبير احتجاجي على األزمة الت" ثورة األربعاء"وقال عمال إن  .الموجودة على المعبر
المعبر بإجراءاتها األمنية المشددة في عمليات التفتيش اإللكتروني لمدة طويلة، والتدقيق األمني المبالغ 

  .فيه، واإلذالل اليومي الذي يتعرض له العمال على المعبر الذي تديره شركة أمنية إسرائيلية خاصة
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وأكد عدد منهم أن سلطات االحتالل تمارس سياسة اإلذالل واالنتهاكات لحقوق العمال على المعابر 
  .المؤدية إلى المدن والبلدات داخل الخط األخضر

  18/2/2010الغد، األردن، 
  

  بتطبيق الشرائع اليهوديةتطلق حملة إللزام العّمال العرب جماعات يهودية  .49
، أمس حملة "ضغط من أجل تطبيق القيم اليهودية"ت مجموعة تدعى أطلق: يوسف الشايب –رام اهللا 

إلقناع أصحاب المحالت التجارية في مدينة صفد المحتلة بمطالبة العمال العرب توقيع تعهد خطي 
اإلسرائيلية، " معاريف"وذكرت صحيفة  .بتطبيق الشرائع اليهودية، مثل اإلعالن الوالء للشعب اليهودي

 في صفد  خصوصا1948ًستهدف المئات من العرب شمال فلسطين المحتلة أمس، أن المبادرة ت
ومحيطها، بحيث يوقع العامل وثيقة أعدتها المجموعة اليهودية بتطبيق الشرائع اليهودية، وبخالف ذلك 

 حقوق، ومنها السكن في أييقر العامل بحق صاحب العمل بتوقيفه عن العمل من دون إنذار ومن دون 
  ".1948ي مكان في فلسطين مدينة صفد أو أ

 بشدة على هذه الحملة، واصفاً إياها بالعنصرية، "إسرائيل"واحتج مركز عدالة لحقوق األقلية العربية في 
. ، داعيا العمال العرب لرفض التوقيع على هذه الوثيقة"ال يوجد أي أساس قانوني لهذه الحملة"معتبرا أنه 

  .ة في إسرائيل للتحرك ضد هذه الحملةودعا المركز األوساط السياسية والحقوقي
  18/2/2010الغد، األردن، 

  
   في الضفة الغربية فلسطينيا14ًقوات االحتالل تعتقل  .50

 في مناطق  فلسطينياً، احد عشر مواطناً)18/2( اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر الخمس :رام اهللا
ف جيش االحتالل أنه اعتقل فتى فلسطينياً وعلى صعيد متصل، كش .مختلفة من الضفة الغربية المحتل

كما اعتقل فلسطينيان آخران،  .في حاجز سالم قرب جنين بعد أن عثروا بحوزته على أربع عبوات ناسفة
  .على حاجز عسكري إلى الشمال من أريحا بعد أن عثر في سيارتهما على سكين

  18/2/2010 قدس برس،
  

   صحفيين آخرينأربعةالب السلطة باإلفراج عنه وتندد بمحاكمة أبو زيد وتط" كتلة الصحفي" .51
 نددت كتلة الصحفي الفلسطيني بالحكم الذي أصدرته محكمة عسكرية تابعة للسلطة في رام اهللا :غزة

  ".األقصى"على الصحفي طارق أبو زيد لمدة سنة ونصف السنة، على خلفية عمله مراسال لفضائية 
 صحفيين معتقلين، بعضهم مضى على اعتقاله عدة أشهر اإلفراج فوراً عن أربعةالكتلة إلى  ودعت

مصطفى صبري ويزيد خضر : لألسباب ذاتها التي حوكم ألجلها أبو زيد، والصحفيون المعتقلون هم
  .ومحمد بشارات ومعاذ مشعل

  17/2/2010 قدس برس،
  

   مليون1.5  داخل الخط األخضر يبلغعدد الفلسطينيين: إحصائية .52
 التي نشرت مساء أمس أن نسبة الفلسطينيين في 2008حصاء المركزية لعام أظهرت معطيات دائرة اإل

، وذلك بالرغم من مشاريع %53بلغت ) باستثناء حيفا() داخل األراضي الفلسطينية المحتلة(منطقة الشمال
  مليون1.5 بلغ عدد الفلسطينيين 2008وحسب المعطيات، في نهاية . التهويد المتواصلة للمنطقة

، وتتوقع دائرة اإلحصاء المركزية أن يصل ) اإلسرائيلية عادة تشمل سكان القدس في التعدادالمؤسسات(
 .من عدد السكان اإلجمالي% 24 مليون، ويشكل حوالي 2.4 إلى 2030عدد الفلسطينيين عام 
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بلغ ويقسم التقرير اإلسرائيلي الفلسطينيين إلى مسلمين ومسحيين ودروزا، ويشير إلى أن نسبة المسلمين ت
نسبتهم كانت قبل عام % (7، ونسبة المسيحيين تبلغ )من الفلسطينيين% 70 شكلوا 1950عام ( 83%

من منطقة حيفا، و % 24من سكان منطقة القدس فلسطينيين، و% 31ويشير التقرير أن %). 21 1948
 .من منطقة المركز% 1من منطقة الجنوب و% 16

 عاما، ولدى الرجال اليهود يزيد المعدل 75.9 يبلغ وحسب المعطيات فإن معدل حياة الرجل العربي
 . ويزيد المعدل لدى اليهوديات بثالث سنوات ونصف79.7معدل حياة المرأة العربية . بأربع سنوات

وتليها أم الفحم وباقة الغربية .  نسمة66400المدينة العربية األكبر هي الناصرة ويبلغ عدد سكانها 
 . ألف مواطن30ويسكن تلك المدن أكثر من . وشفاعمرو)  قرىثالث(والطيبة وراهط والشاغور

وتشير المعطيات إلى أن متوسط .  ألف نسمة38 ارتفع عدد الفلسطينيين في الداخل بـ 2008في عام 
 . عاما لدى اليهود31 عاما مقابل 20عمر السكان الفلسطينيين أقل منه لدى اليهود، حيث يبلغ 

من % 34وتشير النتائج إلى أن . لدى اليهود% 3.5، مقابل 4.8بية معدل عدد أفراد العائالت العر
ويبلغ معدل الوالدة لدى المرأة %. 9 أفراد، في حين تبلغ النسبة لدى اليهود 6العائالت العربية تعد 

 27.8، مقابل 23.1متوسط سن الزواج لدى المرأة العربية حوالي  و).1965 عام 8.4( 3.6العربية 
  . لدى اليهود27.8 مقابل 28.25ولدى الرجال العرب . لدى اليهوديات

لدى الرجال % 28من النساء، مقابل % 5من الرجال العرب يدخنون السجائر، و% 54وحسب التقرير 
 .لدى النساء% 19اليهود، و
من طالب % 6من طالب الدراسات العليات للقب األول، و% 12 شكل الفلسطينيون 2008في عام 

علوم % 28من الطالب العرب تعلموا علوم أدبية، % 29. ن طالب اللقب الثالثم% 4اللقب الثاني و
 .حقوق% 3طب، و% 5اجتماعية، 

 . لدى اليهود14157 شاقل، مقابل 8151معدل الدخل الشهري للعائلة العربية 
ولكن معدل قيمة البيت . لدى اليهود% 67من العائالت العربية تسكن في بيوت بملكيتهم، مقابل % 85
 . ألف شاقل عن معدل قيمة البيت اليهودي175لعربي الشرائية تقل بـ ا

 18/2/2010، 48عرب
  

  غزة تدخل عالم الفضاء بوصول أول تلسكوب بإشراف عالم فلسطيني .53
، عن تدشين أول تلسكوب لرؤية الفضاء في قطاع غزة، عبر عالم 17/2 األربعاء أعلن مساء يوم: غزة

، في مقر المركز الثقافي )الذي يعمل في وكالة ناسا للفضاء وهو من غزة(الفلك البروفيسور سليمان بركة
وقام بافتتاح انطالق التلسكوب في ساحة المركز الثقافي الفرنسي القنصل الفرنسي  .الفرنسي بمدينة غزة

  .العام في القدس فريدريك دايزنيو، بحضور البروفيسور بركة والعشرات من األطفال في غزة
  17/2/2010، اإلخبارية اليوم وكالة فلسطين

  
   خمسة ماليين يورو لدعم االستثمارات الفلسطينيةبقيمةمنحة فرنسية على توقيع ال .54

حسن أبو لبده أمس التوقيع باألحرف األولى على المنحة .  رعى وزير االقتصاد الوطني د:رام اهللا
افة القطاعات الفلسطينية، الفرنسية لفلسطين البالغة خمسة ماليين يورو لدعم االستثمارات في ك

والمؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة جاء ذلك حصيلة جهود مكثفة قامت بها وزارة االقتصاد 
وقد وقعت منى المصري وكيل وزارة المالية في مقر وزارة االقتصاد الوطني  .الوطني ووزارة المالية

صاد والمالية الفرنسية وممثلين عن األحرف األولى للمنحة الفرنسية بحضور وفد من وزارة االقت
  .الحكومة الفرنسية

 18/2/2010األيام، فلسطين، 
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  تنفذ مشاريع بأكثر من أربعة مليون دوالر" شركة توزيع كهرباء غزة" .55

أفادت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة أنها نفذت خالل العام الماضي مشاريع حيوية بأكثر : غزة
وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن عدد المشاريع التي . سيع شبكاتهامن مليون دوالر لتطوير وتو

 مشروعا في مختلف محافظات قطاع غزة، وذلك 442أنجزتها الشركة خالل العام المنصرم وصل إلى 
  .دوالر أمريكي) 4.168.630(بتكلفة 

  17/2/2010قدس برس، 
  

  ةنقابات المهن الصحية تحذر من تدهور الوضع اإلنساني في غز .56
حذرت نقابات المهن الصحية في تجمع النقابات المهنية الفلسطينية من استمرار  : رائد الفي-غزة 

عنها تأكيدها في " أ.ب.د"ونقلت . تدهور األوضاع اإلنسانية خاصة الصحية في القطاع جراء الحصار
القطاع الصحي بيان تاله متحدث باسمها في مؤتمر صحافي في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، أن 

  .في غزة يواجه مصاعب حقيقية تهدد قدرته على الوفاء بحاجات المرضى ورعايتهم
  18/2/2010الخليج، 

  
  انقطاع الكهرباء يهدد حياة اآلالف من ذوي االحتياجات الخاصة في غزة .57

ة اآلالف من أكدت جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية أن االنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي يهدد حيا: غزة
وطالب التقرير الذي أصدرته جمعية اإلغاثة . ذوي االحتياجات الخاصة في قطاع غزة بصورة مباشرة

نسخة عنه، المجتمع الدولي، بالتدخل السريع والعاجل للضغط " قدس برس"ووصل ) 17/2(يوم األربعاء 
 الالزم لتشغيل محطة على سلطات االحتالل اإلسرائيلي لفك الحصار وتزويد قطاع غزة بالسوالر

الكهرباء الوحيدة، مؤكدة أن انقطاع التيار الكهربائي ولفترات طويلة يشكل خطر حقيقي على حياة 
المواطنين بصورة عامة، وذوي االحتياجات الخاصة بصورة خاصة، كما أثرت وتؤثر بصورة مباشرة 

  .على الخدمات التي تقدمها جمعية اإلغاثة الطبية
  17/2/2010قدس برس، 

  
  عالقة منذ عشرة أعوام االحتالل يسمح للسلطة بتنفيذ مشاريع مياه .58

أعلنت سلطة المياه الفلسطينية، أمس، حصولها على موافقة إسرائيلية لتنفيذ مشاريع مياه عالقة : )ا.ب.د(
ه وصرح جهاد بشير رئيس اللجنة الفنية الثنائية المشتركة في بيان بأن سلطة الميا. منذ نحو عشرة أعوام

حصلت على الموافقات الالزمة من الجانب اإلسرائيلي لمشاريع مياه عالقة وتتضمن حفر وتأهيل آبار 
  .الخاضعة بالكامل لسيطرة االحتالل) ج(ومد خطوط مياه في المنطقة 

  18/2/2010الخليج، 
  

 الرشيدية مخيم يصادر أسلحة مرافقي أبو العينين عند مدخل اللبناني الجيش  .59
صادرت عناصر الجيش اللبناني  عند مدخل مخيم الرشيدية لالجئين : ين سعدحس - الرشيدية

 .الفلسطينيين أسلحة فردية تعود لمرافقي مفوض حركة فتح في لبنان اللواء سلطان ابو العينين
ان ابو العينين كان مغادراً مخيم الرشيدية قرابة الثانية اال » السفير«وفي التفاصيل التي حصلت عليها 

من بعد ظهر امس باتجاه منطقة صيدا وبرفقته مجموعة من عناصر الحماية األمنية عددهم سبعة ربعاً 
افراد، وكانوا موزعين في سيارتين من بينها سيارة ابو العينين، ولدى وصولهم الى نقطة التفتيش 

 داخل الوحيدة التابعة للجيش عند مدخل المخيم، سأل عناصر الجيش عما اذا كانت االسلحة الفردية
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السيارتين مرخصة، وعندما كان الجواب بالنفي طلب الجيش من مرافقي ابو العينين السبعة تسليم 
االسلحة الفردية وهي عبارة عن رشاشات صغيرة ومسدسات، وبعد سجال بين ابو العينين والمسؤولين 

ع موكب ابو عن الحاجز واتصاالت استمرت أكثر من نصف ساعة سلمت األسلحة الى الجيش بعدها تاب
 .  العينين الى صيدا من دون االسلحة الفردية

 18/2/2010السفير، 
  

  اإلماراتمن المبحوح كان مخترقاً قبل قدومه الى أ": االتحاد"مصدر امني رفيع لـ .60
إن محمود المبحوح " ،"االتحاد"قال الفريق ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي لـ: محمود خليل

 الفلسطينية الذي قتل في دبي في يناير الماضي سبق له أن زار دبي مرات عدة القيادي في حركة حماس
  ."تحت اسم محمود عبد الرؤوف محمد، دون أن يكون معروفاً انه قيادي في حماس

 ان امن المبحوح كان مخترقاً قبل قدومه الى ،"االتحاد"الى ذلك، أكد مصدر امني رفيع المستوى لـ
  .ان أعلنه الفريق ضاحي خلفان في وقت سابقالدولة، وهو األمر الذي ك

على ما يبدو أن هوية المبحوح لم تكن معروفة الحد حتى للذين كانوا مكلفين بمالحقته "وقال المصدر 
خالل االنتفاضة ) الذراع العسكرية لحركة حماس(ومتابعته على خلفية كونه من مؤسسي كتائب القسام 

 في التخطيط ومن ثم تنفيذ عمليتي خطف وقتل الجنديين األولى، وكانوا يرون بانه شريك فاعل
  ."اإلسرائيليين آفي سسبورتاس وإيالن سعدون

عن اعتقاده بان عمالء قد يكونون تمكنوا "وأعرب المصدر الذي لم يستبعد تورط الموساد في الجريمة 
لك التاريخ من كشف هوية المبحوح قبل عام واحد فقط حيث أخضعت كافة تحركاته وتنقالته منذ ذ

  ."للرصد والمراقبة والمتابعة
 ساعة من وصول المبحوح يعني انه 19ان من سياق األمور وتوافد أعضاء الفريق الى دبي قبل "وقال 

كانت لديهم معلومات عن وصوله قبل وقت طويل، ما دعاهم للتخطيط والحضور قبل ساعات من 
  ."قدومه

  18/2/2010االتحاد، اإلمارات، 
  

  التحقيقات في قضية المبحوح قد تكشف األيام المقبلة عن تورط آخرين: ضاحي خلفان .61
أكد الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، أمس، أن التحقيقات فـي قـضية اغتيـال                  : دبي

المبحوح ال تزال جارية وأنه ال يوجد إلى اآلن أسماء لفلسطينيين آخرين مطلوبين من أية جهة للتـسليم                  
لى أن هناك أشخاصاً آخرين قد ينضموا إلى الئحة المطلوبين دوليـاً وأيـضاً هـم مـن حملـة                    مشيراً إ 

وقال إن التحقيقات قد تكشف     .  متورطاً 17الجوازات األوروبية حيث إنه قد يصل عدد المتورطين لنحو            
  . خالل األيام المقبلة مستجدات أخر وتكشف عن أسماء جديدة تورطت في الجريمة

  18/2/2010الخليج، 
  

   طن من المتفجرات قبل تهريبها إلى غزة3.5األمن المصري يضبط  .62
 3.5قالت مصادر أمنية مصرية، إن األجهزة األمنية ضبطت أول من أمس نحـو              :  يسري محمد  -رفح  

 كيلوغرامات، قبل تهريبهـا     10 عبوة بالستيكية وزن الواحد      19و) مادة تي إن تي   (طن من المتفجرات    
لدينا معلومات مؤكدة بأن المتفجرات المضبوطة كانـت        "ألنفاق، وأضافت المصادر    إلى قطاع غزة عبر ا    

 ".في طريقها لغزة من خالل بعض الوسطاء من مديري األنفاق والمهربين
إنه لم يضبط أي مشتبه بهم قرب المخبأ ويجري تمشيط المنطقـة بحثـا عـن                : وقالت المصادر األمنية  

 .المتفجرات
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ضبطت ثالثة أنفاق للتهريب في منطقة بوابـة صـالح          : ر أمني مصري  وعلى صعيد متصل قال مصد    
الدين الحدودية شمالي معبر رفح وأنه لم يضبط أي بضائع أو مشتبه بهم بالقرب من األنفاق الثالثة التي                  

 .عثر عليها في منطقة خالية من السكان
  18/2/2010الشرق األوسط، 

 
  ةليبيا تحاول التعجيل في المصالحة الفلسطيني .63

ان ليبيا تحاول تقريب وجهات نظـر الـرئيس         " النهار"أبلغت مصادر فلسطينية    :  محمد هواش  -رام اهللا   
عباس وحركة المقاومة االسالمية حماس، وتريد اجراء مصالحة وعقد لقاء بين عباس ورئيس المكتـب               

ى دعوة مشعل الـى     وقالت ان القيادة الفلسطينية تخشى ان يبادر القذافي ال        . السياسي لحماس خالد مشعل   
  .القمة من دون ترتيب مسبق ومن دون توقيع حماس الورقة المصرية للمصالحة

  18/2/2010النهار، 
  

  اتحاد األطباء العرب يطلق حملة لنصرة القدس واألقصى .64
أعلنت لجنة القدس باتحاد األطباء العرب عن إطالق حملة لنـصرة مدينـة القـدس والمـسجد                 : القاهرة

في " مع االحتفال بالمولد النبوي الشريف، وقالت في بيان إن الحملة تنطلق تحت شعار               األقصى، بالتزامن 
التي تتعـرض لحملـة     "، وإنها تستهدف ربط شعوب األمة بقضية القدس الشريف          "ذكراه ال ننسى مسراه   

، الفتـة إلـى أن      "تغيير سكاني غير مسبوقة في التاريخ، وتصاعد في مشروعات االغتصاب الصهيونية          
  .ات الكيان الصهيوني رصدت مليارات الشيكالت للبناء في القدس الشريف وتهجير سكان المدينةسلط

  18/2/2010الخليج، 
  

  يغادر غزةالوفد البرلماني العربي  .65
 عضوا يمثلون االتحاد    22وضم الوفد   .  أيام 3غادر الوفد البرلماني العربي غزة بعد زيارة دامت         : غزة

لم نور الدين الكعبي، رئيس الوفد، وهو عـضو اللجنـة التنفيذيـة التحـاد               البرلماني العربي برئاسة سا   
 .البرلمان العربي وعضو مجلس الشورى لسلطنة عمان

وقام الوفد بجولة تفقدية شملت الكثير من المؤسسات والمناطق المتـضررة جـراء الحـرب العدوانيـة                 
 .  الفلسطينية المختلفةاإلسرائيلية، منها المجلس التشريعي وااللتقاء بممثلي الفصائل

  18/2/2010الشرق األوسط، 
  

  يثير توتراً بين القاهرة وتل أبيب" إسرائيل"مصري جندته  .66
قالت مصادر أمنية مصرية، إن عودة سليمان ترابين، المسجون فـي مـصر             :  يسري محمد  -العريش  

مته باعتباره مـصرياً وأنـه      باإلفراج عنه باعتباره مواطناً إسرائيلياً، تمت محاك      " إسرائيل"والذي تطالب   
  .يقضي حالياً عقوبته بسجن ليمان طره

وأضافت المصادر أن ترابين ادعى أنه مواطن إسرائيلي بعد أن تم القبض عليـه قادمـا متـسلال مـن                    
األراضي اإلسرائيلية لزيارة شقيقتيه اللتين تقيمان بمدينة العريش عاصمة شمال سيناء وكانت بحوزتـه              

  .ةعمالت أجنبية مزور
وقالت مصادر بدوية إن ترابين أبلغ بعض المقربين منه بأن الجانب اإلسرائيلي قد يعرض خالل الفتـرة                 
المقبلة مبادلته ببعض السجناء المصريين المتهمين في تهم جنائية بعد ضبطهم داخـل إسـرائيل وتمـت                 

  . محاكمتهم بتهم تهريب المخدرات أو التسلل بحثا عن عمل
  18/2/2010العرب، قطر، 
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  يأمر بفتح تحقيق ولندن تستدعي السفير اإلسرائيليرئيس الوزراء البريطاني  .67

 رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون تعهد بإجراء تحقيق         أن من لندن    18/2/2010 الخليج،   ذكرت
جوازات سفر بريطانية مزورة لدخول دبي الغتيال القيادي في حماس          ” فريق اغتيال “شامل في استخدام    

  .د المبحوحمحمو
اللندنية، إن واقعة استخدام الجوازات المزورة تخضع       ” ال بي بي سي   “وقال براون، في تصريح إلذاعة      

يجب أن نجري تحقيقاً شامالً في هذه المسألة، ألن جواز السفر           “: وأضاف. لنظر األجهزة المختصة حالياً   
يجب أن نجمع األدلة حول     “: القولوأردف ب . ”البريطاني وثيقة مهمة يجب التعامل معها بحرص وعناية       

ما حدث فعالً، وكيف حدث ولماذا؟، ومن المهم بالنسبة لنا أن نجمع أدلة متراكمة قبل أن نـدلي بـرأي                    
  .”نهائي

إلى وزارة الخارجية البريطانيـة     ” اإلسرائيلي“جاءت تصريحات براون وسط مطالبات باستدعاء السفير        
  . في الكيان وراء عملية اغتيال المبحوحللرد على اتهامات بأن األجهزة السرية

وقال سير منزيس كامبل الزعيم السابق للحزب الليبرالي الديمقراطي، عضو لجنة الـشؤون الخارجيـة،               
  .إن الحكومة يجب أن تقدم توضيحاً عاجالً) البرلمان(بمجلس العموم 

لوك، فإن ذلك يمثـل انتهاكـاً       إذا كانت الحكومة اإلسرائيلية جزءاً من مثل هذا النوع من الس          “: وأضاف
أن تقدم توضيحات، وأن سفيرها فـي       ” اإلسرائيلية“وأضاف أن على الحكومة     . ”خطيراً للثقة بين البلدين   

  .لندن يجب أن يمثل أمام وزارة الخارجية ليقدم تفسيرات عاجلة
طون في جريمـة    وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت أن جوازات السفر الستة التي حملها متور            

وقال مسؤولون في دبلن إن األجهزة المختصة في أيرلندا لم تصدر جـوازات            . ”مزورة“اغتيال المبحوح   
  .سفر أيرلندية حملها ثالثة من المتورطين

ويعتقد أن تفاصيل، مثل األسماء واألرقام وتواريخ الميالد الواردة في الجوازات تتطابق مـع أصـحاب                
  .الف فقط في الصور والتوقيعاتالجوازات األصلية واالخت

 من لندن نقالً عن مراسليها ووكاالت األنبـاء أن بريطانيـا تعتقـد أن               18/2/2010 األهرام،   وأضافت
البريطانيين الستة الذين قالت السلطات اإلماراتية أنهم ضالعون في هذه الجريمة كانوا يحملون جـوازات               

مس أن السلطات البريطانية تحقق فـي كيفيـة سـرقة           وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أ    . سفر مزورة 
 رعايا بريطانيين من قبل عمالء الموساد اإلسرائيلي علي ما يبدو في عملية اغتيـال القيـادي                 6هويات

  .بحركة حماس محمود المبحوح في دبي
د  عمالء مـن أفـرا     6وأضافت الصحيفة نفسها أن الخارجية البريطانية أكدت أن الهويات التي استخدمها          

 شخصا تعود لستة أشخاص يحملون جوازات سفر بريطانية أصلية يقيمـون            11فريق االغتيال الذي ضم   
وتفحص السلطات في لندن احتمال أن يكون قد تم نسخ التفاصيل المقيدة فـي جـوازات                ". إسرائيل"في  

  .تالسفر البريطانية األصلية علي يد طاقم الفندق أو الهجرة أثناء سفر حاملي هذه الجوازا
من لندن نقالً عن مراسلها علـي الـصالح، أن متحـدث باسـم              18/2/2010الشرق األوسط،   وأضافت  

ـ   إن الحكومـة البريطانيـة منزعجـة جـدا مـن اسـتخدام اسـمها               » الشرق األوسط «الخارجية قال ل
 .واستدعت الخارجية البريطانية سفير إسرائيل على خلفية جوازات السفر المزيفة.ووثائقها

  
  إيرلندا حصلت على دالئل من دبي حول تورط الموساد في اغتيال المبحوح: حتاللإذاعة اال .68

القدس المحتلة ، أن عضو لجنة الخارجية في البرمـان اإليرلنـدي            18/2/2010وكالة سما،   ذكرت من   
مارك ديلي أكد أن هناك دالئل على أزمة دبلوماسية ستتضح معالمها في األيام المقبلة العالقات بين بالده                 
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بعدما تبين أن ثالثة من الخلية التي قامت بعملية االغتيال استخدموا أرقـام جـوازات سـفر                 , وإسرائيل
  .خاصة أن العالقة بين الجانبين ليست على ما يرام أصال, مواطنين إيرلنديين

إن وزارة الخارجية اإليرلنديـة ليـست       "وأضاف ديلي خالل حديثه مع إذاعة جيش االحتالل االسرائيلي          
فهذا األمر مقلق ويثير    , لكن هنا يدور الحديث عن أمر خطير وجدي للغاية        , ادة على استدعاء السفراء   معت

وبهـذه العمليـة مـس      , مخاوف عديدة فإيرلندا دولة حيادية وتقبل جوازات سفرها في جميع دول العالم           
  ".بمصداقيتنا في العالم

لى اتصال مستمر مع الجهات الرسمية وهـو        وأوضح السفير النائب اإليرلندي أن سفير بالده في دبي ع         
  .يتلقى تفاصيل التحقيقات و تطوراتها باستمرار

وعقب مراسل اإلذاعة على تصريحات النائب اإليرلندي بأنه تكشف حقيقة أن استدعاء السفير اإلسرائيلي              
د بعمليـة   من اجل تقديم التوضيحات يشير إلى أن حكومة ايرلندا تلقت دالئل موثوقة حول قيام الموسـا               

  .االغتيال
وزارة الخارجية األيرلندية استدعت الخميس الـسفير       :  من دبي أن   18/2/2010 سي ان ان ،      وأضافت

اإلسرائيلي في دبلن إلى اجتماع مع أمينها العام، ديفيد كوني، وذلك على خلفية استخدام جوازات أيرلندية                
  .في العملية، وذلك دون تحديد الموعد الدقيق لالجتماع

  
  لصحف البريطانية تتناول موضوع المبحوح بشكل مكثفا .69

تناولت الصحف البريطانية الصادرة في لندن صباح الخميس بشكل مكثف موضوع اغتيال القيادي فـي               
حركة حماس محمود المبحوح في دبي وذلك بسبب التطورات في هذه القضية والتي باتت علـى وشـك                  

  . العملية جوازات سفر بريطانيةاحداث فضيحة في بريطانيا مع استخدام منفذي
تبدو مرتاحة بالسماح لالستخبارات االسرائيلية     "وقالت صحيفة الجارديان في افتتاحيتها ان حكومة براون         

، في اشارة الى استخدام عدد من قتلة المبحوح جـوازات           "بشن حربها ضد حماس تحت الراية البريطانية      
وزارة الخارجية البريطانية السفير االسـرائيلي ال يغيـر         وتضيف الصحيفة بأن استدعاء     . سفر بريطانية 

  ".انتهاك للسلوكيات المعتمدة بين بلدين حليفين"شيئا في الواقع الن ما جرى هو 
ـ              اذا كان الهدف منـع     "وتختم االفتتاحية في االشارة الى ان االغتياالت غالبا ما تؤدي الى نتائج عكسية ف

دبي، فسيجد المعنيون قنوات اخرى يعملون من خاللها، باالضـافة         ايران من تمرير السالح لحماس عبر       
  ".الى ان عمليات كهذه تجعل العرب غير راغبين في تطبيع عالقاتهم مع اسرائيل

كرامة اسرائيل تعاني مـن انتكاسـة بـسبب اغتيـال           "وقال توبياس باك في صحيفة الفاينانشيال تايمز        
التبريرات البريطانيـة   "برت فيسك الموضوع نفسه قائال ان       وفي صحيفة االندبندت تناول رو    ". المبحوح

التعاون االوروبـي   "ويشير فيسك الى ان هذه القضية اظهرت ان         ". لقضية الجوازات تفتقر الى الرصانة    
ويروي فيسك عن مصدر موثوق ان الجوازات التي ضبطت ليـست          . مع إسرائيل تجاوز االطر القانونية    

والصور عليها حقيقية، باالضافة الى ان الـضالعين فـي          ) Biometric(ية  مزورة النها حديثة والكترون   
  .اما مقر قيادة العملية حسب مصادر فيسك فكان في النمسا.  شخصا18العملية يبلغ عددهم 

18/2/2010بي بي سي،   
  

  جواز سفر فرنسيا استخدم في العملية له رقم صحيح ولكن االسم فيه غير صحيح: فرنسا .70
در قريب من جهاز المخابرات الفرنسية لرويترز ان جواز سفر فرنسيا قالت دبـي انـه                قال مص : القدس

  ." كان تزويـرا متقنـا للغايـة      "وأضاف  . استخدم في العملية له رقم صحيح ولكن االسم فيه غير صحيح          
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قل عـن   وذكرت وزارة الداخلية النمساوية انها فتحت تحقيقا في استخدام مشتبه به لقتلة المبحوح لما ال ي               
  .سبعة هواتف محمولة بكروت شحن نمساوية مدفوعة سلفا

17/1/2010وكالة رويترز،   
  

  القيود اإلسرائيلية تؤثر بشدة على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية": الصليب األحمر" .71
لتـدابير  أن القيود اإلسرائيلية، بما فيها ا     "اعتبرت اللجنة الدولية للصليب األحمر      :   نادين النمري   -عمان  

التي ترمي بشكل واضح إلى حماية المستوطنات، ما تزال تؤثر بشّدة على حياة العديد من الفلـسطينيين                 
ولفتت، في بيان صحافي أمس، إلى أنه رغم عالمات النمو االقتصادي نتيجة             ".في الضفة الغربية المحتلة   

لى حياة طبيعية يكـاد يكـون أمـراً         العودة إ "رفع بعض القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين، إال أن          
وقالت مديرة العمليات المكلفة بالشرق األوسط       ".مستحيالً بالنسبة للعديد من األشخاص في الضفة الغربية       

اللجنة الدولية للـصليب األحمـر دعـت مـرارا          " روغو إن    -وشمال إفريقيا باللجنة بياتريس ميجيفان      
إننـا نكـرر    "وأضافت   ".طينيين من العيش في كنف الكرامة     وتكرارا إلى اتخاذ اإلجراءات لتمكين الفلس     

نداءنا إلى إسرائيل لفعل المزيد لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية من عنف المـستوطنين وصـون                
أراضيهم ومحاصيلهم، وتمكين األسر من ترميم مساكنها، والسهر على تمكين جميع الفلـسطينيين مـن               

  ".رس من دون تأخيرالتوجه إلى المستشفيات والمدا
18/2/2010الغد، االردن،   

  
   مليون دوالر للسلطة الفلسطينية41النرويج تقدم  .72

، ) مليون دوالر  41( مليون كورون  240أعلنت الحكومة النرويجية أمس أنها قدمت       : »ب.ف.أ «- أوسلو
يج مـرة جديـدة     وفي موازاة ذلك دعت النرو    . للسلطة الفلسطينية لمساعدتها على إغالق ميزانيتها للعام      

  .إسرائيل إلى تخفيف العراقيل التي تفرضها على تنقالت األشخاص والبضائع في األراضي الفلسطينية
أمـوال الموازنـة هـذه سيـستخدمها        «إن  : وقال وزير الخارجية النرويجي يوناس غار ستور في بيان        

نحن «وأضاف  . »لبنك الدولي الفلسطينيون لتمويل مشاريعهم لإلصالح والتنمية بما يتوافق مع متطلبات ا         
  .»مقتنعون بأن هذه األموال ستعود بفائدة على الشعب الفلسطيني

18/2/2010الشرق األوسط،   
  

   والياتثالثة فلسطين من أردنية السادات يقترح كونفدرالية -مركز بيغن : دراسة .73
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مشروعا اسرائيليا يقترح تسوية    , قدم مستشار االمن القومي االسرائيلي السابق اللواء احتياط جيورا أيالند         
 الـسادات للدراسـات     -بـيغن »الصراع مع الفلسطينيين في اطار دراسة خطيرة اعدها لصالح مركـز            

البـدائل  »صفحة من القطـع الكبيـر بعنـوان         ) 38(نشرت منتصف الشهر الماضي في      « االستراتيجية
  .«االقليمية لفكرة دولتين لشعبين

 من وجهة النظر التي تقول ان مشروع الدولـة الفلـسطينية كمـا هـو                الفكرة المركزية للدراسة تنطلق   
  :وانه من الضروري البحث عن بدائل اخرى اهمها بديالن, مطروح في حل الدولتين غير قابل للحياة

 االقتراح االول الذي تؤكده الدراسة يتمحور حول اهمية ان تتخلى اسرائيل عن معظم االراضي التـي                 -
  .في الضفة الغربية القامة دولة فلسطينية تنضم في اتحاد كونفيدرالي مع االردنتسيطر عليها حاليا 

وعددت . وذكرت الدراسة ان هذا الحل هو االفضل بالنسبة للفلسطينيين ولالردن وكذلك بالنسبة السرائيل            
  .اوجه االفضلية حسب وجهة نظرها

, والفلـسطينيين , االردن, اسرائيل, مصر:  االقتراح الثاني يكمن في تبادل لالراضي ويشمل عدة دول         -
  .وذلك على اساس قاعدة النفع المشترك او تبادل المصالح والمنافع وفق ما ذكرته الدراسة

واوضحت الدراسة ان توسيع قطاع غزة ضروري كي يصبح كيانا حيويا خصوصا ان عدد السكان فيـه       
  .قابل للزيادة مرتين في العشرين سنة المقبلة

قبـل  .  أمراً ممكناً في المستقبل القريـب      2010 فلسطيني خالل عام     -تفاق سالم إسرائيلي  ال يبدو توقيع إ   
وكان سبب هذا التفاؤل الموسـمي الـسياسة        . بضعة أشهر كان هناك من ينظر الى الوقائع نظرة متفائلة         

حجـراً  التي جعلت من تحقيق السالم في الشرق األوسط         , المعلنة للرئيس االمريكي الجديد باراك أوباما     
  . أساسياً في توجهاتها الجديدة

 ال ينبىء بشيء مختلف عما حدث فـي كـل           2010,غير ان الواقع الموضوعي القائم للنزاع في مطلع         
, )توقيع إتفـاق أوسـلو     (1993بدءاً من خريف    . المراحل الماضية التي جرى فيها تحريك عملية السالم       

, )خطة الرئيس كلينتـون إلنهـاء النـزاع        (2000وكانون األول   , )مؤتمر كامب ديفيد   (2000وصيف  
  )...مؤتمر أنابوليس (2007وانتهاء بخريف 

 ال سيما بعد تغيـر      2010, ستنجح عام    2000,يصعب التصديق أن الجهود الدبلوماسية التي فشلت عام         
ل الى  المقاربة األولى هي القائلة بتعذر التوص     : نحن اليوم أمام أربع وجهات نظر     . عناصر المعادلة كلها  

  .وعدم حله, من هنا من األفضل إدارة النزاع, حل سياسي في المستقبل القريب
والتي تقبل االعتراف بقيام دولة فلـسطينية       , "تسوية جزئية "المقاربة الثانية هي التي تحاول التوصل الى        

مـشكالت  لكنه يمنع مواجهة ال   , األمر الذي يفرض نقل أراض جديدة الى الفلسطينيين       , ذات حدود مؤقتة  
واالعتراف المتبادل الـشامل ونهايـة      , والالجئين, والقدس, مثل مشكلة الحدود الدائمة   , غير القابلة للحل  

  .النزاع
يجب , وفي رأيها رغم كل االخفاقات الماضية والعوائق      . المقاربة الثالثة هي التي تسعى الى االتفاق الدائم       
وكل تأجيل في   , ألن هذا هو الحل الوحيد    ". لتين لشعبين دو"محاولة التوصل الى إتفاق دائم يقوم على مبدأ         

كما سيزيد من المخاطر المترتبة علـى       , سيزيد في العوائق التي ستحول دونه مستقبالً      , تحقيق هذا الحل  
  .غياب السالم

, لكن ليس انطالقاً من مبدأ الـدولتين لـشعبين        , المقاربة الرابعة هي التي تحاول التوصل الى اتفاق دائم        
وهذا ما سنتحدث   . وإنما على أساس البحث عن حلول أخرى      , ي سبق وفشل أكثر من مرة في الماضي       الذ

  .عنه في الصفحات التالية
  الحلول البديلة

الثقـة  : أي منذ توقيع إتفاق أوسلو بين اتجاهين      , تمحور النقاش الذي دار خالل الستة عشر عاماً األخيرة        
مقابل التشاؤم التام من إمكانية التوصل الى حل سياسي         ;  التحقيق ممكن" الدولتين لشعبين " الكاملة بأن حل  



  

  

 
 

  

            32 ص                                     1704:         العدد       18/2/2010الخميس  :التاريخ

  .وبين هذين االتجاهين برزت أفكار متعددة إلتفاقات مؤقتة. للنزاع
   فلسطينية-كونفدرالية أردنية : الحل اإلقليمي األول

فة علـى الـض   " الـسيطرة " وسارع الى    1947.رفض األردن قرار التقسيم عام      , مثل كل الدول العربية   
فـي  . اجزاء من الضفة كان من المفترض أن تكون تابعة للدولة اليهوديـة           " احتالل"كما حاول   , الغربية

تعامـل مـع األرض     , وبعكس موقف مصر من غزة    , نهاية حرب اإلستقالل ضم األردن الضفة الغربية      
  .والسكان كجزء ال يتجزأ من األراضي التابعة للسيادة األردنية

 1993 ومنذ ذلـك الحـين وحتـى         1967.الغربية خالل حرب األيام الستة في       احتلت إسرائيل الضفة    
تـسوية  "وجهة نظر حكومة حزب العمل الداعية للتوصل الـى          : انقسمت اآلراء في إسرائيل الى موقفين     

. خاصة المناطق التي يسكنها العـرب     , تقضي باعطاء األردن معظم الضفة الغربية     , مع األردن " إقليمية
ومناطق إضافية في الغرب توسـع      , وادي األردن في الشرق   : إسرائيل بمنطقتين أمنيتين  على أن تحتفظ    

  .للدولة" الخاصرات الضيقة"
يجب أن تبقى ألسباب أمنية     ) يهودا والسامرة (ففي رأيه الضفة الغربية     . عارض الليكود كل تسوية اقليمية    

ك كان الليكود مستعداً لمنح السكان العـرب        ورغم ذل . تحت السيادة اإلسرائيلية الكاملة   , دينية-أو تاريخية 
 عاماً كانت فكرة قيـام دولـة        18فحتى قبل   , عالوة على ذلك  . في هذه المنطقة حكماً ذاتياً    ) الفلسطينيين(

وحتـى  . مرفوضة تماماً من جانب غالبية الجمهور اإلسـرائيلي       ) الدولة الفلسطينية (عربية مستقلة جديدة    
 اإلسرائيلي يتطلب قيـام     -بأن حل النزاع األردني     , سبعينيات والثمانينيات األردن لم يكن يعتقد طوال ال     

  .دولة فلسطينية
,  عقد في لندن اجتماع سري بين شمعون بيريس الذي كان وزيراً للخارجيـة آنـذاك               1987,في نيسان   

 وكـان .  فلـسطينية  -عن طريق اقامة كونفدراليـة أردنيـة        , والملك حسين لحل مشكلة الضفة الغربية     
, يومها غضب رئيس الحكومة اسـحق شـامير       . المطلوب ان تتنازل إسرائيل عن معظم أراضي الضفة       

فبعـد نـشوب    . وشكل هذا نقطة تحول في موقف األردن من الموضوع        . ورفض الفكرة بصورة مطلقة   
أدرك الملك حسين ضآلة حظوظ المملكة في ضـم الـضفة           , )1987في كانون األول    (اإلنتفاضة األولى   

وأنه من اآلن   ,  أنه لم يعد مسؤوالً عن الموضوع الفلسطيني       1988فأعلن في تموز    , ة الى أراضيها  الغربي
هذا التغيير في التوجه األردني سهل على إسـرائيل         . فصاعداً على إسرائيل التفاوض مع منظمة التحرير      

 -اع الفلـسطيني     وأغلق الطريق أمام التوصل الى حل للنز       1991,واألردن التوصل الى اتفاق سالم في       
  .اإلسرائيلي

   فلسطينية-كونفدرالية أردنية 
الـضفة  , الضفة الشرقية": واليات"تتكون من ثالث  , الحل األول المقترح هنا انشاء مملكة أردنية فيدرالية       

, مثلما هي حال بنسلفانيا أو نيوجيرسـي      ,  بالمفهوم االمريكي  statesهذه الواليات تكون    . وغزة, الغربية
وحاكمهـا وسـائر    , وقوانينها الخاصة , ومؤسساتها الرسمية , ولها موازناتها , ستقالل داخلي كامل  تتمتع با 

: لكن كما هي حال بنسلفانيا ونيوجيرسي فإنها تملك أي صـالحية فـي موضـوعين              . أشكال اإلستقالل 
فـي  ) يالفيـدرال (فهاتان السلطتان ستبقيان ضمن صالحية الحكم       . والقوات المسلحة , السياسة الخارجية 
  . العاصمة عمان

في البداية في الـضفة     , ما زال باإلمكان تحقيق هذا الحل على مرحلتين       , على غزة " حماس"بعد سيطرة   
ومن أجل ذلك تجري إسرائيل مفاوضات مـع        . وعندما تنضج الظروف يمكن تطبيقه على غزة      , الغربية

  1991.مؤتمر مدريد عام كما كان من المفترض ان يحدث في , أردنية مشتركة-حكومة فلسطينية
   الفلسطينية-فوائد حل الفيدرالية األردنية 

  .وبالتأكيد بالنسبة إلسرائيل أيضاً, إن هذا الحل هو األفضل بالنسبة للفلسطينيين واألردن
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فإن هذا الحل هو أفضل من      , "حماس"ـالذين يعيشون في الضفة من غير المؤيدين ل       : بالنسبة للفلسطينيين 
  . وذلك ألربعة أسباب" عبينالدولتين لش"حل
فالعديد من الفلسطينيين يرغبون في رؤيـة نهايـة         . ألنه منتج أكثر من اي اتفاق قد تنفذه إسرائيل        : أوالً

 الفلسطيني الذي -على حل السالم اإلسرائيلي    , ويفضلون أن يتم ذلك عبر هذا الحل      , االحتالل اإلسرائيلي 
  .من الصعب التوصل اليه في وقت قريب

, "لحل الـدولتين لـشعبين    "إدراك هؤالء الفلسطينيين أنه في حال قيام دولة فلسطينية وفقاً           , ب الثاني السب
على تحمل االستبداد   , وكثيرون يفضلون العيش تحت السلطة األردنية     ". حماس"فاألرجح أن تسيطر عليها     

  .كما يحدث في غزة, "حماس"ـالديني ِل
. مثالً الموضـوع اإلقليمـي    , ثر تساهالً في عدد من الموضوعات      من المحتمل أن يكون األردن أك      :ثانياً

واسرائيل الصغيرة بحاجة الى المزيـد مـن        ". 1967حدود  "فالفلسطينيون غير قادرين على التنازل عن     
وليس من المنطقي مطالبة الطرف األضعف واألصغر       . لكن الدولة الفلسطينية ستكون أصغر    , األراضي

  . عندما يصبح الشريك هو المملكة األردنية فاألمر يصبح اسهل بكثيرلكن. بالمزيد من التنازالت
ففي أي اتفـاق سـتطلب إسـرائيل    . ويصح ذلك بصورة واضحة على كل ما له صلة بالترتيبات األمنية          

وستطلب من الدولة الفلسطينية التخلي عن سالحها الثقيل علـى كـل            . تجريد الضفة الغربية من السالح    
لكن عندما يصبح الموضوع اتفاقاً بـين       . صعب بالنسبة لشعب يسعى الى االستقالل     وهذا أمر   . أراضيها

ويصبح كل المطلوب التنازل عن نشر القوات فـي         . إسرائيل واألردن تصبح هذه المطالبة أكثر منطقية      
مثلما قبلت مصر قبـل     , وهذا مطلب قد يبدو مقبوالً من جانب األردنيين       , )الضفة الغربية (مناطق معينة   

  .ك المطلب اإلسرائيلي بعدم نشر قوات عسكرية كبيرة في سيناءذل
سيفرض على الفلسطينيين تقديم تنازالت صعبة مثل التنـازل         ,  الفلسطيني -وحده الحل اإلسرائيلي    : ثالثاً

فـي  ) األردن(ومن األسهل مشاركة دولة عربية      . واالتفاق على نهاية النزاع وهلم جرا     , عن حق العودة  
  .عاطفي المترتب لذلكتحمل العبء ال

وغيـر قابلـة    , سيحولهم لمواطني دولة صغيرة جداً    " الدولتين لشعبين " يدرك الفلسطينيون أن حل   : رابعاً
لذا مـن  , )مثل التنازل عن السيادة على األجواء الجوية (تخضع لقيود كثيرة في الموضوع األمني       , للحياة

رمة وكبيرة يشكل فيهـا الفلـسطينيون الغالبيـة         األفضل لهم أن يكونوا مواطنين متساوين في دولة محت        
  .الديموغرافية

يدرك األردنيون أن قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة قد يجعلها تقع تحت سـيطرة               : بالنسبة لألردن 
اضافة , يحكمها االخوان المسلمون  ) فلسطين(من هنا فإن قيام دولة مجاورة       . كما جرى في غزة   " حماس"

. سيشكل نهاية المملكة الهاشـمية    , وخطر االخوان المسلمين في األردن    , لة بين الدولتين  الى الحدود الطوي  
من هنا فالطريقة الوحيدة    . إن السبيل الوحيد لبقاء األنظمة في الشرق األوسط هو السيطرة األمنية الفعلية           

  .لى هذه المنطقةمستقبالً هو السيطرة العسكرية األردنية ع" حماس"لقمع التمرد الذي قد تقوده سلطة 
هناك تغيير في   ; اوالً". الدولتين لشعبين "هناك أربع ميزات لهذا الحل بالمقارنة مع حل         : بالنسبة إلسرائيل 
إنما بنزاع إقليمي بين    , فلم يعد الموضوع يتعلق بالشعب الفلسطيني الواقع تحت اإلحتالل        . الخطاب السائد 

ير الضغط الدولي الذي يمارس حاليـاً علـى إسـرائيل           ومن المنتظر أن يتغ   . األردن وإسرائيل : دولتين
  .ويطالبها بالتنازل

سيكون على إسرائيل التنازل عن أمور      " الدولتين لشعبين "ففي حل .  الموضوع األهم هو مسألة الثقة     :ثالثاً
: وهناك تخوف إسرائيلي من خسارة مزدوجة     . فلسطينية بالمحافظة على الهدوء   " تعهدات"ملموسة مقابل   

وثمة خطر كبير من أن تعجز السلطة الفلـسطينية         . وعدم الحصول على األمن   , زل عن كل المناطق   التنا
  .أو ترفض تقديمه, عن تقديم المطلوب
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ربما ستضطر إسـرائيل الـى      . أردني-ويختلف األمر عندما يكون المطروح توقيع إتفاق سالم إسرائيلي        
 1973هة بتلك التي أخذتها على عاتقهـا عـام          لكنها ستكون مخاطرات شبي   , المخاطرة بكثير من األشياء   

أما الفائدة الرابعة فهي المتصلة بالعالقـات       . عندما وقعت اتفاق السالم مع مصر وتنازلت عن كل سيناء         
هناك أسباب كثيرة للتخوف من أن يؤدي نشوء دولة فلسطينية مستقلة ضعيفة بنيويـاً الـى   . بين الدولتين 

صورة عامة ليس مؤكدا أن المساحة الواقعة بين نهر األردن والبحر           وب. خلق عبء اضافي على إسرائيل    
وعـدم  , غياب البنى التحتيـة   (من هنا فإن كل مشكالت الدولة العتيدة        . تسمح بقيام دولتين قابلتين للحياة    

ناهيك عن ان   . ستقع على عاتق دولة إسرائيل    ) واالنفصال بين الضفة الغربية وغزة    , وجود فرص العمل  
وذلـك بعـد سـنوات      , لدولي سيعتبر أن من واجب إسرائيل األخالقي مساعدة الدولة الجديدة         المجتمع ا 

وناهيك عن االنعكاس السلبي على إسرائيل للفقـر والعـوز والبطالـة فـي الدولـة                , االحتالل الطويلة 
  ".الكبرى"وكل هذا لن يحدث في حال أصبحت الضفة جزءاً من مملكة األردن. الفلسطينية

وسيكون . سيبقي غالبية المشكالت في المرمى الدولي     " الدولتين لشعبين " ة فلسطينية وفقاً لحل   إن قيام دول  
ولن , )غزة والضفة الغربية  (كما أنها ستنقسم إقليمين     , من الصعب على الدولة الجديدة أن تستقل اقتصادياً       

فلسطين لـن تُحـل فـي       واألهم من هذا كله المشكالت بين إسرائيل و         . يكون حل مشكلة الالجئين قريباً    
الى , وبصورة خاصة الواليات المتحدة   , وسيضطرالمجتمع الدولي . اللحظة التي يجري فيها توقيع اإلتفاق     

  .توظيف جهود كبيرة من أجل انجاح تطبيق االتفاق
فإسرائيل واألردن ستكونان مسؤولتين    , وتختلف المشكلة عندما تتحول مشكلة دولتين قائمتين ومستقرتين       

لكن حجـم   , وبعد توقيع االتفاق سيصبح تطبيقه تحدياً بالنسبة لألردن واسرائيل        . ذه المشكالت عن حل ه  
  1979.كما جرى بعد توقيع اتفاق السالم مع مصر في , االهتمام الدولي سيتراجع بصورة كبيرة

  تبادل مناطق: الحل اإلقليمي الثاني
دارة االمريكية على الدول العربيـة اعطـاء        اقترحت اال , "الدولتين لشعبين " في اطار تحسين اقتراح حل    

ففي نظر هذه اإلدارة ليس فـي مـستطاع         . إسرائيل مقابالً إلستعدادها التنازل عن أراض مقابل االتفاق       
مقابل التنازالت الكبيرة التي ستقدمها في اطـار        ) وهذا صحيح (الفلسطينيين وحدهم دفع الثمن إلسرائيل      

ورغـم أهميـة    . ديمه من الدول العربية هو تحسين عالقاتها مع إسرائيل        والثمن المنتظر تق  . إتفاق السالم 
خسارة إسرائيل كل مناطق الضفة مقابل بوادر حسن نية أو أمـور            " تعويض"فمن الواضح صعوبة    , ذلك

  .أخرى
فمن جهة ستضطر إسرائيل وفلـسطين      . عدم رؤية شوائب حل الدولتين    , كما أنه من الصعب موضوعياً    

مع , ومن جهة اخرى ستكونان محاطتين بدول ذات أراض شاسعة        , صغيرة ومكتظة سكانياً  لالكتفاء بدولة   
فاألمر الوحيد الذي تملكه الدول العربية بكثرة       ). السعودية, صحراء سيناء , األردن(عدد قليل من السكان     

ـ          . وتحتاج اليه إسرائيل وفلسطين بصورة حادة هو األرض        ن فإذا تنازلت هذه الدول عن جـزء قليـل م
يتناول هذا الفصل كيفيـة     . يمكن إدخال تحسينات كبيرة على وضع إسرائيل والدولة الفلسطينية        , األرض

  .بحيث يخرج الجميع رابحين" تكبير الكعكة"
  أسس االقتراح

وهذه االراضي عبارة عن مستطيل ضلعه      .  كيلومتراً 720 تنقل مصر الى غزة مناطق مساحتها نحو         -1
. يلومتراً على طول شاطىء البحر المتوسط من رفح غرباً حتـى العـريش             ك 24االول يمتد على طول     

وتؤدي هـذه  . اضافة الى شريط يقع غرب كرم سالم جنوباً ويمتد على طول الحدود بين إسرائيل ومصر        
  . كيلومتراً نحو ثالث مرات365الى مضاعفة حجم قطاع غزة البالغ حالياً , الزيادة

ومقابل هذه الزيـادة    .  في المئة من أراضي الضفة الغربية      12والي   كيلومتراً ح  720 توازي مساحة    -2
 في المئة من أراضي الضفة التـي ستـضمها إسـرائيل       12يتنازل الفلسطينيون عن    , على أراضي غزة  

  .إليها
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.  مقابل األراضي التي ستعطيها مصر لفلسطين ستحصل من إسرائيل على منطقة جنوب غرب النقب              -3
ويمكـن أن تكـون     ,  كيلومتراً 720راضي التي ستنقلها إسرائيل الى مصر الى        ويمكن أن يصل حجم األ    

  .أصغر
  الفائدة بالنسبة لفلسطين

إذ يعيش  . وال تملك الحد األدنى الذي يسمح باستقاللها اقتصادياً       . غزة في حجمها الحالي غير قابلة للحياة      
فمن يـصدق   . ونين ونصف المليون   ملي 2020وسيبلغ عدد سكانها في     , فيها اليوم مليون ونصف المليون    

فحتى مرفأ صـغير مـن   ? أن سكان غزة الحاليين قادرون على العيش برخاء في منطقة غير قابلة للنمو       
أو بسبب األضرار الكبيرة التي قد يتسبب بها لشواطىء         , الصعب بناؤه في غزة لعدم وجود مساحة كافية       

فالتجـارة فـي سـنغافورة      ,  يشبه غزة بسنغافورة   ويخطىء كل من  . إسرائيل نظراً الى قربه الشديد منها     
أما االقتصاد في غـزة     ".  تك -الهاي  "وعلى المصارف المتطورة و صناعة      , تعتمد على التجارة الدولية   

  ...فيقوم على الزراعة و التكنولوجيا البسيطة
ويـشمل  , سـط  كيلومترا مطلة على المتو    24إن زيادة مساحة غزة وفقاً لإلقتراح أعاله سيمنحها مساحة          

. مع احتمال العثور على الغاز الطبيعي فـي هـذه المنطقـة           , ذلك اضافة تسعة اميال من المياه اإلقليمية      
 الى  20على بعد   , ومطار دولي ,  كيلومتراً على مساحة غزة بإنشاء مرفأ دولي كبير        720وستسمح زيادة   

نة جديدة تستوعب مليون شخص على      بناء مدي : واألهم من هذا كله   .  كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل     25
  .تشكل المستقبل الطبيعي ليس لغزة فقط إنما يمكنها استيعاب الالجئين الفلسطينيين من دول أخرى, االقل

علـى  , ومقابل تحويل غزة مكاناً جذاباً ذا قدرة فعلية على التحول مركزاً للتجارة الدولية فـي المنطقـة                
فة الغربية تتواجد فيها منذ عشرات السنوات مستوطنات اسرائيلية         الفلسطينيين التنازل عن مناطق في الض     

  .لكن ال يمكن مقارنته بالفائدة الكبيرة في غزة, وهذا تنازل مؤلم. ومنشآت عسكرية
  الفائدة بالنسبة لمصر
ستحصل علـى   , "المقدسة" كيلومتراً من أرضها     720) للفلسطينيين وليس إلسرائيل  (مقابل اعطاء مصر    

  : ست فوائد
 720اذ ستحصل مصر من إسرائيل على أرض تقع جنـوب النقـب حجمهـا               .  ارض مقابل أرض   -1

  . كيلومتراً
وذلك عبـر   , )هو الجزء الشرقي  ( مصر اليوم معزولة جغرافياً عن جزء أساسي من الشرق األوسط            -2

ستسمح , ريومن أجل السماح بارتباط ب    . والبحر المتوسط في الشمال   , البحر األحمر الى الشرق الجنوبي    
وستمر القناة التي يبلغ طولها نحو عشرة كيلومترات مـن          . إسرائيل بحفر قناة تربط بين األردن ومصر      

. وتكون خاضعة للسيادة المـصرية الكاملـة      ) على بعد خمسة كيلومترات من إيالت     (الشرق الى الغرب    
  .بحيث ال يحتاج االنتقال من مصر الى األردن لموافقة إسرائيلية

و , والميناء البحري الجديد على شاطىء البحر المتوسـط     , لميناء الجوي الجديد في غزة الكبرى      بين ا  -3
ويمـد أنبـوب للـنفط      , يجري شق شبكة من الطرق السريعة للسيارات      , القناة التي تربط مصر باألردن    

وط وتجتاز هذه الخط  )  مصرية على الجانب المصري    -مسار هذه الخطوط سيكون بمثابة حدود أردنية        (
, ومن هناك ستتوزع شماالً في اتجاه الشمال الـشرقي نحـو العـراق واألردن             , الثالثة القناة الى األردن   

والفائدة التـي   . وسيؤدي هذا الربط الى فوائد اقتصادية ضخمة      . وجنوباً في اتجاه السعودية ودول الخليج     
نقـل بـين األردن     إذ ستحصل الجمارك المصرية على حصتها من حركـة الت         : ستجنيها مصر واضحة  

  . والعراق والخليج العربي من جهة ومرفأ غزة من جهة ثانية
وهناك زيادة كبيرة في عدد السكان مقابل تراجـع         ,  تعاني مصر من مشكلة مياه تتفاقم يوما بعد يوم         -4

وليس باستطاعة دولة نحو خمسين في المئة من سكانها يعتمدون على الزراعـة             .في مصادر المياه العذبة   
األمر الذي يقتضي توظيف استثمارات فـي       . ستمرار لعقد أو أكثر من دون حل جذري لمشكلة المياه         اال
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, وهو ما ال تملكه مـصر     . ويتطلب هذا أمواالً طائلة وتكنولوجيا متطورة     , تحلية مياه البحر وتكرير المياه    
اريع تحلية الميـاه    في مش ) عبر البنك الدولي  (سيوظف العالم في مصر     , المصري" الكرم"من هنا مقابل    

  .وتكريرها
لكنه في المقابل فـرض     ,  اإلسرائيلي مصر الكثير من اإلنجازات     - لقد أعطى اتفاق السالم المصري       -5

وستوافق إسرائيل كجزء من تقديماتها علـى       . قيوداً كثيرة وقاسية على انتشار قواتها العسكرية في سيناء        
صحيح أننـا   : مما سيسمح لمصر ان تقول لشعبها     , الماجراء تغييرات على الملحق العسكري إلتفاق الس      

تطبيـق الـسيادة    , لكن هذا التنازل سيسمح لنا بعد ثالثـين عامـاً         , تنازلنا عن واحد في المئة من سيناء      
  . في المئة من أرضنا99المصرية بصورة أفضل على 

, )غـراض سـلمية  أل( تسعى مصر مثل العديد من الدول في المنطقة للحصول على الطاقة النوويـة    -6
  .وبناء مفاعالت نووية من اجل انتاج الكهرباء

  الفائدة بالنسبة لألردن
  : وهناك فائدتان كبيرتان. األردن هو الرابح األكبر من هذا اإلتفاق من دون أن يدفع شيئاً

بالخليج الفارسي عبـر    , وأنبوب النفط الذي سيربط مرفأ غزة الدولي      , وسكة الحديد ,  شبكة الطرقات  -1
, )المرفأ الجديد في غزة   (وسيصبح لألردن منفذ مجاني على البحر المتوسط        .  المصرية -لقناة األردنية   ا

لحركة التجارة  " عنق الزجاجة "اضافة الى ذلك فإن الجانب الشرقي للقناة سيتحول         . ومن هناك الى أوروبا   
  .دية واستراتيجية كبيرةاألمر الذي سيدر على األردن فوائد اقتصا, من أوروبا الى العراق والخليج

, ال سيما أن غالبية مواطنيه من أصل فلـسطيني        ,  تشكل المشكالت الديموغرافية مصدر قلق لألردن      -2
فـإن  , الكبرى مع المرفأ والمطار الجديدين    "ومنذ اللحظة التي تقوم فيها غزة       . االزدياد¯وعددهم آخذ ب  

نحو (وسيفضل الفلسطينيون الذين من غزة      , نوسيغير الوضع في األرد   , هذا سيخلق فرصاً كثيرة للعمل    
اضافة الى جزء من الالجئين المقيمين حاليـاً        , العودة الى ديارهم  , ) ألفاً منهم يعيش اليوم في األردن      70

  .في الضفة واألردن
  الفائدة بالنسبة إلسرائيل

  :تبرز أربع فوائد" حل الدولتين"لدى المقارنة بين هذا الحل 
أكبر بكثير ممـا يمكـن   , ) في المئة12نحو (حتفظ بها اسرائيل في الضفة الغربية        األراضي التي ست   -1

وهذه المساحة من األرض هي التي اعتبرها ايهود باراك ضرورية للمحافظة           . الحصول في الحل العادي   
وهي ستسمح إلسرائيل خفض عدد اإلسرائيليين      ). 2000(على المصالح اإلسرائيلية في قمة كامب ديفيد        

يضاف الى ذلك أن هذه المساحة مـن        . ن سيضطرون الى اخالء منازلهم من مئة ألف الى ثالثين ألفاً          الذي
, مثل عفرا وكريات أربـع    (األرض ستسمح إلسرائيل االحتفاظ باألماكن ذات األهمية الدينية والتاريخية          

  .البقاء داخل إسرائيل ضمن شروط مريحة) وآرييل
ين غزة والضفة سيجعل الدولة الفلسطينية أكثر قـدرة علـى الحيـاة              هذا التقسيم المتوازن لألرض ب     -2

  .وبالتالي أكثر قوة وقدرة على احترام االتفاق
قويـة  " ضـمانات "ويقدم  ,  مشاركة دول عربية مثل األردن ومصر في الحل له أهمية وداللة ايجابية            -3

  .إلستمرار االتفاق
. لكنها تقلل مـن أهميتـه     , بين غزة والضفة  " عبر آمن م" هذه التسوية االقليمية ال تنفي ضرورة توفير       -4
لكن سائر الحركة التجارية وتنقل األشخاص بين       , سيظل معبراً لإلنتقال بين غزة والضفة     " فالمعبر االمن "

  .غزة والعالم العربي ستجري عبر المسار الجديد
  مكاسب االطراف المختلفة
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راق والسعودية تجري عبر السفن التـي تعبـر قنـاة           غالبية حجم التجارة بين اوروبا ودول الخليج والع       
لكن , وهذان الطريقان غير مفيدين   . أو عبر السفن التي يضطرها حجمها لاللتفاف حول أفريقيا        , السويس

  .وفي غياب شبكة مواصالت مفيدة, ال غنى عنهما في غياب مرفأ عصري على ساحل البحر المتوسط
يـستخدم تكنولوجيـا    " غزة الكبرى "البحر المتوسط في    لكن في حال وجود مرفأ عصري على شاطىء         
وفي حال تشعبت منه شبكة طرق وسكة حديد وأنبوب         , متطورة مثل تلك المستخدمة في ميناء سنغافورة      

  .وخفض تكلفتها, يمكننا ان نحسن بصورة كبيرة من التجارة, للنفط
وإنما مـن الـدول     , لتحتية التابعة له  ولن يأتي تمويل هذه المشروعات من الدول التي ستقام فيها البنى ا           

ووفقاً لهذا المشروع يمكن استخدام     , العالم يدفع اليوم ملياري دوالر من أجل اطعام الفلسطينيين        . الغربية
وسـوف  . وهذا االستثمار يمكن استرجاعه خالل بضعة أعوام      , المال في اإلستثمار وليس في االستهالك     
اضافة الى دول أخرى ستـستفيد بـصورة غيـر    , ة اإلقتصاديةتستفيد مصر واألردن مباشرة من الحرك    

  .مباشرة
وليس الحلـول   , يفضل المجتمع الدولي اليوم البحث عن حلول متعددة الطرف تستند الى أساس اقتصادي            

  .ويعتبر االتحاد األوروبي النموذج األبرز على ذلك.  استراتيجي-الثنائية التي تقوم على أساس سياسي 
سـنغافورة الـشرق    "ليمي المقترح في هذه الخطة سيعطي للفلسطينيين فرصة للتحول الـى            إن الحل االق  

  .ومن غير الممكن التوصل الى مثل هذا االنجاز ضمن الحدود الضيقة الحالية لغزة". األوسط
  17/2/2010العرب اليوم، 

  
  ثالثة تحديات تواجه القمة العربية المقبلة .74

  حسن نافعة
 28 و   27عاصمة الليبية مؤتمر القمـة العربيـة، والمقـرر عقـده يـومي              من المقرر أن تستضيف ال    

ومن الواضح أن مؤتمر هذه السنة سيعقد في أجواء تتسم بقدر كبير من الالمبـاالة               . المقبل) مارس(آذار
من جانب رأي عام عربي يبدو أنه فقد اهتمامه بهذا النوع من المؤتمرات بعد أن أصبح مقتنعاً بانعـدام                   

وإذا كانت الجامعة العربية قد أصيبت بانتكاسة كبـرى         . بمحدودية تأثيرها على مسار األحداث    جدواها و 
عقب قرارها تجميد عضوية مصر ونقل مقرها إلى تونس في نهاية سبعينات القرن الماضي فقـد بـات                  

. لثمانيناتواضحاً أنها لن تتمكن من استعادة عافيتها بسرعة حتى بعد عودة مقرها إلى القاهرة في نهاية ا                
 على إدخال تعديل في ميثاق الجامعة يلزمها باالنعقـاد الـدوري         2000غير أن اتفاق الدول العربية عام       

للقمة العربية ساعد على تجديد األمل في عودة الروح إلى هذه المؤسسة االقليمية المهمة واستعادة دورها                
  . الفاعل على الصعيدين اإلقليمي والدولي

العملية خالل السنوات العشر الماضية أثبتت بما ال يدع مجاالً للشك أن انتظام القمـم               غير أن الممارسة    
العربية في مؤتمرات سنوية لم يكن كافياً إلحداث نقلة نوعية في العمل العربي المشترك وأن األوضـاع                 

ويالحظ !.  ذاته العربية العامة أصبحت سيئة إلى درجة يبدو معها انعقاد القمم العربية وكأنه إنجاز في حد              
أن رؤساء القمم العربية أصبحوا ينفقون الجزء األكبر من وقتهم طوال األشهر التي تسبق كل قمـة فـي     
بذل الجهود لتنقية األجواء العربية ولعقد مصالحات تسمع بانعقادها وتفادي كل ما قد يهدد بتفجيرها مـن                 

 الطريقة تحولت القمم العربية إلى آلية تعمل        وبهذه. داخلها ضماناً لنجاح شكلي ال فائدة ترجى من ورائه        
. بقوة الدفع البيروقراطي وليس إلى آلية لمواجهة تحديات مشتركة تواجه العالم العربي كما كان مـأموالً               

  !.لذا استمرت األوضاع العربية في التدهور وانتقلت من سيء إلى أسوأ على رغم انتظام القمم
لسطينية مستمر منذ سنوات وال تلوح بادرة في األفق تشير إلى إمكـان             فهناك انقسام حاد على الساحة الف     

والوضع في العراق ما زال متوتراً ومفتوحاً على كل االحتماالت بما في            . تجاوزه في المستقبل المنظور   
. ذلك احتمال اندالع حرب طائفية قد تنتهي بتقسيم العراق إلى ثالث دويالت على أسس طائفية أو عرقية                
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ال في السودان ال تبشر بخير بعد أن بات خيار انفصال الجنوب مرجحاً علـى خيـار الوحـدة،                   واألحو
وتكرست األزمة السياسية واإلنسانية في دارفور بطريقة من شأنها فتح الباب على مصراعيه أمام شـتى                

 وفـي   .االحتماالت بما فيها احتمال تفتت السودان وانشطاره إلى عدة دويالت في المـستقبل المنظـور              
الصومال ال تزال الحرب األهلية التي اندلعت منذ سنوات مشتعلة بل وتتجه نحو المزيد من التصعيد في                 

صـحيح أن   . ظل عجز متواصل عن توفير بيئة محلية وإقليمية ودولية تساعد على إطفائها أو احتوائهـا              
ين والتي ظلت حتى وقت قريـب       فأزمة الحوثي . األخبار المقبلة من اليمن ولبنان تبدو أكثر مدعاة للتفاؤل        

تهدد بتحول اليمن إلى دولة فاشلة جديدة في العالم العربي تبدو في طريقها إلى انفراج واألزمة السياسية                 
ومع ذلك يبدو أن الوضع في هذين البلدين العـربيين  . المستعصية في لبنان بدأت بدورها تتجه نحو الحل      

ى أن النظام اإلقليمي العربي بات على وشك استعادة وعيـه           لم يستقر بعد على نحو يسمح باالطمئنان إل       
  . المفقود والتعافي من وهنه المزمن

وألن الدول العربية تبدو اآلن غارقة بالكامل في قضايا وأزمات داخلية حادة فمن غير المتوقع أن تكون                 
 إن القمة العربيـة     لذا يمكن القول  . في وضع يسمح لها بالتفكير في قضايا تخص العمل العربي المشترك          

المقبلة ستعقد في واحدة من أشد لحظات النظام العربي ضعفاً وفي وقت يبدو فيه مطالباً أكثـر مـن أي                    
  :وقت مضى بمواجهة تحديات هي األخطر في تاريخه يمكن إجمالها في ثالثة

إلـى  » سيةعملية التسوية السيا  «التحدي األول يتعلق بإدارة الصراع مع إسرائيل خصوصاً بعد وصول           
  .طريق مسدود

يتعلق بإدارة العالقة مع إيران خصوصاً في ظل تصاعد األزمة بينها وبين الغرب على              : والتحدي الثاني 
  .نحو يهدد بحرب جديدة في المنطقة

يتعلق بكيفية إعادة بناء مؤسسات النظام العربي نفسه بطريقة تنقذه من االنهيار وتمكنه             : والتحدي الثالث 
  . مل العربي المشتركمن تدعيم الع

انهارت » عملية التسوية السياسية  «وفي ما يتعلق بالتحدي األول يصعب على أي طرف أن يجادل في أن              
تماماً ولم يعد هناك جدوى من استمرارها في ظل موازين القوى القائمة وبالتالي بات على العالم العربي                 

ب راهنوا في الماضي على تغيرات محتملة في        وألن العر . أن يغير نهجه في إدارة الصراع مع إسرائيل       
مواقف إسرائيل والواليات المتحدة ثبت أنها بنيت على أوهام ال وجود لها إال في مخيلتهم لم يعد أمـامهم           

  . سوى االعتماد على قواهم الذاتية كأساس لنهج جديد في إدارة هذا الصراع الممتد
 أنها تتبنى موقفها موحداً     -1: جديد أن تثبت الدول العربية    في مقدم االشتراطات المطلوبة إلنجاح النهج ال      

 -2. من الصراع ولن تقبل بأقل من الشروط التي حددتها في المبادرة التي أعلنتها رسميا في قمة بيروت                
أنها جادة في موقفها هذا ومصممة على حشد وتعبئة قواها ومواردها الذاتية من أجل التوصل إلى تسوية                 

وألن األطراف المنخرطة في هذا الـصراع وفـي         . حددتها باعتبارها شروط الحد األدنى    بالشروط التي   
مقدمها الواليات المتحدة وإسرائيل اعتادت على مواقف عربية شديدة االختالف والتباين وعلى أن تسمع              

ـ                 لوكها في العلن كالماً مختلفاً عما تسمعه في الحجرات المغلقة فمن الضروري أن تغير الدول العربية س
المعتاد وأن تتخذ إجراءات تكفل توحيد مواقفها من ناحية وضمان حشد وتعبئة كل مواردهـا فـي إدارة                  

وأظن أنه آن األوان أن ترسل الدول العربية لكل من يعنيه األمـر إشـارات               . الصراع من ناحية أخرى   
اوض خالل فترة زمنيـة     واضحة تفيد بأنه في حالة عدم قبول كل األطراف المعنية مبادرتها كأساس للتف            

وفي وسع الدول العربية أن تغير مـن        . محددة ال تتجاوز ثالثة أشهر فسيتم سحبها وتبني مواقف جديدة         
مفردات المعادلة الراهنة إذا أعلنت تخليها عن حل الدولتين والمطالبة بدولة موحدة على كامـل التـراب               

  .الفلسطيني تكفل فيها حقوق المواطنة كاملة للجميع
على الدول العربية أن تدرك أن ال مصلحة لها على اإلطالق في التصعيد             :  ما يتعلق بالتحدي الثاني    وفي

صحيح . الجاري حالياً بين إيران والغرب وأن إسرائيل هي الطرف الرئيس الذي يقف وراء هذا التصعيد              
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 أنه يتعين علـى     أن جوانب عدة من سياسات إيران تثير القلق لدى دول عربية عدة وهو قلق مشروع إال               
الدول العربية أن تعالج مصادر هذا القلق من خالل الحوار والتفاوض المباشر مع إيران وليس التهديـد                 

وعلى رغم أن بعض الدول العربية تعتقد عن حق أن إيران ركبت رأسها وتتبنى              . بالحرب أو بالعقوبات  
يها أن تدرك في الوقت نفسه أنها لن        مواقف متطرفة وغير مقبولة من وجهة نظرها ومصالحها إال أن عل          

تستطيع أن تنأى بنفسها بعيداً من ألسنة اللهب في حالة اندالع حرب بين إيران والغرب أو بـين إيـران                    
فال جدال عندي فـي أن      . وإسرائيل، حتى ولو لم تكن الدول العربية طرفاً مباشراً فيها أو محرضاً عليها            

وألنه يصعب علـى    . ة تحاول توريط العرب في حرب ضد إيران       إسرائيل ومن ورائها الواليات المتحد    
بعض الدول العربية منع الواليات المتحدة إن قررت الحرب من شن هجماتها على إيران انطالقـاً مـن                  

لذا يبدو لـي أن مـن       . قواعد عسكرية في اراضيها، فستصبح هذه الدول رغماً عنها طرفاً مباشراً فيها           
ل العربية، خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، بـاإلعالن عـن            الضروري أن ال تكتفي الدو    

مواقف مناهضة لشن الحرب أو حتى ضد تشديد العقوبات ولكن عليها أن تتخذ اإلجراءات التـي تكفـل                  
  . عدم تورطها المباشر أو غير المباشر فيها

ـ               ي مواجهـة التهديـدات أو      لكن ليس معنى ذلك أنه يتعين على الدول العربية أن تقف مكتوفة األيدي ف
الممارسات اإليرانية التي تتعارض مع مصالحها خصوصاً ما يتعلق منها بسياستها تجاه العراق وتدخلها              

وفي وسع الدول العربية أن تحافظ علـى مـصالحها بـشكل            . في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية     
مفاوضات مباشرة معها على أساس تبادل      أفضل إن هي تمكنت من توحيد مواقفها تجاه إيران ودخلت في            

  .المصالح
وأياً كان األمر فسيصعب على الدول العربية أن تتفق على إدارة موحدة للصراع مع إسـرائيل أو علـى    
إدارة موحدة للعالقة مع إيران تلتزم بها الدول العربية جميعاً وتكون خاضعة للرقابة والمساءلة القانونيـة      

غيير جوهري في الهيكل التنظيمي لجامعة الدول العربية حـول ثالثـة محـاور          والسياسية ما لم يحدث ت    
  : أساسية
وهنـا يتعـين    . يتعلق بضرورة إيجاد آليات جديدة في مجال التسوية السلمية للنزاعات العربيـة           : األول

ة جـداً   االعتراف بأن اآلليات التي يتضمنها الهيكل التنظيمي للجامعة العربية تبدو في هذا السياق ضعيف             
لـذا يمكـن القـول إن       . وثبت عجزها عن العمل بكفاءة وانضباط خصوصاً في فترات األزمات الحادة          

 آلية ديبلوماسية لتسوية النزاعات بالطرق الـسلمية فـي          -1: الجامعة العربية باتت في أمس الحاجة إلى      
 آليـة   -2. لية والالحقـة  صورة هيئة حكماء تتكون من رؤساء الدول للقمم العربية الثالث السابقة والحا           

قضائية للفصل في النزاعات ذات الصبغة القانونية في صورة محكمة عدل عربية تتمتـع باختـصاص                
 مجلس أمن عربي يتولى فرض العقوبات على        -3. إلزامي بالنظر في المنازعات ذات الصبغة القانونية      

ميثاق الجامعة وتوضع تحت تصرفه     الدول األعضاء التي تنتهك االلتزامات الواقعة على عاتقها بموجب          
  .قوات دائمة تتولى حفظ السالم 

يتعلق بإيجاد آليات جديدة لألمن الجماعي العربي ومواجهة مصادر التهديـد الخـارجي             : المحور الثاني 
وهنا يتعين االعتراف أيضاً بأن اتفاقية الـدفاع        . خصوصاً عند وقوع عدوان على إحدى الدول األعضاء       

 استنفدت أغراضها ولم تعد قابلة للتطبيق، خصوصاً بعد إقدام دول           1950 الموقعة عام    العربي المشترك 
عربية على إبرام معاهدات سالم منفصل مع إسرائيل، فضالً عن أنها، من ناحية أخرى، لم تعـد كافيـة               
 لمواجهة مصادر تهديد جديدة تطرحها العولمة وما نجم عنها من تطورات تعكس نفسها بشدة على بنيـة                

  .وعالقات القوة في النظام الدولي
يتعلق بإيجاد آليات جديدة تسمح بمشاركة حقيقية مـن جانـب البرلمانـات ومؤسـسات               : المحور الثالث 

وهنا يتعين االعتراف أخيراً بأن اآلليات التي       . المجتمع المدني في عملية صنع القرار في الجامعة العربية        
رة وأدت إلى ظهور برلمان ومفوضيات عربية بدت شكلية بحتة          تم استحداثها خالل السنوات العشر األخي     
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وغلب عليها الطابع المظهري الناجم عن التقليد األعمى لبعض السمات الظاهرة للتجربة األوروبية مـن               
  . دون النفاذ إلى جوهرها

 إن مواجهة هذه التحديات الكبرى وما تتطلبه من ضرورة إيجاد آليات جديدة ومبتكرة تفتـرض وجـود                
وألن تلك هي الفريضة التي ال تزال غائبة فـي النظـام            . نظام عربي لديه ما يكفي من اإلرادة والوعي       

العربي، فاألرجح أن تكون قمة طرابلس العربية مجرد قمة باهتة أخرى تضاف إلى ما قبلها وال تـسهم                  
  .في تحسين ما بعدها

  17/2/2010الحياة، 
  

  هل يلقى عباس مصير عرفات؟ .75
   المجيدوحيد عبد. د

أكثر من صعب هو وضع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في لحظة تضيق فيها الخيارات 
فالقضية تكاد تتالشى، والطريق إلى التسوية السلمية التي اعتقد طويالً أنها ممكنة . وتختلط االتجاهات

الضغط الذي يزداد لكن ما يجعل وضعه شديد الصعوبة في اللحظة الراهنة تحديداً هو . باتت مسدودة
فبعد أن كان أمله كبيراً في أن تتخذ . عليه إلطالق مفاوضات جديدة مع إسرائيل دون وقف االستيطان

اإلدارة األميركية موقفاً قوياً تجاه إسرائيل لحملها على التعامل بجدية مع الجهود السلمية، أصبح منتهى 
تجاه مفاوضات غير مجدية إلى المدى الذي يضعه طموحه هو أالَّ تصل الضغوط األميركية عليه لدفعه با

  .أمام خيارين أحالهما علقم
فبعد أن عجزت إدارة أوباما عن إقناع نتانياهو وحكومته بوقف االستيطان قبل الشروع في مفاوضات 

عباس بأن المفاوضات هي " إقناع"جديدة لخلق أجواء مالئمة تساعد في إحراز تقدم، لم يعد أمامها إال 
والمعضلة التي تواجه عباس اآلن هي أن . ستحسم قضية المستوطنات وغيرها من القضايا الخالفيةالتي 

قبوله التفاوض بعد أن تشدد في اإلصرار على وقف االستيطان سيجعله في موقف بالغ الحرج ليس فقط 
  .، ولكن بين أنصاره ومؤيدي خطه السلمي أيضا"حماس"في مواجهة حركة 
ألكثر صواباً بالنسبة لعباس هو أن يواصل إصراره على موقفه، ألن تغيير هذا لذلك يبدو الخيار ا

. الموقف يحمّله خسارة كبيرة في الساحة الفلسطينية، وعلى مستوى قطاع واسع في الرأي العام العربي
لكن المعضلة هي أن اإلصرار على موقفه بشأن وقف االستيطان قبل التفاوض قد يرتب، على مدى 

  .د، خسارة أخرى قد تكون فادحة بدورها إذا أدى إلى تغيير في سياسة اإلدارة األميركية تجاههزمني أبع
وإذا صح ما قاله عباس، في لقاء مع عدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية في القاهرة خالل زيارته 

عدم قبول األخيرة، عن أنه رفض الموقف األميركي تجاه قضية المصالحة الفلسطينية، فهذا يعني أن 
فقد تحدث . في العالقة بين سلطته وإدارة أوباما" شهر العسل"التفاوض قد يكون بمثابة بداية النهاية لـ

وقَّعت الوثيقة المصرية للمصالحة الفلسطينية رغم الضغوط األميركية التي " فتح"عباس عن أن حركة 
إما القبول بهذا : وكنا أمام أمرين. قيل لنا إذا وقعتم فأنتم ستفرضون على أنفسكم حصاراً: "تعرض لها

  ".هي التي رفضت) حماس(التهديد أو توقيع الوثيقة، وفضلنا التوقيع ثم فوجئنا بأن 
، التي طالبت بتعديالت أو بتسجيل تحفظاتها على بعض بنود الورقة، "حماس"ورغم أن موقف حركة 

رجح أن األمر لم يمر دون أن يترك أنقذ عباس من تبعات ذلك التهديد األميركي الذي تحدث عنه، فاأل
واألرجح، أيضا، أن يزداد هذا الموقف سلبية إذا أصر هو على . أثراً سلبياً في موقف واشنطن تجاهه
  .وقد تكون هذه بداية نفور ربما يقود إلى ما هو أشد وطأة بعد ذلك. عدم التفاوض قبل وقف االستيطان

يدركها، خصوصاً أنه تابع عن قرب تحول السياسة وهذا هو جوهر المعضلة التي البد أن عباس 
فبعد أن كان أبو عمار موضع حفاوة شديدة في . األميركية أو باألحرى انقالب موقفها تجاه عرفات



  

  

 
 

  

            41 ص                                     1704:         العدد       18/2/2010الخميس  :التاريخ

 1993واشنطن، إلى حد أنه دخل البيت األبيض أكثر من أي زعيم عربي آخر خالل الفترة بين 
  .2001ديدة اعتباراً من أواخر ، صار مرفوضا ومطلوب استبداله بقيادة ج2000و

عرفات التي بدأت مقدماتها " شيطنة"ومازال أبو مازن يذكر، كغيره من القادة الفلسطينيين، تطور عملية 
وقد بدأت هذه . 2000 بعد أن تصاعدت انتفاضة األقصى ابتداء من سبتمبر 2001األولى في منتصف 

ى دور عرفات في وقف االنتفاضة، مثل وزير المقدمات بينما ظل مسؤولون أميركيون يراهنون عل
لكن خطابه أخذ يتغير . 2000الخارجية باول الذي بقي حديثه عن عرفات إيجابياً حتى أوائل يونيو 

وحتى بعد تلك .  إسرائيليا في ذلك الشهر19تدريجيا منذ عملية تفجير ملهى ليلي في تل أبيب ومقتل 
، ثم عبر عن تفاؤل حذر "وقف العنف بدون شروط" فيها على العملية، وجه باول رسالة إلى عرفات حثه

لكننا ننتظر ما سيحدث على ... موقف مشجع"، وقال إنه "وقف إطالق النار"بإعالن الزعيم الفلسطيني 
  ".األرض

وإعطاء " ضبط النفس"ورغم أن باول كان مدركاً أن للصراع طرفين وناشد تل أبيب في الوقت نفسه 
لعمليات المسلحة، فإنه لم يحمّل اإلسرائيليين أية مسؤولية عن فشل السعي إلى عرفات فرصة لوقف ا

فلم يستطع عرفات، . هدنة عندما أطلق ردهم العنيف على عملية تل أبيب موجة جديدة من المواجهات
ومع ذلك صب األميركيون غضبهم عليه . والحال هكذا، أن يسيطر على الموقف في الجانب الفلسطيني

جاهلوا حقيقة أن قسوة التصعيد اإلسرائيلي ساهمت في فشله، واستجابوا للحملة التي شنتها وحده وت
  .حكومة شارون حينئذ من أجل القضاء عليه

 تقريراً لمراسلها 2001في آخر يونيو " صوت إسرائيل"وظهر أول مؤشر على ذلك عندما بثت إذاعة 
. دم وجود فرق يذكر بين أبو عمار وبن الدنفي واشنطن أفاد فيه بأن مسؤوالً أميركيا تحدث عن ع

، "العمل"وخالل أسابيع قليلة، أخذت أصداء االتهامات التي كالها شارون وحلفاؤه، بمن فيهم قادة حزب 
صار عرفات متهماً بأنه هو من أحبط الجهود السلمية وأعطى إشارة خضراء . تتردد في واشنطن

وغيرها من الفصائل في شن عمليات مسلحة ضد " اسحم"إلى منافسة " فتح"للتصعيد ودفع حركة 
  !إسرائيل

وهكذا أصبح عرفات في غضون أشهر قليلة هو السبب الوحيد في التدهور الذي حدث في العالقة بين 
، بدا أن واشنطن 2001وقبل أن يسدل الستار على عام . إسرائيل والفلسطينيين وانهيار عملية أوسلو

الذي أصدرته حكومة شارون بحق عرفات، رغم أن أصواتاً " اإلعدامحكم "تتجه إلى التصديق على 
إسرائيلية ظلت تحذر من نتائج وخيمة لتغييبه باعتباره الوحيد الذي يستطيع تقديم التنازالت الفلسطينية 

  .الالزمة للتوصل إلى اتفاق
قدماً في دعم لكن هذه األصوات لم تؤثر في موقف شارون وحكومته ولم تصل إلى واشنطن التي مضت 

عرفات وصوالً إلى حبسه في مقر المقاطعة في رام " شيطنة"تحرك رئيس الوزراء اإلسرائيلي باتجاه 
  .اهللا

ولعل عباس يستحضر هذا المشهد اآلن وهو يفكر في كيفية التعاطي مع الوضع الصعب الذي يجد نفسه 
 آمناً من هذا الوضع، أم يضطر إلى فهل يجد مخرجاً. فيه بطريقة ال توفر الذريعة لحملة مماثلة عليه

الخيار الذي قد يبدو أقل مرارة وهو قبول التفاوض في ظل االستيطان؟ وهل تساعده فكرة البدء 
إلى محادثات " معبر"بمفاوضات غير مباشرة في تبرير موقفه أمام شعبه رغم أنها لن تكون أكثر من 

واشنطن على نحو قد يجعل السؤال عن احتمال أن مباشرة؟ أم تراه يصر على موقفه فيخاطر بعالقته مع 
  يلقى مصير عرفات مطروحا في الفترة القادمة؟

  18/2/2010االتحاد، اإلمارات، 
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  الحرب في يوليو فاستعدوا؟ .76
  ناصر الدين محمود

 11 يوليو قبل كاس العالم الذي يفتـتح فـي           10 -1الحرب ستكون في شهر يوليو القادم و بالتحديد من          
  :ماذال، يوليو

  .العالم سيكون مشغوال لمدة شهر كامل بمجريات كاس العالم -1
  هذه فرصة تتكرر كل اربعة اعوام -2
اسلحة حماس  المتوفرة لها  االن  ال تقتضي الصبر سنتين او ثالث مثل توزيع اقنعة و خالفه كمـا   -3

صالح حماس و قد تاتي فيه      تشير بعض التقارير بالعكس فبرغم الجدار الفوالذي اال ان جزء من الوقت ل            
  . فرص تسلح اكبر

 حماس  فان  النقطة االضعف فيه هـي  – حزب اهللا – ايران -ان الحلف المعلن بين الممانعة سوريا -4
  .حماس

تقتـضي محاربـة االقـوى اوال و     ) 2006قبل ( كانت في الماضي ) االضعف ( ان هذه الصفة  -5
 على لبنان و حرب     2006ولكن االحداث التالية للحرب في      التخلص منه النه من يمد االضعف بالسالح        

 على غزة و سرعة تطور الملف النووي االيراني و كذلك اوضاع ايران الداخلية قلبت االمور و                 2009
  . الموازين

انه اذا اشتعلت أي حرب مع االطراف الثالثة االولى  ايران او سورية او حزب اهللا فان حماس التي  -6
 تخسره ستدخل المعركة ولكن العكس غير صحيح رغم كل التاكيدات حيث لدى ايران اوال               ليس لديها ما  

خيارات كثيرة غير الحرب و كذلك سورية بدرجة اقل و بدرجة اقل حزب اهللا وكلما كانت اوراق القـوة                 
 التي تساوم بها لديك اكثر كلما خفت و ترددت في دخول الحرب خوفا على االوراق ورغبة في ان تكون                  

العبا ذكيا عبر استخدام تلك االوراق دون الحرب فبدل ان تصبح أي ورقة هي ورقة قوة تكون ورقـة                   
ضعف مثال سالح نووي ايراني قنبلة او اثنتين ال تشكل تهديد للدولة العبرية امـام امكانيـة اسـتخدام                   

 صغيرة و قنبلة نوويـة او       اال اذا اعتمدنا ان الدولة العبرية     ( عشرين او ثالثين قنبلة لتدمير كامل ايران        
 48اثنتين ستكون كافية لمحوها عن الوجود مع التضحية بالفلسطينيين في غزة و الضفة و اراضـي ال                  

)  ومواجهة كافة النتائج مهما كانت حتى لو وصلت الى مستوى حرب نووية دولية وهو خيار ضعيف جدا                
حة التقليدية من صـواريخ و طـائرات و         فهو ال يقدم و ال يؤخر و قس على ذلك عند الحديث عن االسل             

  .خالفه بمعنى ان السيناريو الذي حصل منذ عام سيتكرر و ستكون غزة وحدها
ان تدمير غزة مرة اخرى او المتبقي منها بمعنى اصح هو لصالح ايران كي ينـشغل اعـداؤها                    -7

حرب على ايران لفتـرة  باثار تلك الحرب و مواجهة االعتراض عليها مما يجعلهم في حاجة الى تاجيل ال   
اكبر بانتظار فرصة اخرى مما يمنح االيرانيين فرصة اكبر لتطوير مشروعهم النووي وعليه فايران لن               
تدخل الحرب اال اذا هوجمت و غير ذلك ستترك غزة وحدها ولكنها ممكن ان تقدم أي دعم من مـال و                     

  .سالح و اعالم
 و امكانية تاخير الضربة اليران حيث ان ما يمكـن   اعاله تؤكد وتفرض فرضية الحاجة6النقطة ال  -8

ان تنجزه خالل عام من االن ال يصبح خطر استراتيجي بقدر ما تصبح مثيرة للذعر عربيا و اوروبيـا                   
  .مما يقتضي الدخول بقوة اكثر من تلك االطراف في ذلك الوقت

مكن بطريقـة او بـاخرى      حماس قد اصبحت شوكة في حلق اليهود اما البقية فهم اعداء مجاورون م            -9
قبل الـدخول فـي حـروب مـع         ) أي حماس   ( تدجينهم و احتوائهم  فعلى الدول العبرية التخلص منها          

  .الجيران
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ان التخلص من حركة فتح يتم على قدم و ساق و عملية تدجينها و تحويلها الى حزب حاكم علـى   -10
ة القادمة القادرة على استيعاب و تطويع كافة او         اشدها و قاربت نهايتها و المشكلة الفعلية هي تحديد القياد         
  .اغلب  اجنحة هذه الحركة  فاذا وجدت ينتهي امر فتح

الضوء االخضر المقدم من الدول العربية للدولة العبرية واضح وضوح الشمس و الخوف ان تتغير  -11
  .بعض الظروف التي تقتضي تغير الحال فيه

نية ستكون هي المساند االكبر لحماس في المعركة القادمة و درجة وعليه فان قوى المقاومة الفلسطي -12
, التنسيق معها وحجم مشاركتها هو سيكون الفيصل في تشجيع القوى االخرى على الدخول في الحـرب               

غيـر  . المشاركة الممكنة المؤثرة ستكون باالف الشباب من المخيمات في سوريا و لبنان و ربما االردن              
  .كون لها ردود افعال عربية قد تشعل معركة كبرى بالفعل تاكل االخضر و اليابسان هذه المشاركة ست

هذا تحليل يعتمد على بعض االخبار التي ترد من هنا و هناك وربما نكون قد اغفلنا بعـض العوامـل و                     
ليس بالضرورة ان نكون مصيبين وال نحب ان نبشر بالدم غير ان الخوف على اهلنا ان يكونوا غـافلين                   

 .نا للكتابةدفع
17/2/2010 
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  16/2/2010الرأي، األردن،   


