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يصدر مـذكرة توقيـف      "نتربولاال"و%.. 99اغتيال المبحوح بنسبة    د ب دبي تؤكد تورط الموسا   شرطة   .1
  بحق المشتبه بهم

للتعاون األمني الدولي أصدرت    " انتربول" منظمة   والناصرة، أن   من رام اهللا   19/2/2010الحياة،  نشرت  
 مشتبهاً في تورطهم في اغتيال القيادي في حركة         11بحق  ) مذكرات حمراء (أمس مذكرات تفتيش وجلب     

لدى انتربول مبررات تدعو إلى االعتقـاد       "ن  أوأضافت   .حماس محمود المبحوح في دبي الشهر الماضي      
بان المشتبه بتورطهم في هذه الجريمة استحوذوا على هويات أشخاص حقيقيين، وان المذكرات الحمراء              

رت الـصور   انتربول نـش  "وتابعت أن   . "تدل على أن األسماء المستخدمة كانت غطاء الرتكاب الجريمة        
واألسماء المستخدمة تزويرا في جوازات السفر بهدف منع المجرمين المفترضين مـن الـسفر بحريـة                

  ."واستخدام جوازات السفر المزورة نفسها
شرطة دبي أكدت   ، أن   وكاالت وال محمود خليل ، عبر مراسلها    19/2/2010االتحاد، اإلمارات،    وأضافت

ـ        نشر موقع اإلنتربو   ، أمس "االتحاد"لـ  في جريمـة    11 ل الدولي أسماء وصور وبيانات المشتبه فيهم ال
ولم تستبعد مصادر وثيقة قيام شرطة دبي عبر اإلنتربول خالل األيام المقبلة بنشر بـصمة            . قتل المبحوح 

قزحية العين لكافة المشتبه فيهم التي سجلت في المطار لتعميمها في جميع مطارات العـالم بمـا يتـيح                   
  .ناة حتى وإن قاموا بتغيير وجوههمالتعرف على الج

جاء ذلك، في وقت أعرب الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي في تـصريحات نـشرتها                  
عن ثقته بضلوع جهاز الموساد اإلسـرائيلي فـي         " ، على موقعها اإللكتروني أمس    "ذي ناشونال "صحيفة  

إن األدلة التي تملكها شرطة دبي تظهر       "وقال  . "ةائبالم إن لم يكن مئة      ةبالمائ 99اغتيال المبحوح بنسبة    
  ."ارتباطاً واضحاً بين المشتبه فيهم وأشخاص على عالقة وثيقة بإسرائيل

ـ    ـ         " ،"ذي ناشونال "وأكد ضاحي خلفان ل  فـي   11إن اإلنتربول وضعت أسماء وصور المشتبه فـيهم الـ
وشدد مجدداً علـى    .  التي قدمتها شرطة دبي    عملية االغتيال على النشرة الدولية الحمراء بناء على األدلة        

  .أن جوازات السفر التي استخدمها منفذو عملية االغتيال صحيحة
ـ       يجب أن تـصدر مـذكرة      ) اإلنتربول(إن  ": "تلفزيون دبي "وقال ضاحي خلفان في تصريحات أخرى ل

لة مسؤولة عن قتـل  حمراء للمساعدة في تحديد مكان رئيس الموساد وإلقاء القبض عليه إذا ثبت أن الوكا             
  . "المبحوح، وهو األمر المرجح حالياً

 مـسار التحقيقـات مـع       إلـى ولم تستبعد مصادر أن تكون تأكيدات خلفان عن تورط الموساد تـستند             
 اإلمارات بعد أن فرا جوا إثـر لقـاء          إلىالفلسطينيين الموقوفين على ذمة التحقيق اللذين سلمهما األردن         

  . مشتبه به بيتر ايليفنجر في مطار دبياحدهما بزعيم المجموعة ال
، من دبي، أن الفريق ضاحي خلفان تميم دعا إلى تشكيل فريق شـرطي              19/2/2010الخليج،   وأوردت

دولي من اإلمارات وبريطانيا وايرلندا وفرنسا وألمانيا، بعد أن تبين أن المطلوبين في جريمـة اغتيـال                 
رات، ألنهم ارتكبوا جريمة على أرضها، وتالحقهـم تلـك          المبحوح، هم مجرمون دوليون تالحقهم اإلما     

الدول ألنهم استخدموا جوازاتها، مطالباً في حال ثبت أن الموساد يقـف وراء الجريمـة، وهـو األمـر                   
  .المرجح اآلن، بإصدار نشرة حمراء بحق رئيس الموساد لمطاردته من قبل االنتربول

  
  قمة العربيةعباس إلى ليبيا وسوريا لبحث المصالحة قبل ال .2

 إلـى  رام اهللا متوجهاً     أمسغادر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء        :  أحمد رمضان  -رام اهللا   
 األسـد  يبحث مع الزعيم الليبي معمر القذافي والسوري بـشار          أنكل من ليبيا وسوريا حيث من المقرر        

وبحـسب مـصادر     .لشهر المقبـل  التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية المقررة في طرابلس نهاية ا         
 زيارة عباس لطرابلس ودمشق جهود المصالحة الداخلية مـع          أعمالالرئاسة الفلسطينية سيتصدر جدول     

  .حركة حماس قبل انعقاد القمة
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 القليلة محاولته النجاز المصالحة وعقد لقـاء يجمـع          األيامن القذافي كرر خالل     أ إلى المصادر   وأشارت
نـه مـستعد لالجتمـاع      أ عباس كرر موقفه     أناسي لحماس خالد مشعل، غير      عباس برئيس المكتب السي   

  .أخرى عاصمة أيبمشعل فور توقيعه على الورقة المصرية وفي القاهرة وليس في 
  19/2/2010المستقبل، 

  
  وقف االستيطان المدخل الوحيد الستئناف المفاوضات: عريقات .3

في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقـات،       أكد رئيس دائرة شؤون المفاوضات      : وائل بنات  - غزة
أن وقف االستيطان وبما يشمل القدس واستئناف مفاوضات الوضع النهائي من النقطة التي توقفت عندها               

وأشار  .، تعتبر المدخل الوحيد للمفاوضات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي         2008في ديسمبر   
 من المرحلة األولى من خارطة      "إسرائيل"طا وإنما التزامات ترتبت على      إلى أن هذه المسائل ليست شرو     

وقال عريقات خالل لقائه مع نائبة وزير خارجية إيطاليا ستيفانا كراكسي والمبعوث النرويجـي               .الطريق
لعملية السالم جون هانسون، إن الرئيس محمود عباس يبذل كل جهد ممكـن إلنجـاح مـساعي اإلدارة                  

قي أعضاء اللجنة الرباعية الدولية إلى الوصول إلى سالم شامل عادل على أساس القـانون               األمريكية وبا 
  .الدولي والمرجعيات المتفق عليها واالتفاقات الموقعة

 19/2/2010الوطن، السعودية،  
  

   بذل جهوده عربياً لمساندة المقاومةإلىدعونا : الحريريالقدومي يزور  .4
اللبناني نظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي رئيس مجلس الوزراء         دعا رئيس الدائرة السياسية في م     

بذل جهوده مع الدول العربية لمساندة المقاومة الفلسطينية ومساعدتنا في عقد مجلس             "إلىسعد الحريري   
بعـد  وقال القدومي    ".السلطة الفلسطينية ال تريد المقاومة فيما الفصائل كافة تدعمها        " أن   إلى ، الفتاً "وطني

 هـذه   إليـه شرحنا لدولته التطورات بشأن التسوية السياسية والفشل الذي وصلت          : "زيارة الحريري أمس  
 هذا الفشل انعدام المقاومة والضغوط التـي تمارسـها الـدول الغربيـة              أسباب من   أنوال شك   . القضية

هوده مـع كـل      بذل ج  إلىدعونا الرئيس الحريري    : "أضافو". خصوصاً على من يقوم بعملية التسوية     
الدول العربية من أجل مساندة المقاومة الفلسطينية، الن هذه المقاومة هي الطريق إلى التحرير، ووقفهـا                
هو عامل من عوامل السلبية التي تضر بالقضية الفلسطينية بعدما بنت إسرائيل في الضفة الغربية إضافة                

صمت الذي ينتشر في داخل األراضـي       لذلك فهذا ال  .  مستوطنة 223 المستوطنات األخرى أكثر من      إلى
الفلسطينية المحتلة وخصوصا هذه السلطة العاجزة مع األسف الشديد عن القيام بدورها، هو السبب فـي                

خالفات بين كل فصائل المقاومة، هناك بالفعل سلطة ال تريد المقاومة فيمـا فـصائل          "ونفى وجود   ". ذلك
اع الدول العربية من اجل مساعدتنا في عقد مجلس وطنـي،           المقاومة تريدها، وطلبنا من دولة الرئيس إقن      

  .وشكرناه على هذا الموقف وعلى ما يقدمه للقضية الفلسطينية
  19/2/2010المستقبل، 

  
  النيابة العامة في غزة تنفي فتح تحقيق مع مسؤولين في حماس بشبهة الفساد .5

بـتهم  "ؤولين من حركة حماس تتعلـق       نفت النيابة العامة في قطاع غزة أنها فتحت تحقيقاً مع مس          : غزة
وكانت تقارير إعالمية تحدثت عن تحقيقات تجريها النيابة العامة في غزة عن             ".موهومة عن فساد مالي   

  .قضايا فساد مالي تورط فيها مسؤوالن من حماس
تلقـت  "ا  وقالت النيابة العامة في بيان نشرته وزارة الداخلية على موقعها على الشبكة العنكبوتية أمس إنه              

 عن قيامها بفتح تحقيقات مع قيادات من حماس في شـأن وجـود فـساد مـالي                  إشاعاتباستهجان بالغ   
النيابة العامة، وإذ تطبق القانون على الجميع بال استثناء، فإنها تؤكد عدم حـصول              : "وأضافت". مزعوم
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هات التي صدرت   ذلك، وأن ما صدر هو محض إشاعات وافتراءات، يحق لكل متضرر منها أو من الج              
  ".عنها، اختصامها أو مالحقتها قانوناً بحسب األصول

  19/2/2010الحياة، 
  

  الفلسطينية تعوض عائلة إسرائيلي قُتل في حيفا بمليوني دوالر  السلطة:"بوليتيكو"موقع  .6
وافقت السلطة الفلسطينية على تسوية دعوى قضائية قدمت ضدها أمام المحكمة الفدرالية في نيويـورك               

قتل في عملية إطالق    " أهارون أليس "أرملة إسرائيلي يحمل جنسية أميركية يدعى       " تسلكي نوكس " قبل   من
اإلسرائيلي المتخصص بالشؤون االقتصادية أن االتفـاق       " بوليتيكو"وذكر موقع   . 2002نار في حيفا عام     

لى قرار المحكمـة    الذي أبرم بين الطرفين وقع في أكتوبر من العام الماضي، بعد مرور ثالث سنوات ع              
 مليون دوالر، وبعد ذلـك وافقـت        192,3بأن على السلطة الفلسطينية أن تدفع لنوكس تعويضات بقيمة          

السلطة على تسوية الدعوى خارج أسوار المحكمة، حيث توجه الطرفان إلى المحكمة في طلب اإللغـاء                
لفلسطينية حافظت على إحاطـة هـذه   وأشار الموقع إلى أن السلطة ا . الدعوى إثر البدء في تنفيذ االتفاق    

، مؤكدا أنه بموجب االتفاق ستدفع الـسلطة مليـوني          "حماس"القضية بالكتمان، خشية من انتقادات حركة       
  .دوالر بالتقسيط للعائلة اليهودية

  19/2/2010االتحاد، اإلمارات، 
  

  ركسر الحصال المساندين لغزة لتوسيع نشاطهم 54الخضري يدعو نواب الكونغرس الـ  .7
 54دعا النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، تجمع الـ             :أشرف الهور  -غزة  

نائباً في الكونغرس األمريكي يطالبون بفك الحصار عن قطاع غزة بمـضاعفة جهـدهم تجـاه كـسر                  
 الحصار، وكشف عن نية برلمانيين عرب بالتحضير لسلسلة زيارات للقطاع المحاصـر خـالل الفتـرة               

 نائبـاً   54 نسخة منه تجمـع الــ        "القدس العربي "وثمن الخضري، في تصريح صحافي تلقت        .القادمة
ـ     باتت قلقة من هـذا     "، الفتاً إلى أن سلطات االحتالل       "ضغط أمريكي مؤثر  "أمريكياً كونهم النواة األولى ل

أشـاد   و ."ء بهـم  التحرك حيث منعت عددا منهم من زيارة غزة، إضافة لمعاملتهم السيئة ورفض اللقـا             
 بدعوة أحد أعضاء الكونغرس األمريكي لجورج ميتشل المبعوث األمريكي للـشرق األوسـط              الخضري

  .لزيارة غزة واالطالع على أوضاعها من أجل الضغط على االحتالل لفك الحصار
  19/2/2010القدس العربي، 

  
  يةالحكومة في غزة تنتقد قناة العربية الفضائية وتطالبها العمل بموضوع .8

انتقدت وزارة الداخلية المقالة تقرير بثته قناة العربية الفضائية التي تبـث مـن دبـي                .): أ.ب.د( –غزة  
ـ        . يتناول الوضع األمني في قطاع غزة      إعادة النظـر   "وطالبت الوزارة في بيان صحفي لها قناة العربية ب

عمل الصحفي وعدم إسـقاط     في سياستها وأسلوب تحريرها والعمل بمهنية وموضوعية تجسد أخالقيات ال         
واتهمت الوزارة القناة ببث تقرير صحفي       ".مواقفها ضد المقاومة على األوضاع في األراضي الفلسطينية       

 بنهجهـا فـي   قلب الحقائق وخدمة األجندات الخاصة بسياسة تلك القناة اسـتمراراً  "قالت إنها حاولت فيه     
  ".ة في قطاع غزةتشويه صورة المقاومة والممانعة والحكومة الفلسطيني

  19/2/2010الدستور، األردن، 
  

   والفلسطينيان المتهمان يعمالن بشركة تتبع له اغتيال المبحوحبدحالن متورط : نزال .9
كشف القيادي في حماس محمد نزال أن الفلسطينيين المتورطين في عملية اغتيال            : محمد النجار  -عمان  

 في دبي في مؤسسة عقاريـة تابعـة لعـضو اللجنـة             القيادي في الحركة محمود المبحوح كانا يعمالن      
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وقال نزال للجزيرة نت إنه تم التعرف على هوية الفلسطينيين اللذين            .المركزية لحركة فتح محمد دحالن    
 عميال، ويتبعان لجهاز الموساد وهمـا أحمـد         11شاركا مع المجموعة التي نفذت االغتيال والمكونة من         

ات الفلسطينية، وأنور شحيبر وهو ضابط سابق في جهـاز األمـن            حسنين وهو عضو سابق في المخابر     
وتابع أن حسنين وشحيبر كانا يعمالن ضمن األجهزة األمنية في قطاع غزة، وأنهمـا              .الوقائي الفلسطيني 

  . وسيطرت بموجبه على القطاع2007 سنةالذي نفذته حماس " الحسم العسكري"هربا من هناك بعد 
ن الخلية التابعة لجهاز الموساد التي نفذت االغتيال والتقيا قائد الخلية التي أعلـن   مكانا جزءاً"وبين أنهما   

محاوالت دحالن التدخل لدى الـسلطات      "وعبر نزال عن أسفه لما وصفه        ".قائد شرطة دبي الكشف عنها    
السلطات الرسمية فـي دبـي واإلمـارات رفـضت هـذه            "وزاد  " في دبي لإلفراج عن عميلي الموساد     

 إلى ضرورة التأكيد على أن الحركة تعتبر أن المتهم األول والرئيس في عمليـة               نزالونبه   ". تالوساطا
هو صاحب القرار والترتيبـات     "اغتيال الشهيد المبحوح هو جهاز الموساد، وبين أن الجهاز اإلسرائيلي           
  ".وهو وحده من يتحمل المسؤولية أمامنا وال نوجه اتهامنا ألي طرف آخر

ـ  الذي قامت به السلطات األمنية في إمارة دبي وطالبها باالسـتمرار فـي خـط               " ور الكبير الد"وأشاد ب
مشيرا إلى محاوالت دولية للتأثير والضغط على حكومة دبـي          " اإلرهابيين الذين نفذوا االغتيال   "مالحقة  

 ".التي تتمسك برفض هذه الضغوط وتصر على أن يأخذ القانون مجراه وهو ما نثمنه في حركة حماس                 "
نطالب السلطات األمنية في دبي كما كانت شفافة وواضحة في اإلعالن عـن             "وقال نزال في هذا الصدد      

هوية اإلرهابيين األحد عشر باإلعالن عن هوية الفلسطينيين وعالقتهما بالعملية ومدى ارتباطهمـا بـأي               
  ".فلسطيني آخر

 تحديد هوية الفلسطينيين المعتقلين     وردا على سؤال حول مصدر المعلومات الذي استندت عليه حماس في          
  ".حماس تمكنت عبر مصادرها واتصاالتها ومعلوماتها من تحديد هويتهما"في دبي قال 

كما نفى نزال أن تكون هناك أي أزمة بين حماس وبين السلطات في دبي على خلفية رفـض األخيـرة                    
ن لدولـة اإلمـارات العربيـة       نحن نعرف أ  "وأضاف   .مشاركة الحركة في التحقيق في اغتيال المبحوح      

المتحدة أجهزتها األمنية وهي المعنية بالتحقيق والخروج بالنتائج الدقيقة، وكل ما كنا نطالـب بـه هـو                  
واعتبر أن عالقات الحركة بدولة اإلمـارات        ".التنسيق وتبادل المعلومات التي نعتقد أننا نملك الكثير منها        

  ".ركة بالتحقيق أي شوائب في هذه العالقةمتميزة ولن تشكل المشاركة أو عدم المشا"
ونفى أي صلة بين اغتيال المبحوح وحادث الحافلة في منطقة السيدة زينب، كما تساءل عن الرابط بـين                  

  .اغتيال القيادي في حزب اهللا عماد مغنية واغتيال المبحوح
من الحركـة أن تعلـن      هو تحقيق داخلي وليس مطلوبا      "وبين نزال أن التحقيق الذي تجريه حماس حاليا         

  ".نتائجه التي ستقدم للقيادة فقط
 18/2/2010نت، .الجزيرة

  
   التغطية على االختراقات األمنية التي طاولت الصف األول من قياداتهاحماس تحاول: فتح .10

محمود حماس لها بالمشاركة في اغتيال حركة  بشدة على اتهامات أمسردت حركة فتح : رام اهللا
 بفتح وإلصاقها التهمة عن المتهم الحقيقي إزاحة قيادات في حماس تحاول إنبيان المبحوح، وقالت في 
اغتيال " إلى، مشيرة "االختراقات األمنية التي طاولت الصف األول من قياداتها"بهدف التغطية على 

 ."وآخرها المبحوح.. قيادات مفصلية ومركزية لم يكن يعلم بتحركاتها إال رأس الهرم القيادي في حماس
  :ال بد من وضع الحقائق التالية أمام الرأي العام الفلسطيني والعربي": وقالت
 حماس في التحقيق، ما يؤكد أن كل ما تنشره قيادات إشراكأن شرطة دبي مانعت منذ البداية : أوالً

حماس ووسائل إعالمها من اتهامات ال صحة له ومشكوك فيه وال يبدل من واقع األمر شيئاً ألنه مجرد 
  .محاولة لقذف كرة النار بعيداً عنها
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تصريحات رئيس شرطة دبي تؤكد بما يقطع الشك باليقين أن اختراقاً أمنياً ما لدائرة الشهيد : ثانياً
لتأتي ) الموعد(كي أكون صادقاً فأن قدوم المبحوح في :  دبي، إذ قالإلىالمبحوح حصل قبل وصوله 

هذا يعني أنهم في انتظاره، ويعرفون معلومة سفره عن فرقة القتل من أوروبا وتسبقه في الوصول، 
لذلك فهو مخترق أمنياً قبل دخوله إلى ... طريق خبر تسرب من شخص مقرب مطلع على قدومه لدبي

  .دبي
كلنا يعلم أن رحلة المبحوح من دمشق إلى دبي لم تستغرق إال ساعات محدودة، وهذا يعني أن : ثالثاً

 في دمشق أصالً حيث علموا جهة المبحوح النهائية، خصوصا إذا أخذنا في الذين سربوا المعلومة كانوا
االعتبار أنه كان يتعمد في حركته أثناء مهماته النزول في محطات غير الوجهة األصلية النهائية للتمويه، 
هذا حسب إفادات شهد بها مقربون منه، وهذا ما يؤكد أن أقرب المقربين للمبحوح كان على علم بمحطته 

  .، وبالمدة التي كان سيمكثها هناك)دبي(
تناقض روايات قيادات حماس في القضية، وإقرار الناطق باسمها أيمن طه بالتسرع في اتهام : رابعاً

 بي سي، يكشف أمالسلطة الوطنية في قضية االغتيال في برنامج صباح الخير يا عرب في فضائية 
حدهما في دمشق يحاول مع فريقه في غزة استباق بوضوح صراعات بين مركزي قوة في قيادة حماس، أ

نتائج التحقيق الذي تجريه شرطة دبي بمهنية عالية، وتوزيع االتهامات يميناً وشماالً في محاولة يائسة 
لتضليل التحقيق وإبعاد الشبهة عن مجموعة قيادة حماس في دمشق باعتبارها الدائرة الضيقة اللصيقة 

  ."غدورالعليمة بتحركات الشهيد الم
 المسؤول األول وصاحب المصلحة األولى واألخيرة في تصفية "إسرائيل" تعتبر بأنهاواختتمت فتح 

  .المبحوح
  19/2/2010الحياة، 

  
   أحمد أبو حسنين وأنور شحيبرالفلسطينيان المتهمان باغتيال المبحوح هما": هآرتس" .11

ن وأنور شحيبر المتهمين بالـضلوع فـي        اإلسرائيلية إن أحمد أبو حسني    " هآرتس" قالت صحيفة    :رام اهللا 
اغتيال الشهيد محمود المبحوح يعمالن في مؤسسة عقارية تابعة لمحمد دحالن القيادي البارز في حركـة            

وأكدت الصحيفة أن المتهمين االثنين ساعدا الخلية التابعة للموساد في تنفيذ عملية االغتيـال، مـن                . فتح
 . السيارة التي استخدمها المنفذون وغرفة الفندقخالل تقديم الدعم اللوجستي واستئجار

  19/2/2010الغد، األردن، 
  

  تصفية المبحوح نجحت في المحاولة الثالثة: "إيالف" .12
أن التحريات األمنية في أجهزة األمن بإمارة دبي في دولة اإلمارات           " إيالف"علمت  :  سالم جمعة  - دبي 

ري في حركة حماس محمود المبحوح في العشرين مـن   أن التصفية الجسدية للمسؤول العسك إلىقد دلت   
الشهر الفائت لم تكن األولى، إذ سبقتها محاوالت من الفريق نفسه الذي كشفت عنه سلطات دبـي هـذا                   

فإن أعضاء من الفريق الذي كشفت هويته قد جاؤوا         " إيالف "إلىإذ وبحسب معلومات وصلت     . األسبوع
 دبي لغرض تجاري، إال أن قتلته       إلىيارة سابقة قام بها المبحوح       دبي قبل نحو شهرين بالتزامن مع ز       إلى

  .الحقًا، لم يوفقوا في تصفيته ألسباب ال تزال غير معروفة
 العاصمة الصينية بكين من مطار      إلى المبحوح إحدى الطائرات المتجهة      استقلوتشير المعلومات أنه حين     

لة نفسها، وأعدوا لتصفيته هناك في أحد الفنادق، إال          من قتلته قد رافقوه على الرح      اًدبي الدولي فإن بعض   
 دبي بعد شهرين، وتبعه     إلى أن عاد المبحوح     إلى، حيث قرروا تأجيلها،     أن المحاولة الثانية لم تنجح أيضاً     

  . في قتله داخل غرفته الفندقيةاًالقتلة الذين نجحوا أخير
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لن يعكفا البتة على إيراد أي تفاصيل تتعلـق         فإن شرطة دبي وجهاز التحقيقات      " إيالف"ووفقًا لمعلومات   
بالجانب التقني الذي سلك من قبل المحققين لتضييق هوامش التحقيقات، وإسـقاط العـدد األكبـر مـن                  

 أثر الفريق   اقتفاء بأن الجانب التقني في      انطباعاتالفرضيات التي ثارت مع جريمة قتل المبحوح، وسط         
ية المنفذين، إذ ربما يمكن السبب في عدم كشف الجانب التقنـي،            المنفذ كان له اليد الطولى في حسم هو       

هو أال يتحايل أي فريق من العمالء المأجورين مستقبالً تلك الجوانب التقنية، بما يسهل اإليقاع بـسهولة                 
  . بمنفذي أي جرائم على أرض اإلمارات

في غرفته الفندقية بهذه الطريقة،     فإن مقتل المبحوح    " إيالف"ووفقًا للمعلومات األمنية التي حصلت عليها       
 إلـى التي كادت أن تمر كأنها وفاة طبيعية لوال حرفية الفريق األمني الذي تولى التحريات بوفاته، يعيـد        

القادر الحسيني   األذهان بقوة واقعة الوفاة التي بدت طبيعية وقتذاك للقيادي الفلسطيني الراحل فيصل عبد            
ى داخل غرفته الفندقية، إذ عثر عليه ميتًا فـوق سـريره، وبـدت               متوف 2001 سنةالذي عثر عليه في     

 حد كبير األعراض التي ظهرت على جثة المبحوح، وهـي           إلىاألعراض التي ظهرت على جثته تشبه       
األعراض التي يظن معها أن الوفاة طبيعية، إذ قد يكون فريق من العمالء هو من نفذ الجريمة، وربمـا                   

 الضفة الغربية حيـث     إلى العاصمة األردنية، ومنها     إلى، جرى نقل الجثمان     لعدم وجود أي شبهة وقتذاك    
  .مدينة القدس مسقط رأسه

  18/2/2010إيالف، موقع 
  

   بأن لديها نية حقيقية للمصالحةال تعطي انطباعاًفتح : البردويل .13
 دعا القيادي بحماس صالح البردويل حركة فتح لتدعيم موقـف حركتـه مـن             : ضياء الكحلوت  - غزة

وذلك بإقناع القاهرة بهـذه المالحظـات لـضمان نجـاح االتفـاق             "المالحظات وأخذها بعين االعتبار،     
الضمانات التي تطالب بها حماس ليست لها وحدها بل مـن           "وقال البردويل للجزيرة نت إن      ". وصموده

تفاق قبل القمة   أن اال "، مؤكداً   "مصلحة الجميع التوافق حولها لكي يصمد االتفاق عند تطبيقه على األرض          
إذا كانت األجواء مناسـبة ووجـد مخـرج ألخـذ       "وأوضح البردويل قائال    ". العربية بحاجة إلى اختراق   

لكنـه اتهـم فـتح      ". مالحظات حماس والموافقة عليها يمكن التوصل التفاق مصالحة في القريب العاجل          
  ". للمصالحةال تعطي انطباعا بأن لديها نية حقيقية"بالقيام بممارسات على األرض 

إزاحة حمـاس   "وتمنى البردويل أن يكون لدى فتح رغبة حقيقية في المصالحة والمشاركة وأن تقتنع بأن               
  ".أمر صعب وبأهمية وجود حماس إلى جانب فتح والفصائل األخرى في الساحة الفلسطينية

 18/2/2010نت، .الجزيرة 
  

   لنقطة الصفرفتح الورقة المصرية للمالحظات سيعيد األمور: أبو شهال .14
ل القيادي بفتح فيصل أبو شهال إن حركته جادة وجاهزة ولديها النية الطيبـة              اق: ضياء الكحلوت  - غزة  

 .مشيرا إلى توقيع الحركة على الورقة المصرية رغم تحفظاتها على بعـض بنودهـا             , إلنجاز المصالحة 
ب من التوقيع على الورقة المصرية،      واعتبر أبو شهال أن الكرة ال تزال بملعب حماس التي قال إنها تتهر            

مؤكداً أن حركته أكدت لحماس أنها مستعدة  لالتفاق بعد توقيع الوثيقة على الشراكة والعمل المؤسـساتي                 
  .حتى بعد االنتخابات القادمة

وسـتكون  "وقال أبو شهال للجزيرة نت إن فتح الورقة المصرية للمالحظات سيعيد األمور لنقطة الصفر               
كما أشار إلى أن اللقاءات األخيرة في غزة        ". حاجة إلى حوارات جديدة ستطيل عمر االنقسام      المصالحة ب 

  .مع حماس سعت لتشجيع الحركة على التوقيع على ورقة المصالحة
 18/2/2010نت، .الجزيرة 
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  والمعرقل الحقيقي لها أمريكا.. ليس من صالح حماس عدم توقيع المصالحة: زكي .15
" لالنهزام"أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، أن الحركة مستعدة  : عماد فؤاد-القاهرة 

وقال في مؤتمر صحافي عقده في سفارة فلسطين في . لمصلحة حماس من أجل تحقيق المصالحة
  ".إن االنهزام لحماس انتصار"العاصمة الجزائرية، أمس، 

، داعيا إياها إلى "ألن ذلك ليس في صالحها"واستبعد أال تقوم حماس بالتوقيع على الورقة المصرية، 
". وعدم إعطاء إسرائيل المزيد من الهدايا والبدء بمرحلة مواجهة التحدي الكبير"التوقيع على الوثيقة 

المعرقل الحقيقي "وأضاف أن ". حماس جزء من النسيج الفلسطيني وليست عدوا لفتح"وشدد على أن 
  ".ت لمنع التوقيع على الورقة المصريةللمصالحة هي أمريكا التي طالبت وهدد

  19/2/2010الخليج، 
  

  إصابة جندي إسرائيلي جراء استهداف المقاومة آللية عسكرية وسط غزة .16
أصيب جندي إسرائيلي بجراح يوم أمس جراء إطالق نشطاء فلـسطينيين قذيفـة             : أشرف الهور  -غزة  

  .ود الشرقية لوسط قطاع غزةصاروخية تجاه آلية عسكرية إسرائيلية كانت تتحرك على الحد
وبحسب مصادر فلسطينية فان نشطاء من المقاومة الفلسطينية تمكنوا في ساعات الصباح مـن إطـالق                
قذيفة مضادة للدروع تجاه جيب عسكري إسرائيلي مصفح، خالل مروره في منطقة حدودية تقـع إلـى                 

 مـع    قصيراً ء خاضوا اشتباكاً  وبحسب المصادر فإن النشطا    .الشرق من مخيم المغازي وسط قطاع غزة      
  .قوات االحتالل، ولم يعلن أي فصيل مسلح في غزة مسؤوليته عن الهجوم

  19/2/2010القدس العربي، 
  

 في لبنان" إسرائيل"بحكم اإلعدام لعمالء  تشيد "الجهاد" .17
وحسين  ارتياحها الشديد لحكم القضاء اللبناني على العميلين محمود رافع اإلسالميأبدت حركة الجهاد 

 تسول له نفسه  يكون هذا الحكم مصير العمالء كافة كي يكون رادعا لكل منأن إلىخطاب، ودعت 
 مسالة سياسية األحوال تصبح بحال من أنن قضية العمالء والعمالة ال ينبغي أ  وأكدت.التعامل مع العدو

 .ره لبنان ما زال في دائرة االستهداف للعبث بأمنه واستقراإنوقالت  .فيها نظر
  19/2/2010السفير، 

  
  مع لندن" الورطة الديبلوماسية"ورئيسه ويركز على " موسادال"اإلعالم اإلسرائيلي ينتقد  .18

لليوم الثالث على التوالي، تطغى تفاعالت قضية اغتيال القيادي في حماس :  أسعد تلحمي–الناصرة 
مع " الورطة الديبلوماسية"مس محمود المبحوح على اهتمامات وسائل اإلعالم العبرية، وإن تناولت أ

في حال صحت "، )موساد(بريطانيا تحديداً على خلفية استخدام جهاز االستخبارات الخارجية اإلسرائيلية 
" موساد"كما زادت حدة االنتقادات لرئيس . ، جوازات سفر بريطانية مزورة"األنباء عن تنفيذه االغتيال

  .، على ما كتب أحد المعلقين"بوند إسرائيل كما كنا نعتقدالذي يبدو اليوم أنه ليس جيمس "مئير دغان 
وتابعت إسرائيل باهتمام كبير نتائج لقاء سفيرها في بريطانيا رون بروسؤور مع وكيل وزارة الخارجية 
البريطانية بيتر ريكيتس الذي تم أمس بناء لطلب األخير بهدف الحصول على توضيحات من السفير في 

وكما كان متوقعاً، أعلن السفير بعيد لقائه . اصة بجوازات سفر سبعة بريطانيينشأن استخدام تفاصيل خ
إال أنه لم يكن في "إنه على رغم رغبة إسرائيل في التعاون مع طلب وزارة الخارجية البريطانية 

  ".استطاعتي إلقاء ضوء جديد على األحداث قيد الحديث
بريطاني أعرب عن قلق بالده من قضية الجوازات وأفادت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن المسؤول ال

وأضافت أن بريطانيا تتوقع أن تحصل . المزورة، واحتمال أن تكون هويات مواطنين بريطانيين سرقت
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على كل المعلومات المتوافرة لدى إسرائيل في هذا الموضوع، ومعنية بمعرفة ما إذا كانت الحكومة 
ان بروسؤور رد انه سينقل االستفسارات إلى وزارة الخارجية وتابعت . اإلسرائيلية ضالعة في القضية

 وزارة الخارجية اإلسرائيلية لن أنوأفاد مصدر ديبلوماسي . ومكتب رئيس الحكومة في القدس المحتلة
  .  تعقب رسمياً قبل ان تتلقى استفسارات بريطانيا من سفيرها في لندن

  19/2/2010الحياة،  
  

  في عدوان غزةدة قيد االستخدام بعد تجربتها جديحربية إسرائيلية طائرة  .19
" إسرائيلية"يبدأ سالح الجو اإلسرائيلي باستخدام طائرة حديثة من دون طيار وكبيرة نسبيا، : )آي.بي.يو(

أنها أفضل طائرة من نوعها في العالم، وأنها " إسرائيليون"اعتبرها خبراء " إيتان"الصنع من طراز 
  . شهيد نصفهم أطفال1400محرقة غزة، وكانت النتائج جربت في مناسبات عدة منها 

البقاء في الجو " إيتان"بإمكان "، أمس، عن ضابط في سالح الجو قوله إن "يديعوت أحرونوت"ونقل موقع 
 ساعة متواصلة وقادرة على حمل شحنات كبيرة والتحليق لمسافات أطول بكثير من أية 20ألكثر من 

  ".، وهناك أنواع قليلة جدا في العالم التي تقترب من قدرات كهذه"لإسرائي"طائرة من دون طيار في 
قبل أن يدمر مقاومو غزة اثنتين " الميركافاة"كانت قد تغزلت أكثر من ذلك بدبابة " إسرائيل"يذكر أن 

  .منها، ثم يسحقها حزب اهللا في ما عرفت بمجزرة الدبابات في وادي حجير أثناء عدوان تموز
  19/2/2010الخليج، 

  
   إسرائيلي على تدريبات عسكرية في البلدين-اتفاق فرنسي  .20

أمس أن رئيسي هيئتي أركان الجيشين الفرنسي " يديعوت أحرونوت"كشفت صحيفة : الناصرة
 عسكرية أوساطونقلت عن . واإلسرائيلي اتفقا على إجراء تدريبات مشتركة على أرض كل من البلدين

في العالقات بين فرنسا وإسرائيل التي توطدت في عهد الرئيس "  نوعيةقفزة"إسرائيلية اعتبارها االتفاق 
  .بين البلدين" الحوار االستراتيجي"الحالي نيكوالي ساركوزي وارتقت إلى درجة 

 عن كيفية القتال في مناطق مأهولة "إسرائيل"وبموجب االتفاق، سيلتحق جنود فرنسيون بدورة إرشاد في 
في ". وهما مجاالن يعتبر الجيش اإلسرائيلي صاحب خبرة غنية فيهما "وكيفية مواجهة عبوات ناسفة،

لكن الصحيفة لم توضح طبيعة هذه التدريبات . المقابل، سيقوم جنود إسرائيليون بالتدرب في فرنسا
واهتمت أساساً باإلشارة إلى أن الجيش مهتم أوالً بتوفير الحصانة القانونية للجنود اإلسرائيليين على 

. الفرنسية خشية تعرضهم إلى االعتقال بناء لشكاوى ترفع ضدهم بارتكاب جرائم حرباألراضي 
وأضافت أن المستشار القانوني لوزارة الدفاع سيغادر إلى فرنسا قريباً للتوقيع على اتفاق مع وزارة 

  .الدفاع يوفر الحصانة القانونية
" محاربة اإلرهاب"ى بالتعاون معها في  أخرأوروبيةوأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تحاول إقناع دول 

 االستفادة من أوروبيةيمكن لجيوش "في مواجهة اإلرهاب، وأنه " حلول كونية"بداعي أن ثمة حاجة لـ
إسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين واللبنانيين، بينما يمكن للجيش اإلسرائيلي االستفادة من الحرب التي 

  ".ستانتخوضها دول الغرب في العراق وأفغان
  19/2/2010الحياة، 

  
  ة تزوير جوازات السفر في قضية المبحوحقضيبطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية الصانع ي .21

لكنيست اإلسرائيلي األسبوع المقبل، وذلك بطلب      اينتظر أن تناقش القضية في      : محمد محسن  -أم الفحم   
ي طالب حكومة بنيـامين نتنيـاهو   من النائب العربي طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي الذ       



  

  

 
 

  

            12 ص                                     1705:         العدد       19/2/2010الجمعة  :التاريخ

بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية تزوير جوازات سفر اإلسرائيليين في عملية اغتيال القيـادي فـي                 
  . من الشهر الماضي19حماس محمود المبحوح في دبي فجر الـ

سـفر  نتحدث عن ظاهرة بمنتهى الخطورة، بأن تقوم الدولة بتزوير جوازات           "وقال النائب طلب الصانع     
  ".مواطنيها دون علمهم وتوريطهم بجرائم ال صلة لهم بها وقد يعترضون عليها أصال

على "من ناحيته ذكر المحامي حسين أبو حسين بما قاله عميل الموساد فيكتور أوستروفسكي في مذكراته                
اك قـسما   هن"التي نشرها قبل عشرين عاما بعد إنهاء خدمته بالجهاز، والتي قال فيها إن              " طريق الخداع 

  ".خاصا بمبنى الموساد مهمته طباعة الجوازات العالمية وتزوير مختلف العمالت الدولية والمستندات
 18/2/2010نت، .الجزيرة

  
  تشن حملة لتحسين صورتها الدولية المتراجعة"إسرائيل" .22

 بالقلق حيال بدأت الحكومة اإلسرائيلية، التي تشعر:  خدمة نيويورك تايمز، إيثان برونر-القدس المحتلة
تراجع صورتها الدولية، حملة يوم األربعاء تستهدف تحويل كل إسرائيلي، وفي النهاية كل يهودي، إلى 

  .سفير جوال لعالقاتها العامة
وبدأت وزارة اإلعالم وشؤون يهود الشتات في إصدار نشرات باللغة العبرية للمسافرين على الخطوط 

وتأتي تلك الحملة تحت شعار . دريبية للمجموعات المتوجهة للخارجالجوية اإلسرائيلية، وتقديم دورات ت
 ".هل مللت الطريقة التي ينظر إلينا بها اآلخرون في جميع أنحاء العالم؟ يمكنك تغيير ذلك"

ومن جهته، قال وزير اإلعالم يولي إدلستاين في تصريح له، إن االستطالع الذي أمر بإجرائه أظهر أن 
ليين يعتقدون أن صورة بالدهم ضعيفة، وأن األغلبية العظمى ترغب أن تلعب من اإلسرائي% 91نحو 

  .دورا في تحسينها
 19/2/2010الشرق األوسط، 

  
  سرى صفقة تبادل األبإفشال وخالفات قيادات حماس الداخلية األمريكية اإلدارةشاليط يتهم والد  .23

 األمريكيـة  اإلدارة غزة جلعـاد شـاليط       في قطاع  األسيراتهم نوعام شاليط والد الجندي      : القدس المحتلة 
 اإلدارة إنمـس   أ أبيبوقال شاليط في مؤتمر عقد في تل         . مع حركة حماس   أسرى صفقة تبادل    بإفشال

 ذلك سيضعف موقف    أن اتفاق حول صفقة التبادل  بحجة        إلى كانت منزعجة من فكرة التوصل       األمريكية
 بعدم رغبتها   "إسرائيل" حكومة   إلى إشارات رسلتأ اإلدارة أنالرئيس الفلسطيني محمود عباس موضحا      

  .في تحقيق ذلك
 الصفقة موضحا   إفشال في   أيضاً الخالفات الداخلية بين قيادات حماس في غزة والخارج ساعدت           إنوقال  

 مـن كـل   إليهم التي تصل باألموال ال يحترمون شعبهم الن غزة هي التي تعاني بينما يتمتع قادتها            إنهم"
  ".مكان

  19/2/2010سما، وكالة 
  

  حفريات االحتالل تصل إلى جدار منزل مالصق لألقصى .24
باب " بينت إحدى العائالت المقيمة في مساكن الجالية اإلفريقية المالصقة لباب الناظر :القدس المحتلة

أحد بوابات المسجد األقصى المبارك الرئيسية، أن آلة حفر اخترقت جدار إحدى الغرف بعدما " المجلس
وفتحت عائلة قدري شاهين، منزلها أمام الجميع  . ثقباً نتيجة الحفريات المتواصلة في المنطقةأحدثت

  .لمشاهدة الثقب، كما حضرت قوة من شرطة االحتالل المتمركزة داخل المسجد األقصى وعاينت الثقب
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 على الفور وتم االتصال مع الشرطة ومدير دائرة األوقاف اإلسالمية الشيخ عزام الخطيب، الذي حضر
  .لغرفة شاهين ثم حضر المسؤول عن الشرطة في المسجد، وقام بتصوير الثقب الموجود في الجدار

 19/2/2010السبيل، األردن، 
  

  بإعالن القدس مدينة منكوبة" قمة طرابلس"رجال دين وشخصيات مقدسية يطالبون  .25
قدس والمقدسات في مؤتمر صحافي، دعت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة ال: يوسف الشايب -رام اهللا 

 . اعتبار القدس مدينة منكوبةإلىعقدته أمس بمقر الهيئة في رام اهللا، القمة العربية المقبلة في طرابلس 
، للوقوف على آخر "مشاريع التهويد والمواقف المنتظرة...القدس والقمة العربية" وكان عنوان المؤتمر

اهللا حنا، واألمين   عطا.المؤتمر كل من رئيس الهيئة المطران دوشارك في  .المستجدات في مدينة القدس
 حسن خاطر، وحاتم عبد القادر، ووائل أبو الضبعات صاحب أحد المحالت المهددة بالهدم .العام للهيئة د

  .في باب العامود
 ".ساالعتداءات اإلسرائيلية، الهمجية والبربرية طالت كل شيء في مدينة القد"وأكد عبد القادر أن 

 إنذار 100سياسة هدم المنازل هذا العام تصاعدت بوتيرة سريعة، حيث شهد العام الماضي "وأضاف أن 
ووصف  . منزل بالهدم100 أكثر من "إسرائيل"ومنذ مطلع هذا العام أنذرت  ".هدم وهذا غير مسبوق

  ".ةقمة الفرصة األخير"عبد القادر القمة العربية المقبلة المنوي عقدها في ليبيا بـ
على دور الهيئة التي تأسست من أجل القدس والدفاع عنها، وتوحيد الجهود "من جهته أكد المطران حنا 

 ".اإلسالمية والمسيحية في الدفاع عن المدينة المقدسة في ظل االنتهاكات واالعتداءات اإلسرائيلية
 أن تحرير القدس  مؤكداً...اًحالة االنقسام والتشرذم التي يعيشها الشعب الفلسطيني حالي"واستنكر حنا 

  ".والدفاع عن األقصى يتطلب الوحدة
، مؤكدا على دعوته "واجبات األمة العربية تجاه مدينة القدس وأهلها"من جهته وقف حسن خاطر على 

مدينة القدس مدينة منكوبة، وترجمة مقتضيات هذا اإلعالن على ارض "للقمة العربية المقبلة على إعالن 
 50 والتي تمتلك األميركية بدء شركة كينتي القابضة في الواليات المتحدة إلىار خاطر وأش ".الواقع

  . مارس المقبل/، في وسط آذاراألقصى المسجد أنقاضمليون سهم بجمع األموال لبناء الهيكل على 
  19/2/2010الغد، األردن، 

  
  وزيارة األقصىلدعم القدس  لعرضها على العلماء المسلمين  تعد ورقةالهيئة اإلسالمية المسيحية .26

 لعرضها على العلماء المسلمين كشفت جهات فلسطينية عن ورقة تعد تمهيداً: عوض الرجوب -الخليل 
ويفهم من الورقة التي تعدها الهيئة اإلسالمية  .لدراسة أفضل السبل لدعم مدينة القدس بشكل مباشر

من العلماء، أنها تدعو إلى مراجعة قرارات المسيحية لنصرة األقصى والمقدسات بعد التشاور مع عدد 
وفتاوى ومواقف سابقة تتعلق بزيارة المسلمين للقدس في ظل االحتالل، وإمكانية أن يسهم مواطنو الدول 

  . في دعم القدس إيجابياً دوراً"إسرائيل"المطبعة مع 
نت إن .للجزيرةوقال ، ورقةالوكشف األمين العام للهيئة حسن خاطر عن قرب االنتهاء من إعداد 

 يوسف القرضاوي، وتم وضعهم في صورة ما .تداوالت سبقت إعداد الورقة مع عدد من العلماء بينهم د
البحث عن أفضل وأسرع الوسائل لتفعيل العالقة بالمدينة "وقال إن هذا التحرك يهدف إلى  .يجري للقدس

، ويمكن "إسرائيل"لتي تقيم عالقات مع ، خاصة أمام مواطني الدول ا"وفتح الباب أمام المسلمين لزيارتها
وقال إن وصول خمسة آالف زائر مسلم للمدينة  .لمواطنيها زيارة المدينة ضمن شروط وتوعية مسبقة

 والصالة في المسجد األقصى وزيارة المعالم اإلسالمية كفيل بإحياء المدينة وإنعاشها ومساعدة يومياً
لطريق أمام المتطرفين اليهود الذين سيتراجعون عن مخططاتهم سكانها على البقاء، وفي المقابل إغالق ا

  . في المدينة إسالمياًإذا شاهدوا زخماً
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وبشأن الردود األولية للعلماء على طرح الهيئة قال خاطر إنهم تفهموا القضية واستمعوا لتبريرات مقنعة، 
مثل مشكلة األختام اإلسرائيلية على  هو بعض القضايا الفنية ، الذي ال يريحنا أيضاً،غير أن العائق األهم

  .جوازات السفر، لكنها تبقى مشكلة فنية، والورقة المقترحة تتضمن ترتيبات لتجاوزها
وقال إن الورقة ستوضع  . رأى خاطر أن هذه الفرضية خاطئةوعما إذا كانت زيارة القدس تعد تطبيعاً

م بما يصدر عن العلماء والمفكرين سواء أكان سيتم االلتزا"بين أيدي العلماء، وبعد تلقي الردود عليها 
  ".رأيهم مؤيدا أم مخالفا لرأينا

حماس الشيخ حامد البيتاوي أن زيارة حركة من جهته أكد عضو رابطة علماء المسلمين النائب عن 
رغم أن المسجد األقصى من المساجد الثالثة التي تشد إليها " تطبيع مرفوض"القدس في ظل االحتالل 

ونحن "وقال إن زيارة القدس تتطلب التوجه إلى سفارات االحتالل في الدول المطبعة،  .مسلمينرحال ال
 في هذه الدول، فكيف نسمح بالتوجه إليها والحصول على تأشيرة سياحية نرفض وجود السفارات أصالً
  ".منها ألرضنا ومقدساتنا المحتلة؟

تار قاسم فقال إن المطلوب هو تحريض الشارع  عبد الس.أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس د
الزيارة تطفئ الظمأ، وتُشعر إسرائيل "اإلسالمي من أجل الجهاد لتحرير األقصى وليس لزيارته فقط ألن 

 من االستفادة من زيارات المسلمين من الدول المطبعة شريطة أن ومع ذلك ال يرى مانعاً ".باالرتياح
  .ى غرار زيارات المسلمين من الهند وتركيا المتكررة للمسجديصب ذلك في مصلحة المسلمين عل

 18/2/2010نت، .الجزيرة
 

 أوامر هدم في الضفةويسلم تسعة  ... مقدسيا160ًاالحتالل يستعد لتشريد  .27
 فلسطينياً في 160أمرت بلدية االحتالل في القدس، أمس، بهدم مبنى يؤوي : )السفير، يو بي أي، أ ش أ(

مالي القدس المحتلة بحجة البناء من دون ترخيص، وذكرت مصادر فلسطينية في القدس بلدة بيت حنينا ش
 في حي األشقرية شرقي بيت حنينا، التي تتكون من خمسة "عمارة محفوظ"أن بلدية االحتالل تستعد لهدم 

ا وقال رئيس نادي بيت حنين.  فلسطينياً، معظمهم من األطفال160 شقة سكنية تؤوي 32طوابق، وتضم 
حازم غرابلة أن قرار الهدم يعني تشريداً جماعياً لعائالت مقدسية ال تمتلك بديالً للسكن، مشيراً إلى أنه 

 . أمر هدم أصدرتها بلدية االحتالل خالل الفترة الماضية600سيكون مقدمة لتنفيذ 
ربي جنين في إلى ذلك، سلمت قوات االحتالل تسعة فلسطينيين إخطارات هدم في قرية برطعة الشرقية غ

وقال عضو المجلس القروي في برطعة توفيق قبها أن سلطات االحتالل سلمت خالل . الضفة الغربية
 .  إخطارا بهدم منازل ومزارع في القرية26شهر 

 19/2/2010السفير، 
  

   المحاكم الشرعيةإنشاء نسبة زواج منذ أعلى 2009في سنة غزة تشهد  .28
األعلى للقضاء الشرعي حسن الجوجو أن قطاع غزة شهد عام  أكد رئيس المجلس : سمر خالد-غزة 

 أعلى نسبة زواج منذ إنشاء المحاكم الشرعية على اإلطالق، موضحاً أن عدد عقود الزواج بلغت 2009
إن نسبة الطالق في قطاع غزة ": وقال الجوجو في مؤتمر صحافي بمدينة غزة.  عقدا571 ألفا و18

، موضحاً أن نسبة الطالق ال زالت "األوسط بالمقارنة مع عدد السكانتعتبر األقل على مستوى الشرق 
  .، الذي سجل أقل حاالت الطالق2008على ما هي منذ عام 

  19/2/2010الرأي، األردن، 
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  القطاعوثائقي سويسري عن إرادة الحياة في فيلم  :"عايشين في غزة" .29
 الحياة مازالت مستمرة أنفاديموف يظهر فيلم وثائقي للمخرج السويسري نيكوالس " عايشين في غزة"

ويكشف الفيلم الوثائقي الذي صور على . في غزة للناجين من الهجوم اإلسرائيلي العسكري العام الماضي
 فور انتهاء حملة الرصاص المصبوب عن شعب يكافح الم فراق 2009فبراير / شباطمدى أسبوعين في 

ومع ذلك فالفيلم يركز . لحصار الذي يؤثر في حياته اليومية وحياة أصابها الشلل بفعل اواإلصابة األهل
على الحياة اليومية للفرد في غزة حيث تمضي الحياة وسط فرقعة الصواريخ بين حين وآخر فضال عن 

  .الدمار الذي خلفته الحرب
  19/2/2010الخليج، 

  
   في القدسر إغالق باب العامودكستناألردن ي .30

كرت اللجنة الملكية األردنية لشؤون القدس، األربعاء، قرار االحتالل استن : منتصر حمدان-رام اهللا 
األخير بإغالق باب العامود بمدينة القدس لمدة عامين، ووصفته بأنه خطوة في إطار برنامج تهويد القدس 

القرار في حال تنفيذه بحجة ترميم "وأشار أمين عام اللجنة، عبد اهللا كنعان، في بيان إلى أن  .المحتلة
" إسرائيل"وتطوير البنية التحتية للمنطقة يعد تتويجا لالعتداءات المتواصلة على القدس ويؤكد تسريع 

إغالق المدخل الرئيس للقدس القديمة يعني منع المصلين المسلمين "وقال إن ". لتهويد المدينة المقدسة
ة داخل مدينة القدس والمسيحيين من الوصول إلى أماكن عبادتهم ووقف الحركة التجارية والسياحي

  ".وإطالق يد االحتالل في تغيير المعالم واآلثار التاريخية والتراثية فيها
19/2/2010الخليج،   

  
  نفسية ضد اإلسرائيليين-حزب اهللا يبدأ بشن حرب إعالمية  .31

اهللا ينهي خطابه األخير الذي  ما كاد األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر:  ثائر عباس- بيروت
 بالرد المضاعف على كل هجوم تشنه على لبنان، حتى انطلقت وسائل إعالم حزب "إسرائيل"عد فيه تو

اهللا في حملة مركزة ترصد ردود الفعل اإلسرائيلية على الخطاب، وتشن في الوقت نفسه حملة نفسية 
رد حزب اهللا على باتجاه اإلسرائيليين بنشرها معلومات مفصلة عن المناطق اإلسرائيلية التي قد يستهدفها 

 .الهجمات اإلسرائيلية في أي مواجهة مقبلة
 الناطق بلسان الحزب تقارير مفصلة عن منطقة غوش دان التي تتكون من اثنتين "المنار"وأورد تلفزيون 

كل مقومات الكيان االقتصادية والتعليمية تتركز فيها، وأبرزها مدينة تل " إن "المنار"وعشرين مدينة، قال 
مركز الكيان وفيها معظم المؤسسات "تشير التقارير التي يبثها التلفزيون إلى أن غوش دان هي ، و"أبيب

الحكومية والمباني الوزارية وهي مركز التكنولوجيا والتعليم والعصب االقتصادي والصناعي والتجاري 
 ."للكيان وتضم مطار بن غوريون ومركز محطات القطار الداخلي

اهللا تصريحات المسؤولين اإلسرائيليين عن امتالك حزب اهللا آالف الصواريخ وتورد وسائل إعالم حزب 
هذا يعني أن كل غوش دان التي يبعد "التي يصل مداها إلى مائتين وستة وخمسين كيلومترا، لتستنتج أن 

أقصى جنوبها في أشدود عن الحدود اللبنانية مائة وسبعين كيلومترا، ستكون في مرمى النار التي ال 
  ."كون حتى الساعة حجمها التدميرييدر

 اإلخباري التابع للحزب مساحات واسعة لتغطيات ومعلومات عن وقع الخطاب "االنتقاد نت"وأفرد موقع 
، ليخلص لإلشارة إلى إرباك القادة اإلسرائيليين في التعاطي "وتعتيم اإلسرائيليين عليه"الناري لنصر اهللا 

  . ألمينه العام"اللهجة الجديدة"مع 
 19/2/2010الشرق األوسط، 
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  الموساد يفشل في تجنيد شبكات جديدة في لبنان: " الكويتيةالجريدة" .32
أمس بأنه منذ الكشف عن إلقاء القبض على شبكات تجسس " الجريدة"أفاد مصدر مطلع لـ: القدس

) موساد(لمصلحة إسرائيل في لبنان خالل العام الماضي، فإن جهاز االستخبارات الخارجي اإلسرائيلي 
وأشار المصدر إلى أن الطائرات بدون طيار لم تعد تحلق في . يبحث عن تجنيد شبكات جديدة دون نجاح

سماء لبنان بغرض التجسس، بسبب عدم وجود عمالء على األرض لتوجيهها واالتصال بها، الفتاً إلى 
تم كشف شبكات التجسس بواسطة التنصت على هواتف خلوية ألفراد الشبكات التجسسية، وعندما "نه أ

، مما سهل القبض على هذه "كان هؤالء يتلقون االتصاالت كانت تظهر طائرات بدون طيار في السماء
  .الشبكات

19/2/2010الجريدة، الكويت،   
 

  العميلين رافع وخطّاب  اللبنانية تحكم باإلعدام علىالمحكمة العسكرية .33
أصدرت مساء أمس، المحكمة العسكرية اللبنانية الدائمة أول أحكامها باإلعدام بحقّ : علي الموسوي

 العميل الموقوف محمود قاسم رافع، والعميل الفار حسين خطّاب، في قضية التعامل مع العدو
 .2006اإلسرائيلي، وقتل األخوين مجذوب في صيدا في سنة 

19/2/2010 السفير،  
  

  " مسيحية حول االحتالل-وثيقة فلسطينية "ينظم ندوة عن منتدى الطائف : لبنان .34
 المسيحي واللجنة الوطنية للحوار -نظم منتدى الطائف بالتعاون مع الفريق العربي للحوار اإلسالمي 

 مسيحية - وثيقة فلسطينية: وقفة حق"، ندوة مساء أمس بعنوان "اديان" المسيحي ومؤسسة -اإلسالمي 
  .، في مقر منتدى الطائف في ساحة رياض الصلح"حول االحتالل اإلسرائيلي
: النائبة بهية الحريري كلمة ترحيبية، وتحدثت عن فلسطين قائلة" منتدى الطائف"ألقت في مستهلها رئيسة 

ات وال هذه األرض التي امتزجت في قضيتها القداسة بالعدالة لتمسي حقا مطلقا ال نسب فيه وال تسوي
. مقايضات، فهي ليست جزءا من ملكيتنا أو ذاكرتنا إنها من مرتكزات إيماننا واعتقادنا باهللا عز وجل

 . فأمرها يتعدانا ويتعدى قبولنا أو رفضنا ألنها حق مقدس ال يقبل المساومة أو التفاوض أو التسليم
 -مجدداً عن التزام فلسطيني " حقوقفة ال"تعبر وثيقة : وقال وزير اإلعالم طارق متري في كلمة ألقاها

  .مسيحي في سياق الزمن الطويل
19/2/2010السفير،   

  
  باالضطالع بقتل المبحوح مشتبه بهم شرطة دبي تبحث في هويات ستة أشخاص

ـ    :دبي  عن قيام شرطة دبي بإجراء عملية بحث معمقة في أشرطة تسجيل            ،"االتحاد" كشف مصدر مطلع ل
أشخاص آخرين اضطلعوا بأدوار في عملية قتل القيادي في حركة حمـاس             6الكاميرات لمعرفة هويات    

 . يتم التطرق لهم   أنالفلسطينية محمود المبحوح، وظهروا في الشريط الذي بثت أجزاء منه قبل أيام دون              
ـ        "وقال المصدر     المتهمين بتنفيذ الجريمة هو بسبب      11إن عدم إدراج هؤالء الستة في الئحة المطلوبين ال

 الجهود المبذولـة علـى هـذا        أن إلى أشارإال انه   . " هوياتهم الحقيقية حتى هذه اللحظة     إلىتوصل  عدم ال 
 مدة الشريط المـصور التـسجيلي الـذي         أن إلىولفت  . الصعيد تبشر بالكثير من االنجازات والمفاجآت     

ميعهـا   أسـبوعا كـامال لتج      ونهاراً  ساعة استغرقت العمل ليالً    20عرضت شرطة دبي أجزاء منه تبلغ       
  . التسجيلية في دبياألشرطة بكافة تفاصيل عملية القتل من كافة واإلمساك

  19/2/2010االتحاد، اإلمارات، 
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  إذا كرر الصهاينة خطأهم فيجب القضاء عليهم نهائياً: نجاد لنصر اهللا
لحزب أكد الرئيس اإليراني محمود احمدي نجاد في اتصال هاتفي مع األمين العام             :  أحمد أمين  -طهران  

المحافظة على االستعدادات الالزمة لمواجهة التهديدات المحتملة للكيان        "اهللا السيد حسن نصر اهللا، أهمية       
، فانه يتحتم   )الحرب على لبنان  (إذا ما ارتكب الصهاينة مجدداً الخطأ السابق نفسه         "وأضاف  ". الصهيوني

م، وفي هـذا الـشأن سـتكون األمـة     هذه المرة القضاء عليهم في شكل نهائي وإراحة المنطقة من شره       
  ".اإليرانية إلى جوار شعوب المنطقة والشعب اللبناني

قوية جداً وشـجاعة    "ووصف احمدي نجاد، مواقف نصر اهللا مقابل التهديدات اإلسرائيلية األخيرة، بأنها            
 المنطقـة،   أن الصهاينة يشعرون بالقلق البالغ من المقاومة والشعب اللبناني وشعوب         "، موضحاً   "ومناسبة

وهم في صدد التعويض عن الهزائم التي منيوا بها في لبنان وغزة، ألنهم يشعرون أن كرامتهم ووجودهم                 
  ".تعرضا للخطر، لكن مع ذلك أنهم ال يملكون الجرأة لتنفيذ هذا العمل لخشيتهم من تداعياته

  19/2/2010الراي، الكويت، 
  

  لحة الفلسطينيةوفد البرلمان العربي الذي زار غزة يدعو للمصا
طالب وفد البرلمان العربي الذي أنهى زيارة لقطـاع غـزة، بـضرورة الفرقـاء               :  عماد فؤاد  -القاهرة  

وقال سالم الكعبي رئيس الوفد عقب      . الفلسطينيين بالموافقة على االقتراحات المصرية الخاصة بالمصالحة      
م خالل الزيارة بحث الخالفـات      فتحي سرور، أمس، له أنه ت     . استقبال رئيس مجلس الشعب المصري د     

وأضاف أن زيارة الوفـد     . الفلسطينية من خالل لقاء ضم أعضاء من حماس وفتح ألول مرة منذ سنوات            
األخيرة للقطاع استهدفت معرفة احتياجات أهالي غزة من المواد الغذائية والطبية، والتعرف علـى آثـار          

  .العدوان اإلسرائيلي
  19/2/2010الخليج، 

  
  لمساءلتهما حول المبحوح" إسرائيل"وفرنسا تستدعيان سفيرا بريطانيا  .35

اسـتدعت  : من دبي نقالً عن مراسلها سينثيا جونستون أن بريطانيا          18/1/2010وكالة رويترز،   ذكرت  
السفير االسرائيلي في لندن رون بروزور لمقابلة رئيس االدارة الدبلوماسية بيتر ريكتس ليفسر له لمـاذا                

ريطانيين في اسرائيل أن بعض االشخاص المشتبه بارتكابهم حادث القتل اسـتخدموا            وجد عدة مواطنين ب   
  .تفاصيل جوازات السفر الخاصة بهم

مدى الجديـة التـي   "وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليبباند ان ريكتس أوضح للسفير االسرائيلي      
  .وطلب مساعدة اسرائيل" قة احتياليةنأخذ بها أي شيء يشير الى استخدام جوازات سفر بريطانية بطري

جوردون (نأمل ونتوقع أن يتعاونوا معنا تعاونا كامال في التحقيق الذي بدأه رئيس الوزراء              "وقال ميليباند   
  ").براون

نحن نطلب تفسيرات من سفارة اسرائيل في       "وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صحفي الكتروني         
  ."جواز سفر فرنسي مزور في عملية اغتيال أحد أعضاء حماس في دبيفرنسا بشأن ظروف استخدام 

واتخذت دبلن خطوة مماثلة باستدعاء السفير االسرائيلي لديها اليوم الخميس ليفسر اسـتخدام التفاصـيل               
وقال وزير الخارجية االيرلندي مايكل     . الخاصة بجوازات سفر ثالثة ايرلنديين أحدهم لم يزر اسرائيل قط         

  ."نحن نأخذ هذا مأخذ الجد الشديد) "أر تي اي(يئة االذاعة االيرلندية مارتن له
أن الحكومة األلمانيـة طلبـت تفـسيراً مـن الحكومـة            ) وكاالت( عبر 19/2/2010 الخليج،   وأضافت

وأعلنت الخارجيـة األلمانيـة،     . اإلسرائيلية بشأن احتمال استخدام أحد أفراد العصابة جواز سفر ألماني         
 أن مفوض الخارجية األلمانية لشؤون الشرق األوسط أندرياس ميشانيليز التقـى بموفـد              أمس، في برلين  
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غير أن حكومة المستشارة األلمانية أنجـيال ميركـل   . في برلين من أجل هذا األمر   ” اإلسرائيلية“السفارة  
  .خالفاً لما فعلته كل من بريطانيا وإيرلندا” اإلسرائيلي“رفضت استدعاء السفير 

  
  الموساد قام بإدارة تصفية المبحوح من غرفة قيادة أنشئت في النمسا": وددويتشيسصحيفة " .36

االلمانية المتخصصة بالشؤون االمنية ان الموسـاد       " سوددويتشي تسايتونغ "أكدت صحيفة   : يوسف الشايب 
عظم وقالت الصحيفة ان م   . االسرائيلي قام بإدارة عملية تصفية المبحوح من غرفة قيادة أنشئت في النمسا           

افراد فريق االغتيال استخدموا أرقاما هاتفية خلوية نمساوية وأجروا مكالمات هاتفية مشفرة من دبي الى               
  .النمسا

وأضافت الصحيفة االلمانية ان جميع افراد خلية االغتيال كانوا قد طاروا الى دبـي مـن دول اوروبيـة       
ميـونيخ  (وا الى دبي من المانيـا  بفارق ساعات معدودات بعضهم عن البعض اآلخر، فخمسة منهم توجه 

  .، وأربعة من زوريخ، واثنان من باريس وأربعة من روما)وفرانكفورت
19/2/2010الغد، االردن،   

  
    مفاوضات غير مباشرة لم يطلقمع عباس لعملية السالم مساعد المبعوث االميركيلقاء  .37

د هيل امس مع الرئيس محمود عباس       انتهى لقاء مساعد المبعوث االميركي لعملية السالم ديفي       : نيويورك
  . اسرائيلية غير مباشرة-من دون التوصل الى اتفاق على اطالق مفاوضات فلسطينية 

غير ان االجابات التي حملها هيل امس الى الرئيس الفلسطيني لم تكن مـشجعه لـه لقبـول العـرض                    
  .االميركي

. تراح ميتشل اجراء محادثات غير مباشـرة في نيويورك، دعم االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون اق          
وقال وكيل االمين العام للشؤون السياسية لين باسكو خالل احاطته الشهرية لمجلس االمن عـن الـشرق                 

اسرائيل اعربت عن استعدادها للعمل علـى       «، و »تحت الدراسة الجدية  «االوسط امس، ان اقتراح ميتشل      
واالمين العام يأمل فـي     . اورات مكثفة وطلب ايضاحات   هذا االساس، فيما الرئيس عباس انخرط في مش       

  .»ان يتحرك الرئيس عباس الى امام على اساس هذا االقتراح العملي كي تبدأ المحادثات الجدية
مستمرون في التشديد على اهمية القيام بكل ما هو ممكن لضمان ان تؤدي المفاوضات، ضـمن                «: وقال

، بمـا   )لالراضي الفلسطينية (ع المسائل المعنية بالوضع النهائي      اطار زمني واضح، الى اتفاقية تحل جمي      
نؤمن بأن االجماع الدولي    «: واضاف. »في ذلك القدس والحدود والالجئين واالمن والمستوطنات والمياه       

في شأن ما يستلزمه التوصل الى اتفاقية مستديمة قوي، وان دورا ناشطا للجنة الرباعية سيكون حيويا في                 
  .»ةدعم العملي

19/2/2010الحياة،   
  

  جوازات سفر فرنسية كانت قد سرقت من المحتمل أن تكون قد وقعت بيد الموساد: فرنسا .38
قامت الخارجية الفرنسية، بحسب حماس، بإبالغها أن ال عالقـة ألي مـواطن فرنـسي      : يوسف الشايب 

  . بعملية اغتيال المبحوح 
 إلى استخدام جوازات سفر أوروبية في عمليـاتهم         وتقول مصادر أمنية فرنسية إن لجوء عمالء الموساد       

ويميل خبير أمني فرنسي إلى القول بأن جواز السفر الفرنسي في دبـي حقيقـي،               . الخارجية، سر شائع  
  . وليس مزورا

وقال المصدر األمني إن جوازات سفر فرنسية كانت قد سرقت في الماضي في فرنسا، ومن المحتمل أن                 
واستبعد المصدر ان يكون الجواز الفرنسي قد سرق من سائح فرنسي فـي             . دتكون قد وقعت بيد الموسا    
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وكانـت  . تل أبيب، الحتمال وجود ختم إسرائيلي على صفحاته يمنع استخدامه للدخول إلى بلدان عربية             
  . االستخبارات األميركية قد عبرت عن قلقها من ذلك لدى األجهزة الفرنسية

أن تؤدي االحتجاجات على استخدام الموساد جوازات أوروبية، إلـى          وال يتوقع المصدر األمني الفرنسي      
  .    إحداث أي تغيير في العمليات اإلسرائيلية الخارجية

19/2/2010الغد، االردن،   
  

  للحفاظ على سرية استدعاء سفيرها" إسرائيل"بريطانيا ترفض مناشدة من ": الجارديان" .39
أمـس أن وزارة الخارجيـة      " الجارديـان "ت صـحيفة    كشف:  الوكاالت - عبد الرؤوف ارناؤوط     -لندن  

للحفاظ على سرية استدعاء سفيرها في لندن لتقديم ايـضاحات          " إسرائيل"البريطانية رفضت مناشدة من     
وقالت الصحيفة إن مسؤوالً في وزارة      . بشأن جوازات السفر البريطانية المرتبطة بقضية اغتيال المبحوح       

  ".كانت فاترة، وهي في سبات عميق اآلن"عالقات بين بالده واسرائيل الخارجية البريطانية أكد بأن ال
إن بريطانيا ستدرس وقـف تعاونهـا فـي مجـال تبـادل المعلومـات               " ديلي تلغراف "وقالت صحيفة   

االستخباراتية مع إسرائيل في حال ثبت أن عمالء الموساد سرقوا هويـات حـاملي جـوازات الـسفر                  
  .البريطانية

السلطات أنها تحقق في احتمال استخدام أرقام هواتف نقالة نمساوية في عملية اغتيال             وفي النمسا أعلنت    
يمكنني أن اؤكد أن مكتب األمن      "وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية رودولف غوليا         . المبحوح

ة نمساوية  يبدو أن أرقام هواتف نقال    "وأضاف  .  فبراير 15منذ  " القومي ومكافحة اإلرهاب يجري تحقيقات    
  ".استخدمت

19/2/2010الوطن، السعودية،    
  

  دون حل عادل لالجئين الفلسطينيينفي الشرق االوسط ال سالم ": األونروا" .40
أكد المفوض العام الجديد لالونروا فيليبو غراندي ان ال سالم في الشرق االوسط             ): ب. ف. أ (–بيروت  

  . لقضية الالجئين الفلسطينيين" حل عادل"من دون 
ال تقوم بدور سياسي، اال ان دورهـا االخالقـي          "واضاف ان وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين        

يقضي بتذكير كل االطراف المعنية وكذلك الحكومات المؤثرة على عملية السالم، بانه لن يكـون هنـاك                 
  ". تحدةسالم ما لم يتم التوصل الى حل عادل لمسألة الالجئين يستند الى قرارات االمم الم

من ناحية ثانية، اعتبر غراندي الذي شغل لفترة طويلة منصب نائب المفوضة العامة لالونروا كارن ابو                
مسألة دقيقة بالنظر الى التوازن الـسياسي واالقتـصادي         "زيد، ان مسالة الالجئين الفلسطينيين في لبنان        

لـيس مطروحـا    "عديد من اللبنـانيين     واضاف ان توطين الفلسطينيين الذي يخشاه ال      ". الهش في هذا البلد   
ما فيها حـق العمـل بـشكل        يمكن لالجئين ان يبقوا الجئين، انما مع حقوق اكثر ب         ... وليس مادة للنقاش  

هي احد العوامل التي تـساهم فـي زعزعـة      "واقر غراندي بان الظروف السيئة في المخيمات        ". قانوني
  ". االستقرار

19/2/2010الدستور، األردن،   
  

 ت أمنية في مطار القاهرة لمنع استقبال البرادعي شعبياً اليومإجراءا .41
 أي، انه تم اتخاذ إجراءات أمنية لمنع أمس مصادر مصرية أعلنت :)السفير، ا ف ب، يو بي آي(

تجمعات اليوم الجمعة في مطار القاهرة لدى وصول الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية 
 "كفاية"، محمد البرادعي، الذي دعته حركة 2011بات الرئاسة المقبلة في والمرشح المحتمل النتخا

 يحظى بدعم شعبي، بهدف تنحية الرئيس "مجلس وزاري مواز" بحث خطة إلنشاء إلىالمعارضة 
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و تظاهرات غير أ تجمعات أيلمنع "وقالت مصادر أمنية ان إجراءات اتخذت . المصري حسني مبارك
 . ناشطون معارضون في المطارأوره  قد يقوم بها أنصا"مشروعة

 19/2/2010السفير، 
  

  حماس تستعد لالنتقام .42
  العربي رأي القدس

بان االستعدادات  ' حماس'عندما يعلن السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة االسالمية            
حوح، فان هذا االعالن يجب     انتقامية ضد اسرائيل ثأرا الغتيالها الشهيد محمود المب       ' عمليات'بدأت لتنفيذ   

  .ان يؤخذ على محمل الجد، الن التجارب السابقة أثبتت ان الحركة اذا قالت فعلت
والمكـان  .. فـي الوقـت المناسـب     'السيد مشعل لم يقل ان رد الحركة على عملية االغتيال هذه سيأتي             

ن باختيار االهـداف ووضـع      ، وانما قال ان هذا الرد قادم في الطريق، وربما يتعلق االمر اآل            'المناسب
  .الخطط الالزمة

ما يدفعنا الى هذا الكالم هو وجود طابور طويل من االستشهاديين ينتظرون التعليمات من قيادة كتائـب                 
لالنطالق نحو اهدافهم، داخل االراضي المحتلة علـى    ' حماس'عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة       

  .ف اسرائيلية خارجها غير مستبعد ايضاوجه التحديد، وان كانت مهاجمة اهدا
) شـين بيـت  (عندما اغتيل المهندس يحيى عياش على ايدي عميل تابع لجهاز االمن الداخلي االسرائيلي          

 من خالل تلغيم هاتف جوال اعطي له لالجابة على مكالمة مزعومة مـع والدتـه، كـان رد             1996عام  
ذ اربع عمليات استشهادية وكان لها ما ارادت، وفي         مزلزال، حيث قالت الحركة انها ستنف     ' حماس'حركة  

  .قلب تل ابيب والقدس المحتلة
االسرائيليون بدأوا يفيقون من نشوة االنتصار المبكرة، وبدأت الحقائق المريرة تتكشف امـامهم بجـالء،               

 واخـذ   ولذلك اختفت االبتسامات من على وجه افيغدور ليبرمان وزير الخارجية ورئيسه بنيامين نتنياهو،            
المسؤولون االسرائيليون، وعلى غير عادتهم، التبرؤ من العملية، وااليعاز بان جهات اخرى قـد تكـون                

  .نفذتها لتوريطهم
يقف خلف الجريمة بنسبة تسعة وتـسعين       ' الموساد'الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس شرطة دبي قال ان          

بينمـا اسـتدعت    . قبلة بعد استكمال التحقيقـات    في المئة، وان حقائق كثيرة ستتكشف في االيام القليلة الم         
وزارات الخارجية في كل من بريطانيا وايرلندا وفرنسا السفراء االسـرائيليين لـديها لالستفـسار عـن             

  .االسرائيلي لجوازات سفرها لتنفيذ العملية' الموساد'استخدام 
تقدم هذه الـدول علـى اسـتدعاء        االسرائيلي ال يقف خلف هذه العملية، فلماذا        ' الموساد'فاذا كان جهاز    

  السفراء االسرائيليين دون غيرهم من سفراء الدول االخرى؟
هناك احد تفسيرين، االول ان تكون جوازات السفر االوروبية المستخدمة صحيحة، مما يعني ان هنـاك                

 او ان يكـون جهـاز     ' االرهـاب 'تورطا من قبل اجهزة امنية اوروبية في العملية تحت ذريعة محاربة            
  .قد زور جوازات السفر هذه فعال بهدف التمويه' الموساد'

فاذا كانت اجهزة امنية اوروبية نسقت فعال مع الموساد، وتورطت في التنفيذ، فهذا يعنـي ان اسـتدعاء                  
السفراء االسرائيليين مجرد تمثيلية لذر الرماد في العيون، اما اذا كانت الجوازات مزورة فعال، فان علينا                

جراءات دبلوماسية عقابية ضد اسرائيل، مثل طرد دبلوماسيين وايقاف التعاون االمنـي علـى             ان نتوقع ا  
  .1987غرار ما فعلت السيدة مارغريت ثاتشر عام 

الفائز االكبر في هذه القضية هي شرطة دبي ورئيسها ضاحي خلفان تميم، فقد أبهرت العـالم بكفاءتهـا                  
  . مجاالت التصوير وتتبع المتورطين، وسرعة كشف هوياتهماالمنية العالية والمتقدمة علميا، خاصة في
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االسرائيليون لم يتوقعوا ان تكون شرطة دبي على هذه الدرجة من الحرفية االمنية، واعتقـدوا ان هـذه                  
االمارة الصغيرة المفتوحة، مثل الدول العربية االخرى، يستطيعون اختراقها وتنفيـذ عمليـات اغتيـال               

  .عليهم أحداهدافهم دون ان يتعرف 
المأمول ان تواصل هذه الشرطة منهج الشفافية الذي اتبعته، وان ال تتراجع مطلقا فـي تحقيقاتهـا امـام                   
الضغوط الهائلة التي تمارس عليها حاليا من دول عربية او اوروبية، وهي ضغوط تريد لفلفـة القـضية                  

، خصوصا الذين وظفوا انفـسهم      خوفا من اسرائيل او للتغطية على جرائم بعض المتورطين الفلسطينيين         
  .في خدمة االجهزة االمنية االسرائيلية، بشكل منفرد او في اطار التنسيق االمني

االيام المقبلة ستكون حافلة بالمفاجآت بكل تأكيد، وعلينا ان نتوقع المزيد من الحقائق، والمزيد من هويات                
  .م تعد مسألة اسرائيلية ـ فلسطينية فقطالمتورطين، فالجريمة متعددة االوجه والجهات المتورطة، ول

  19/2/2010القدس العربي، 
  

   أن يفعل؟"أبو مازن"ماذا ينبغي على  .43
  باتريك سيل

وبعد الزيارات . فهو يبحث عن استراتيجية. يعاني أبو مازن، رئيس السلطة الفلسطينية، من مأزق عميق
خيرة وبعد إجراء مشاورات مع الزعماء العرب، التي قام بها إلى ألمانيا وبريطانيا وروسيا في األشهر األ

  .الجاري وذلك في محاولة يائسة منه للحصول على الدعم) فبراير( شباط 22 و21سيزور باريس في 
لكن من غير الواضح بعد ما إذا كان بوسع الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي مساعدة أبو مازن، سيما 

ويرغب الفرنسيون في أن يعرض عليهم بوضوح .  قدماًأن هذا األخير ال يعرف كيف يريد أن يمضي
  .الخطوات العملية التي ينوي اتخاذها من أجل خرق جدار األزمة الحالي

وحّل الدولتين، . فعملية قيام الدولة الفلسطينية بدأت تفلت من قبضته. أبو مازن في وضع ال يحسد عليه
 الفلسطيني، أصبح أكثر من أي وقت -اع اإلسرائيلي المعترف به دولياً كالحل الوحيد القابل للحياة للنز

مضى مجرد سراب، فيما تستمر إسرائيل في االستيالء على أراضي القدس الشرقية العربية فضالً عن 
  .تعزيز مستوطناتها في الضفة الغربية وتوسيعها

د عمد الرئيس باراك فق. ما الذي يجب أن يفعله أبو مازن؟ خيبة أمله الكبيرة هي بسبب الواليات المتحدة
أوباما، بعد أن أحيا آمال الفلسطينيين منذ سنة من خالل الدعوة إلى تجميد كامل لبناء المستوطنات 
اإلسرائيلية، إلى إحباطهم بقبوله اقتراح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو والقاضي بتجميد 

. و أفضل ما يمكن التوصل إليه في الوقت الراهناالستيطان جزئياً لمدة عشرة أشهر بما أن هذا األمر ه
حتى أن الواليات المتحدة تبدو عاجزة عن كبح جماح توق إسرائيل الكبير إلى االستيالء على المزيد من 

  .األراضي
مع » محادثات عن قرب«أما الواليات المتحدة فتمارس حالياً الضغوط على أبو مازن حتى يجري 

غير أن واشنطن لم تقدم أي بنود مرجعية . ت غير مباشرة بوساطة أميركيةإسرائيل أي أن يبدأ مفاوضا
بالتالي، يعتبر عدد كبير من األشخاص . أو ضمانات واضحة في ما يتعلق بالنتيجة التي سترشح عن ذلك

  .أن هذه المحادثات هي خطوة أخرى غير مجدية وقد تضر أكثر بصدقية الزعيم الفلسطيني المشوهة
زن على غرار كثير من العرب أن أوباما انهار في وجه التعنّت اإلسرائيلي وأنه تبنى على ما يرى أبو ما

  . اإلسرائيلي وعلى الموضوع اإليراني أيضاً-يبدو الشروط التي تفرضها إسرائيل على النزاع العربي 
ة العربية فقد بدت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون خالل زيارتها إلى الخليج والمملك

فبدالً من السعي إلى الحصول على دعم عربي . السعودية وكأنها تردد الموقف الذي عبرت عنه إسرائيل
المزعوم الذي تفرضه » الخطر«لنظرة أوباما الضعيفة الى حّل الدولتين، شددت وبلهجة حازمة على 
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حت في حشد الزعماء العرب حول ولم يكن واضحاً إذا نج. الجمهورية اإلسالمية اإليرانية على المنطقة
  .هذه القضية

ومهما تكن طبيعة المخاوف التي تراود دول الخليج العربي في شأن طموحات طهران النووية، فهي 
كما أن هذه . تدرك أن إيران هي بلد مجاور قوي وال ترغب في مواجهتها بل في البقاء على وفاق معها

ويعي . لحمايتها من طهران» مظلة نووية«ا القاضي بتقديم الدول لم تشعر باالطمئنان حيال عرض أميرك
عدد من الزعماء الخليجيين أنه من األفضل دفع إيران إلى االتفاق مع جيرانها العرب على ترتيب أمني 

  .إقليمي عوضاً عن إثارة شكوكها أو االنضمام إلى الحملة الدعائية اإلسرائيلية المحتدمة ضدها
مطالبتنا محاربة إيران تشبه مطالبة فنلندا « بارز خالل هذا األسبوع أن لقد قال لي سياسي خليجي

  .»ويبدو أن واشنطن لم تفهم الطبيعة الجغرافية للمنطقة. بمحاربة روسيا
في هذا الوقت، يكمن العائق األكبر الذي يواجه أبو مازن في الفوضى الحاصلة في صفوف الفلسطينيين، 

التي تضر في شكل كبير بتطلعات الفلسطينيين إلى قيام » حماس«و» حفت«ال سيما العداوة بين حركتي 
  .»شريك للسالم«دولتهم وتعطي إسرائيل ذريعة ساخرة بأنها ال تملك أي 

ومن المعروف أن أبو مازن يعارض المقاومة العنيفة إلسرائيل ويعلق آماله على المفاوضات، علماً أن 
وقد ساهم اإلخفاق في التوصل إلى أي نتيجة على هذا . »اسحم«هذا األمر يشكّل نقطة خالفه مع حركة 

فتعهد في السنة الماضية . الصعيد على مر السنوات العديدة األخيرة في إضعاف أبو مازن في شكل كبير
بعد أن استمد شجاعته من الموقف الذي اعتمده أوباما في بداية عهده، بعدم استئناف المفاوضات إال في 

إال أنه ُأجبر في ما بعد وفي ظّل الضغوط األميركية . ل على تجميد االستيطان بالكاملحال وافقت إسرائي
  .على تليين موقفه موشكاً بذلك على مواجهة ازدراء المجاهدين الفلسطينيين له

وفي حال لم تكن المحادثات غير المباشرة سوى شرك يهدف إلى إراحة إسرائيل من الضغوط األميركية، 
مازن أن يعلن قطيعة مع الماضي؟ وماذا لو أقدم على إعالن نقاط هذا البرنامج الذي أال يجدر بأبو 

  سأعرضه هنا، كما يحضه مستشاروه أن يفعل؟
وعلى بذل كل جهوده من » حماس«يجب أن تقوم أولويته على التوصل إلى موقف مشترك مع حركة * 

كما يجب أن يطلب من فرنسا الدخول . أجل رأب الصدع معها في ما يتعلق بوثيقة المصالحة المصرية
ويعتبر . وممارسة الضغوط من أجل رفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة» حماس«في حوار مع 

إذ لن تجد محادثات السالم . نحو عملية السالم شرطاً أساسياً لنجاح مهمة أبو مازن» حماس«دفع حركة 
  . على موافقتها الواضحة على ذلكأو أقله الحصول» حماس«نفعاً في حال عدم إشراك حركة 

ينبغي على أبو مازن أن يحض أوباما على مناشدة اإلسرائيليين دعم السالم رغماً عن المستوطنين * 
لقد حاول أوباما مرات عدة إقناع العالم العربي واإلسالمي بأنه يمد . المتشددين وائتالف نتانياهو اليميني

غير أنه لم يعرض الفوائد .  سوى القليل من الجهود لبلوغ ذلكيد الصداقة نحوه على رغم أنه لم يبذل
  .فبإمكان خطوة من هذا النوع تغيير مجرى األحداث. التي قد يجلبها السالم إلى اإلسرائيليين المشككين

يترتب على أبو مازن أن يعلن بوضوح أنه غير رأيه في شأن رفض التفاوض من دون تجميد * 
 أنه سيعطي التفاوض مع إسرائيل فرصة أخيرة على أن يفرض إطاراً ويجب أن يوضح. االستيطان

وإن لم يتم إحراز أي تقدم مهم في غضون سنة، يجب أن يتخلى عن المفاوضات وأن . زمنياً محدداً لذلك
فبموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، . يدعو مجلس األمن الدولي إلى معالجة األزمة

وجود تهديد للسالم واتخاذ اإلجراءات المناسبة إلعادة السالم واألمن «من تحديد باستطاعة مجلس األ
  .»الدوليين إلى نصابهما

فالمطلوب هو تدخّل . أخيراً، يفترض بأبو مازن أن يرفض إجراء مفاوضات بوساطة أميركية فحسب* 
. ي باريس أو في موسكودولي أوسع بقيادة فرنسا وروسيا القادرتين معاً على عقد مؤتمر للسالم إما ف
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فاإلطار المتعدد األطراف للمحادثات، يمكن أن يطمئن الفلسطينيين الى انه لن يتم إقحامهم في أي صفقة 
  .رغماً عنهم

المحادثات «هل سيتخذ أبو مازن مبادرة من هذا النوع؟ وفي حال لم يفعل وفي حال خضوعه لصيغة 
  . سدى وتصبح في مهب النسيانالعقيمة، قد تذهب القضية الفلسطينية» عن قرب

  19/2/2010الحياة، 
  

  إلى أبطال غزة قبل المعركة .44
  أحمد نوفل. د

   هل في األفق معركة؟-1
ومتى كـان هـذا العـدو    . لئن لم تكن في األفق معركة، فأن نكون مستعدين خير من أن تفجأنا األحداث        

و مأزوم، وهو قد اعتـاد أن يرحـل         هذا العد ! يعيش إال في أجواء الحرب والعدوان والتخريب والدمار؟       
وهو يسابق األيام، قبل أن تستكمل األمة صحوتها ونهضتها، وتستعيد قوتها،           . أزماته وينقلها إلى اآلخرين   

فأن يخوض حرباً بالنسبة له مشكلة، وأال       .. وهو يرى أن كل يوم يمر يزيد األمة قوة ويزيده هو تراجعاً           
ويشجعه على عدوانه   . ، ولو من باب الحيطة، أن المعركة واقعة       ولكنا نرجح . يخوض حرباً كذلك مشكلة   

وتماديه فيه، تواطؤ عالمي وأمريكي بالذات، وسلبية عربية ال تقل عن التواطؤ، وحصار خـانق علـى                 
قطاع غزة يظن العدو أنه أنهك الناس وأوصلهم إلى حافة االستيئاس واالنفجار في وجه حماس، وإعـادة                 

  !س، ورجعوا بالخيبة واإلياسعباس، وساء ظن األنجا
   هل المعركة على لبنان أم غزة؟-2

ينبغي أن نفكر، كيف العدو يفكر، لنعلم خطوته التالية أو خبطته القادمة إلى أين، وخطوته المجرمة فـي                  
إيران وسـوريا   : الذين يلعلع العدو حولهم ويتوعد ويهدد بحربهم هم هؤالء األربعة         " فاألعداء. "أي اتجاه 
ويظن هذا العدو اإلرهابي المجرم أن غزة بقيادة حماس أضعف الحلقات لظـروف             . هللا وحماس وحزب ا 

والتعاون األمنـي مـن كثيـرين       . الحصار من األشقاء واألعداء على السواء     : يعلمها الجميع في رأسها   
  .موجودين في القطاع ممن يأتمرون بأمر المؤتمرين بأمر األنجاس من يهود وأمريكان

 حزب اهللا وهو القوة التالية لحماس في احتمال الضربة القادمة أن تكون باتجاهـه يملـك                 أضف إليه أن  
مجاالً للحركة، وميداناً للمناورة واإلمداد والعمق االستراتيجي باتجاه لبنان وسوريا وغيرها، لكن حماس             

 وإظهـار قـوة     ال تملك مثل هذا العمق الجغرافي االستراتيجي، فكانت مرشحة لتأديب المنطقة بضربها،           
  !-فيما يظن الناس-ويأبى اهللا إال أن يكون تأديب العدو إال على يد أضعف الحلقات ". إسرائيل"

  : نداء لألبطال في غزة-3
وآمالهـا، بعـد اهللا، معلقـة       . أيها المقاومون األبطال، عيون شعبكم شاخصة إليكم تنظر مـا تـصنعون           

  .تكم، هذا قدركم، وهذا شرفكم عند اهللا وعند أمتكمبصمودكم واستبسالكم، وتضحياتكم هي طريق عزة أم
أيها األبطال، لقد بلوتم عدوكم وخبرتموهم، وما عدتم تحتاجون إلى شرح حول جبنه وخـسته ونذالتـه،                 

ومن أين تأتيه هذه الروح، وإنما رأسماله هذه الدنيا وهذه الحيـاة؟            .. وانعدام روح الجندية واإلقدام عنده    
فالموت سـبيل   .  إليكم وأنتم إنما تتطلعون للقاء ربكم، لتجدوا عنده جائزة جهادكم          ومن أين يتسرب الوهن   

.. عدوكم إلى الفناء والهالك، وهو ذاته سبيلكم إلى النعيم والخلود والبقاء والحياة في الـسرور والهنـاء                
  !فشتان بين قتالهم المشحونين إلى جهنم وبين مصير الشهداء

أيهـا  .  الساهرون، عينكم على وطنكم، وعين اهللا عليكم تحفظكم وترعـاكم          أيها األبطال، أيها المرابطون   
الرجال الرجال في زمن عز فيه الرجال، ثبتكم اهللا وقواكم، وأمدكم بمالئكته ومدده ونصره، ونـسأله أن                 
يتولى هو إلقاء الرعب في قلوب عدوكم، وقذف الجزع في نفوسهم، فال يرجعوا إال بالخيبة، وال يعودوا                 
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 لعلها تكـون ثالثـة      2009 وغزة   2006لعل هذه المواجهة الثالثة بعد حرب لبنان        . بالخسار والبوار إال  
  .األثافي على رؤوسهم، وتكون بإذنه بداية نهاية المجرمين

أيها األحباب، تمترسوا باليقين، وتدرعوا باإليمان، وتحصنوا بذكر الرحمن، وتزودوا من آيات القـرآن،              
لوا عقلكم وذكاءكم وتخطيطكم، وشجاعتكم، واجعلوا الدعاء والـضراعة أقـوى           وخذوا باألسباب، وأعم  

  .ثقوا أن اهللا معكم، أيقنوا بوعد اهللا لكم.. أسلحتكم
أيها الكرام، يا زهرة شبابنا، يا شمعة عتمتنا، وشمس دروبنا، يا زينة الرجال، وشامة األبطال، وعنـوان                 

خنـدقي  :   يومكم، هذا حقكم فاثبتوا دونه، وليكن شعاركم       الرجولة والرجال، وأسود النضال والنزال، هذا     
  .قبري    وقبري خندقي

  فأثبت في مستنقع الموت رجله      وقال لها من تحت أخمصك الحشر
  أقسمت يا نفس لتنزلنه      لتنزلن أو لتكرهنه

مالئك الرحمن بكم   أيها األحباب، هذا زمانكم، هذا أوانكم، هذا ميدانكم، هذه أبواب الجنان قد أشرعت، و             
  .قد استبشرت، وأمتكم أكف ضارعة بنصركم وثباتكم، ولن تخذلوا ولن تخذل أمتكم

وأعداؤكم ال  . إن اهللا القوي العزيز معكم، وهو موالكم وناصركم       . إن نصر اهللا وعد، ووعد اهللا ال يخلف       
  .مولى لهم

فاختار بعض األطهار لتنفذ من     . لمؤمنينيريد اهللا محق الكافرين ونصر ا     . أيها األبرار، أنتم ستار األقدار    
إن الذي يقاتل يهوداً المجرمين ليس أنتم وإنمـا الـذي           . خاللهم مشيئة الجبار، وحكمة األقدار، فكنتم أنتم      

يقاتلهم هو اهللا، وال يمكن أن ينتصر أو يغلب من قاتله اهللا، وال يُخذل وال يغلب مـن قاتـل معـه اهللا،                       
  "رميت ولكن اهللا رمىوما رميت إذ : "وصدق اهللا

  : نداء للجماهير البطلة في غزة-4
يا شعبنا البطل في غزة، يا نصير المجاهدين، وظهير المؤمنين والقابض على جمر حقنا في فلسطين، إن                 

ولكنه سيجعل الحصار   .. بعد الحصر نصراً، وإن بعد العسر يسراً، لن يجمع اهللا عليكم حصاراً واندحاراً            
فما خرج المصطفى من حصار شعب أبي طالب إال وقد فتحـت            . يار مقدمة االنتصار  كما كان لسيد األخ   

وغزوة الفرقان كانت لكم مقدمة الندحار المجرمين في وقعـة الخنـدق            . والتاريخ يعيد نفسه  . له المدينة 
  !هذه

في كامل  ما أشبه الليلة بالبارحة، هل نُصر المؤمنون إال على ضعف ظاهر وهل يأخذ اهللا عتاة األمم إال                  
حتى إذا أخذت األرض زخرفها وازينت      ..  "ال تؤخذ األمم إال من القمم     : قوتها وأبهتها؟ وكما قلت مراراً    

وهل جاء النصر للمؤمنين إال     .." وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليالً أو نهاراً فجعلناها حصيداً           
  .."جاءهم نصرناحتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم كذبوا : "بعد العصر

فـاثبتوا  . حاذروا إعالم المجرمين من عرب العمالة أو إعالم الصهاينة ممن ضربت عليهم الذلة والنذالة             
  .واعلموا أن نفساً لن تموت إال ألجلها، وأنها أنفاس معدودة! مع قيادتكم

 معـك،  يا شعبنا الكريم، لست وحدك، اهللا معك، أمتك معك، شعبك العربي معك، ألف مليـون ونـصف                
شرفاء العالم وأحرار الدنيا معك، قضيتك العادلة يا شعبنا قد استقطبت كل شرفاء العالم فمـا بقـي فـي                    

  !المعسكر المقابل إال األراذل والسفلة، وهؤالء مخذولون
وليدخلوا المسجد  : "أي وجوه الصهاينة ونحن ننتظر وعد اهللا بالثانية       " ليسوءوا وجوهكم : "لقد بدأت مرحلة  

  "وه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراًكما دخل
سالم على شهدائكم، سالم على جرحاكم، سالم على أطفالكم المروعين، سالم على رجـالكم الـرائعين،                

  .سالم عليكم أجمعين
 19/2/2010السبيل، األردن، 
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   والمقاومة    "إسرائيل"الحرب األمنية المخفية بين  .45
عماد مغنية، ومن ثـم مقتـل الـضابط         " حزب اهللا "لم يعد خافياً ان اغتيال الرمز القيادي العسكري في          

السوري العقيد محمد سلمان في ظروف تشير الوقائع الى ان االمر تم ايضأ غيلة، واخيراً وليس اخـراً                  
محمد المبحوح في دبي، اضافة الى اعمال اخرى، كعمليـة          " حماس"لقيادي العسكري في حركة     اغتيال ا 

تدخل كلهـا، وفـق قـراءة       ... اغتيال علماء نوويين ايرانيين، الى جانب ضرب مفاعل الكبر في سوريا          
نية في سياق واحد هو ان اسرائيل ما برحت تشن على قوى المقاومة اللبنا            " حزب اهللا "مصادر قريبة من    

والفلسطينية وحاضنتها سوريا وايران، اوسع واشرس حرب امنية، جند لها العقل العسكري االسرائيلي،              
  .جزءا ال يستهان به من آلته العسكرية واالمنية

هذه الحرب، التي يتوقع لها ان تتوالى فصوالً، والمعد لها ان تمتد الى اجل غير مـسمى، هـي البـديل                     
، لتكون لهـا    2006ة االسرائيلية اتباعه بعد حرب تموز على لبنان في العام           العمالني الذي شاءت القياد   

  :من ورائه اهداف ثالثة اساسية هي
 الرد بطريقة غير مباشرة على ما لحق بصورة الردع العسكرية السرائيل، من آثار وتداعيات سـلبية                 -

ة او في أخرى بحـصول      الذي سجل، في صور   " فينوغراد"بفعل حرب تموز، ال سيما بعد صدور تقرير         
  ".حزب اهللا"اخفاق عسكري اسرائيلي في مواجهة قوة 

الـذي شـهد بعـض      " كي الوعي العربـي   " ارباك قوى المقاومة ومحوري الممانعة، في اطار سياسة          -
االنتعاش والتحول بعد حرب تموز والعجز االسرائيلي البين عن تحقيق الهدف االعلـى الـذي شـرعته                 

قوة وصورة، واسقاط رمزيته المضيئة من االذهـان      " حزب اهللا "، وهو تحطيم    لحظة شرعت بهذه الحرب   
  .العربية

تكون حافزاً للقوى المعادية إلسرائيل المتربـصة بهـا السـتثمار           " فراغ" الحيلولة دون حصول فترة      -
ـ         " تذخير"سياسياً واعالمياً، وإلعادة    " صمودها" ن نفسها، ومضاعفة قوتها وتزويد ترسـانتها بالمزيـد م

  .االسلحة واالعتدة
هذا النهج االسرائيلي المستجد، والمتطور، له لدى القيادة االسرائيلية فلسفته ومـسوغاته المتكئـة علـى                

التي اتى بها رئيس الوزراء االسرائيلي آنذاك إيهود باراك الذي بادر الـى             " الروافع"او  " نظرية االذرع "
  .اشرة، وتداعي صورة اسالفه في ذلك الزمنالتصدي لقيادة اسرائيل مجدداً بعد حرب تموز مب

  :يقومان على االتي" حزب اهللا"جوهر هذه النظرية وقوامها، وفق دوائر القراءة االستراتيجية لدى 
ـ              - من خـالل   " حزب اهللا " نحن ال نستطيع، والى اجل غير مسمى، لم يعد في مقدورنا الحاق الهزيمة ب

  ".االذرع" مسرح العمليات، وبالتالي اعتماد نظرية المواجهة المباشرة معه، لذا علينا تغيير
 ان جوهر هذه النظرية يقوم على محاربة الخصم بأسلوبه، وبطريقته هو، من دون االضـطرار الـى                  -

  .االشتباك المباشر واياه
وذراع " الموسـاد "تعتمد على االذرع العـسكرية المتعـددة، اي ذراع          "  الروافع -االذرع" ان نظرية    -

ات العسكرية التي طورت ميدان دورها من الداخل االسرائيلي ليطال لبنان واالردن وسـوريا،              االستخبار
  .اضافة الى الشين بيت المتخصص اصالً بمواجهة الفصائل والمنظمات الفلسطينية في الداخل

 وتدعيمـه " الموسـاد "بناء على هذا التوجه تفتق العقل االسرائيلي عن خطة العادة االعتبار الى جهـاز               
وتحسين صورته واطالق يده بعدما اخفق في محاوالت عدة ابرزها محاولة اغتيـال رئـيس المكتـب                 

على وجه التحديد في توجيـه ضـربات        " حزب اهللا "خالد مشعل، وبعدما نجح     " حماس"السياسي لحركة   
  .موجعة له ابان فترة االحتالل االسرائيلي للشريط الحدودي

يل، للمرة االولى منذ قيامها الى كشف اسم رئيس هذا الجهاز، ولم يكـن              لذا لم يكن غريباً ان تبادر اسرائ      
رجـل الـسيارات    "فالرجل الذي اطلق عليـه لقـب        . غريباً ان تعين مائير داغان رئيساً له لمرات عدة        

نظراً لدوره الكبير في ارسال واعداد هذه السيارات التي الهبت شوارع بيـروت قبيـل العـام                 " المفخخة
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 استخص هذا الضابط في مهمة اساسية هي استعادة هيبـة هـذا الجهـاز المتداعيـة،                 ، وعموماً 1982
واسترجاع الثقة المفقودة به، والشروع بالمهمة الجديدة، وهي فتح باب الحرب االمنية ضد قوى المقاومة               

  ".حزب اهللا"ودول الممانعة، وبالتحديد 
، شهدت  2006بعة التي اعقبت حرب تموز العام       وعليه، فإن قراءات الدوائر اياها تقول ان االعوام االر        

اوسع حرب امنية اسرائيلية على القوى المقاومة والدول الحاضنة لها، وان هذه الحـرب قامـت علـى                  
  :العناوين العريضة االتية

 اغتيال رموز قيادية لها دور وموقع اساسيين في عمليات المواجهة مع اسرائيل ، وما التنـسيق بـين                   -
ئل المولجة بالمواجهة مثل الشهيد الرمز عماد مغنية، والعقيد الـسوري محمـد سـلمان،               القوى والفصا 

  .واخيراً اغتيال القيادي المبحوح في دبي
" زجا"في عملية اغتيال الرموز الثالثة، ابرزها ان هناك         " قواسم مشتركة "وثمة بالنسبة الى الدوائر اياها      

دة التي افضت الى اغتيال الثالثة، بينها اجهزة اسـتخبارات         ألجهزة استخبارات متعددة في العمليات المعق     
  .تابعة لدول عربية

واذا كانت عملية اغتيال مغنية قد استهدفت الرمز نفسه والعاصمة والنظام، وهيبة المقاومة وانتـصاريها               
. ، فإن عملية اغتيال المبحوح التي وقعت قبل ايام كانت من خارج السياق والمألوف             2006 و   2000في  

اذ استهدفت عاصمة عربية، كانت حتى لحظة الحدث، تعيش ضمناً على نوع من التفاهمات التي تقضي                
بالنأي بها عن الصراعات والتفجيرات، رغم انها بالعمق هي مدينة تشكل ساحة تالق وحـضور لكـل                 

  .القوى
ية العربية، فـي    هذه العملية وبشكل فاقع وفج، ضلوع بعض االجهزة المخابرات        " فضحت"اضافة الى ذلك    

االسرائيلي وسواه من االجهزة العاملة واياه وتلك سـيكون لهـا مـستقبالً دويهـا               " الموساد"التنسيق مع   
  .ومفاعيلها وتداعياتها

والى ذلك، اعادت هذه العملية االعتبار الى مفهوم الصراع على الساحات الخارجية بـين الفلـسطينيين                
فرع العمليات الخارجية للجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين، والتـي          ومنذ ان انطوت عملية     . واالسرائيليين

، اضافة الى عمليات قوى يسارية      "ايلول االسود "برع فيها القائد الفذ وديع حداد، ومن ثم عمليات منظمة           
صـار  ..) كارلوس، بايدر ماينهوف االلمانية، االلوية الحمراء االيطالية، والجيش السري الياباني         (دولية  
واالسرائيليون يشاهدون بعضهم في الخارج ويتالقون صدفة مـن         ) غير فلسطينيي السلطة  (ينيون  الفلسط

  .دون ان يفكر احدهم بإيذاء االخر
ولذا بات يخشى ان تكون عملية اغتيال المبحوح اخيرا في دبي بداية النهاية لمرحلة، وانفتاح الباب امام                 

التحديد العواصم العربية التي غضت اجهزة االمن       مرحلة اخرى من المواجهات على ساحات الخارج، وب       
  .بقرارات ضمنية اعينها عن نشاط امني وغير امني اسرائيلي

وفي كل االحوال، شعرت قوى المقاومة، وخصوصاً بعد حرب تموز ثم الحرب على قطـاع غـزة، ان                  
ـ               وى، وتبديـدها   اسرائيل تحاول، وبشكل سريع، تجويف كل مشاعر الثقة بالنفس التي راكمتها هـذه الق

  .هذه" االغتيال النوعية"سريعاً من خالل عمليات 
 اكثر من ذلك، شاءت اسرائيل ايضاً ان تؤثر سلباً في التحالف القائم بـين قـوى المقاومـة وسـوريا       -

وايران، فطال االستهداف االسرائيلي ايضاً دمشق نفسها من خالل جعلها مسرحاً الغتيال الرمز مغنيـة،               
، بصرف النظر عن دور هذا المفاعل، وهل هو حقاً قاعدة           2007عل الكبر في ايلول     ومن ثم ضرب مفا   

اولية لمفاعل قيد االنشاء، ام ان االمر يقتصر على حدود الرواية السورية، فالمطلوب كان اظهار دمشق                
  .ونظامها في موقع المضروب العاجز عن الرد السريع والثأر
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ه الدولة التي تطلق التهديدات وتظهـر ايـضاً ان الـذراع             توجيه ضربات الى طهران تظهر عجز هذ       -
االمنية واالستخباراتية االسرائيلية صارت اطول مما يعتقده البعض، وقد تجسد ذلك في خطـف علمـاء                

  .نوويين ايرانيين وضباط من الحرس الثوري االيراني
ل متتال منذ فترة من خالل      وثمة مصادر ايرانية تتحدث عن ان هناك علماء نوويين ايرانيين اختفوا بشك           

  .التعاون بين اجهزة االستخبارات االسرائيلية االميركية وبعض اجهزة المخابرات العربية واالقليمية
 عملت االستخبارات االسرائيلية في سياق حربها االمنية المتصلة على المقاومة، على فضح محاولـة               -
هذا الحزب بصدامات مع عواصـم      " توريط"لعمل على   في خارج الساحة اللبنانية، او ا     " حزب اهللا " "تمدد"

عربية، ومن خالل اظهار انه يتسلل الى فنائها وساحاتها الداخلية، ولو من الباب الذي يحمل في طياتـه                  
وقد تجلى هذا االمـر     . واسناد غزة المحاصرة  " الفصائل الفلسطينية "وثناياه جوانب فرعية وهو باب دعم       

في مصر، اضافة الى الحديث المتكرر عن تسلل للحزب الـى           " حزب اهللا "في الكشف المزعوم عن خلية      
  .داخل شبه جزيرة سيناء عبر بدو هذه المنطقة الصحراوية

الذي كان ابلغ من    " حزب اهللا "وهذا االمر من شأنه، في الوقت نفسه، ان ينال بشكل او بآخر من صدقية               
ة في ان يكون على تماس مع اي نظام عربـي وال            يعنيهم االمر مراراً وتكراراً انه ال يستبطن اي رغب        

  .يرغب في تمديد او استنساخ نفسه في خارج الساحة اللبنانية
 اعادة احياء شبكات التجسس في لبنان للتخريب في الساحة اللبنانية مع التركيز على معاقل الحـزب،                 -

  .لي اللبــناني الحادوساحات الحراك االساسية بمقاوميه، مستفيدة من حال االنقســــام الداخ
 اشعار قوى المقاومة ودول الممانعة بأن العين االسرائيلية ساهرة ال تغفـو فهـي تراقـب المـسالك                   -

البحرية، لكي تحول دون وصول االسلحة واالمدادات عبر مراقبة السفن والبواخر واالعالن مـن حـين                
  .لكالى آخر الكشف عن شحنات اسلحة وضبط امدادات واعتدة وما الى ذ

اذا كانت كل هذه المعطيات، متفرقة او مجتمعة، تظهر تنبه القوى المعنية التدقيق بطبيعة الحرب االمنية                
االسرائيلية التي كان من الطبيعي ان تستقر وترتفع وتيرتها، في كل مرة يتعطل فيهـا االشـتباك علـى                   

ـ           ودوره فـي   " حـزب اهللا  "ة رد   المحاور والجبهات التقليدية، فإن السؤال المطروح بإلحاح هو ما طبيع
المواجهة، وبالتحديد بعد تلقيه الضرية الكبرى قبل عامين والمتمثلة باغتيال قائده العسكري وعماد جهازه              

  العسكري عماد مغنية؟
لدى الحزب، لدفعه   " الكتمان"ومنطقة  " المحرمة"بالطبع ليس من الصعوبة بمكان الدخول الى هذه المنطقة          

 بعض الخيوط والخطوط في رده على الهجمة االمنية االسرائيلية، ولكـن الثابـت              الى االفصاح ولو عن   
امران االول ان العقل العسكري للحزب قد نجح في رد وقائي على هذه الهجمة االسرائيلية، وانـه فـي                   

  .طور االستعداد للثأر من الضربة الكبرى التي تلقاها، ولكن في المكان والزمان المناسبين
ابـرز  .  الشق االول الواضح ان الحزب اصطنع مروحـة ردود متـسعة متـشعبة ومعقـدة      بالنسبة الى 
  :محطاتها

 البعث برسائل عمالنية الى القيادة العسكرية االسرائيلية تثبت ان اصابع الحزب نجحت بالتسسلل الـى                -
 يومـاً ان    االسرائيلية، وبالتحديد بلغت مناطق لم تحسب هـذه القيـادة         " عمق االعماق "و" قدس االقداس "

وقد صار على بعد امتار او اشبار من مسؤول اسرائيلي          . تصادف فيه، متعاوناً مع الحزب، او عميالً له       
في منتجع ما او مركز، وكانت المسألة عبارة عن رسائل غايتها اقالق هذه القيادة وافهامهـا ان العـين                   

  .بصيرة واليد طويلة ايضاً
مرين االول ان عملية تعزيز ترسانة الحزب بأسـلحة جديـدة نوعيـة              افهام القيادة االسرائيلية ايضاً ا     -

متطورة لم تتوقف، وكانت في الذروة في مضامين الخطاب االخير لألمين العام للحزب والذي تحدث فيه                
بشكل غير مباشر عن ان مخازن الذراع العسكرية للحزب قـد امـتألت بالـصواريخ تطـال العمـق                   
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اون والتنسيق بين الحزب وبين الفصائل الفلسطينية والمقاومـة لـم يتوقـف             االسرائيلي، والثاني ان التع   
  .للحظة من نهار

 افهام القيادة االسرائيلية بشكل او بآخر بأن في مقدور الحزب، اذا ما شاء، ان يجد له مواطئ قدم فـي         -
  .حتسبابعد المناطق المحيطة بإسرائيل، ليؤكد لها ان في مقدوره الظهور من حيث تحتسب وال ت

لذا لم يكن غريباً ان تبادر اسرائيل الى االشارة من طرف خفي الى دور محتمل للحزب فـي الهجـوم                    
الغامض الذي ما زال يكتنفه الغموض الذي تعرضت له قبل اسابيع سيارة ديبلوماسية اسرائيلية كانت في                

نفسه عناء الرد على االتهام     طريقها من االردن الى الداخل االسرائيلي، ولم يكن غريباً ان يكلف الحزب             
  .االسرائيلي تأكيداً او دحضاً

 لم يخف الحزب الكالم عن دور اساسي اداه في الكشف عن شبكات وخاليا التجسس التابعة لها التـي                   -
  .كشف النقاب عنها في لبنان في االونة االخيرة

 85ت في الكشف عـن      وثمة معلومات تنسب الى مصادر قريبة من الحزب تزعم ان جهود الحزب افلح            
  .بالمئة من هذه الشبكات التي زرعتها اسرائيل في االعوام االربعة الماضية في الجسد اللبناني

 اما بالنسبة الى ثأر الحزب الموعود رداً على اغتيال قائده الرمز عماد مغنية فإن المعلومات تؤكد ان                  -
ل بالقرب من دمشق، وقد نفذ الحزب اكثر        الحزب لم يتوقف عن العمل لتحقيق هذا الثأر منذ سقوط الرج          

" العملية الكبرى " محاولة في داخل اسرائيل بعضها نجح وبعضها لم يحقق هدفه، ولكن الثابت ان               26من  
ما برحت وعداً يكرره الحزب ويهمه ان تقض مضاجع االسرائيليين، وتفعـل فعلهـا فـي تـصرفاتهم                  

  .ةوسلوكهم، وسيقى قائماً بانتظار الظروف المالئم
وفي كل االحوال، فإن المعطيات الموجودة تشير الى ان االشهر القليلة المقبلة ستكون على موعـد مـع                  

  .مزيد من اشكال هذه الحرب االمنية وفصولها
  18/2/2010النهار، 
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  نبيل السهلي
، وقد ركزت النقاشات والمداوالت     3/2/2010له يوم األربعاء    أنهى مؤتمر هرتسيليا األمني العاشر أعما     

واختار القائمون  . على الهواجس األمنية اإلسرائيلية إضافة إلى قضايا أخرى تنموية وسياسية وديبلوماسية          
كعنوان رئيسي لمؤتمرهم، وقد يكون ذلك بمثابة محاولـة         ".. إسرائيل تحت الحصار  "على المؤتمر شعار    

، التـي تنظمهـا     "غزة تحت الحصار  "رة للهروب إلى األمام واالستعداد لمواجهة حمالت        إسرائيلية مباش 
منظمات دولية غير حكومية نجحت في إيصال جزء من معاناة أهالي قطاع غزة خالل العام الـذي تـال              

  .العدوان اإلسرائيلي
وتجميلهـا، بعـد    وقد سبق المؤتمر نشاط سياسي وديبلوماسي إسرائيلي محموم لتحسين صورة إسرائيل            
، وخصصت  2009انكشاف عنصريتها إبان العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في بداية العام المنصرم             

المؤسسات اإلسرائيلية أمواالً طائلة وطواقم خاصة للتجوال في دول العالم من أجل النشاط اإلسـرائيلي               
لحد المذكور، بل تم العمل بشكل حثيـث        المذكور في الساحة الدولية، ولم يتوقف النشاط اإلسرائيلي عند ا         

من أجل الحد من تداعيات تقرير غولدستون الذي أشار في أكثر من مكان إلى المجازر التـي ارتكبهـا                   
وتسعى إسرائيل منذ أكثر من عام أن تكون عضواً         . الجيش اإلسرائيلي قبل أكثر من عام في قطاع غزة        

  .روع أي قرار يدين ممارساتها التعسفية والعنصريةفي العديد من منظمات حقوقية دولية إلسقاط مش
وبالعودة إلى الجانب السياسي من محاور مؤتمر هرتسيليا العاشر، فقـد حمـل الجنـرال عـوزي أراد                  
مستشار األمن القومي اإلسرائيلي، الدول العربية مسؤولية تعثر المفاوضات على كافة المسارات، نافيـاً              

ة الكاملة عن المخاطر المحدقة في المنطقـة، وثمـة تـصريحات لـوزير              بذلك تحمل إسرائيل المسؤولي   
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الخارجية اإلسرائيلي العنصري افيغدور ليبرمان في المؤتمر نفسه يهدد من خاللها بـشن حـرب علـى        
  .الدول العربية وبخاصة لبنان وسوريا وقطاع غزة

 مؤتمر هرتسيليا العاشر والتي     وعلى الرغم من تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في         
: اشار فيها إلى احتمال انطالق عملية التفاوض مع الفلسطينيين بعد أسابيع عدة، إال أن الجنرال أراد قال                

ان سياسة الرفض التي تنتهجها السلطة الفلسطينية هي السبب وراء تعثر مفاوضـات الـسالم، حيـث                 "
سيكون "ذر الجنرال المذكور من ان هذا الرفض        وح. حسب زعمه " يواصل الفلسطينيون رفض التفاوض   

  ".مشكلة للفلسطينيين أنفسهم
وفي هذا السياق، يشترط الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل العودة إلى طاولـة المفاوضـات، أن            
توقف إسرائيل النشاط االستيطاني تماماً في الضفة الغربية، بما فيها أيضاً وقف النشاط االستيطاني فـي                

نة القدس الشرقية، األمر الذي رفضته حكومة نتنياهو، حيث قبلت إسرائيل تجميد النشاط االستيطاني              مدي
في الضفة الغربية لمدة عشرة أشهر، ال يشمل ذلك النشاط االستيطاني في مدينة القدس وال النمو الطبيعي                 

  .رتسيليا العاشر نفسهفي المستوطنات أيضاً، وقد تم التأكيد على ذلك في محاور عديدة في مؤتمر ه
من جهته، حمل نائب رئيس األركان في جيش االحتالل اللواء بيني جانتس، الحكومة اللبنانية مـسؤولية                

ـ    : "أي تصعيد مستقبلي مع إسرائيل، قائالً      بالعمل والتـسلح بحريـة،     " حزب اهللا "إن حكومة لبنان تسمح ل
يعملون على زيـادة    "واضاف ان السوريين    ". عولذلك فإننا سنراها هي المسؤولة في حال اشتعال الوض        

علـى  " حزب اهللا "، في اتهام مبطن منه لدمشق بتحريض        "قوتهم العسكرية ويشترون أسلحة طويلة المدى     
  .إشعال الوضع في الجنوب

، مـشيراً   "إن رقعة التهديدات التي تتعرض لها إسرائيل تتسع       : "واستطرد رئيس األركان اإلسرائيلي قائالً    
  ".هديد االيراني الناجم عن احتمال تزود إيران بأسلحة نوويةالت"إلى 

، 2000وتبقى اإلشارة إلى أن مؤتمر هرتسيليا العاشر لم يخرج عن االطار العام الذي رسم فـي العـام                   
والذي أسس له الجنرال عوزي اراد، لفحص ما يسمى المناعة في إسرائيل، وبالتحديد توصـيف حالـة                 

  .لألمن من مكانة في استمرار إسرائيل كدولة احتالل وتوسع وعدوانإسرائيل األمنية، لما 
وتكمن أهمية المؤتمرات السنوية التي تعقد سنوياً في هرتسيليا، في االستخالصات والتوصـيات، فبنـاء               
عليها يتم اتخاذ قرارات المؤسسات المختلفة في إسرائيل على كافة الصعد، وتتعزز أهميـة المـؤتمرات                

رتسيليا بفعل نوعية المشاركة والحضور، حيث يشارك رؤساء وزراء سـابقون ورؤسـاء             الدورية في ه  
دولة ووزراء وعسكريون واستراتيجيون، فضالً عن مشاركات عديدة من قبل أكاديميين إسرائيليين فـي              

  .مجاالت االقتصاد والعلوم السياسية والمجتمع والبحث العلمي
على الرغم من المحاور المختلفة التي تطـرق إليهـا، بيـد ان             والالفت في مؤتمر هرتسيليا العاشر انه       

 .المؤشر األخطر هو التأسيس لعدوان إسرائيلي جديد
  19/2/2010المستقبل، 
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  19/2/2010الغد، األردن،   


