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  34  :كاريكاتير
***  

  
  ودول غربية تدفع حماس إلى المواجهة الخارجية" إسرائيل: "الزهار .1

ركـة  المكتب السياسي لح  أن عضو   ) وكاالت( من غزة نقال عن      20/2/2010الدستور، األردن،   ذكرت  
.  إن إسرائيل ودوال غربية تدفع حركته لفتح مواجهة خارجية         قال أمس حماس الفلسطينية محمود الزهار     

ـ       أتهم الزهار، في خطبة الجمعة في       او التواطؤ مـع   "حد مساجد مدينة غزة، الواليات المتحدة األمريكية ب
رة إلى اغتيال المسئول العسكري     ، في إشا  "إسرائيل في محاربة فصائل المقاومة الفلسطينية واغتيال قادتها       

الغرب الذي يحـارب اإلسـالم ويتواطـأ مـع     "وقال إن  . في حماس محمود المبحوح في دبي قبل شهر       
االحتالل في تنفيذ اغتياالت بحق رجال المقاومة في الخارج يحاول نقل المعركة إلى خـارج فلـسطين                 

لمقاومة داخل فلسطين لكن الغـرب      أن حماس حافظت على أن تكون ا      "وأضاف  ". ونحن مستعدون لذلك  
  ".واالحتالل يحاولون نقلها إلى الخارج وإذا حدث ذلك فهم الخاسرون والشعب الفلسطيني قادر على الرد

االحتالل ال يقتصر على الكيان اإلسرائيلي إنما هناك رجال أمن أمريكيون في الضفة الغربيـة               "قال إن   و
وهاجم قيادة السلطة الفلسطينية التي      ".اومة ومالحقة المجاهدين  يعاونون وينسقون مع السلطة لمحاربة المق     

كل من يتعاون مـع االحـتالل       "وأضاف أن   ". ربطت مصيرها مع االحتالل وغارقة في الفساد      "قال إنها   
سيكون مصيره الفضيحة عبر وسائل اإلعالم بعد أن يستغلهم الغـرب كوسـيلة لتحقيـق أهـدافهم ثـم                   

  ".يفضحوهم
 الحركة لن تسمح لعدد من قادة السلطة بالعودة إن  قالالزهار من غزة أن 20/2/2010 الحياة،وأضافت 

مخطئ من يظن اننا سنعيد الى غزة بعد المصالحة من خان وطنه ": الى القطاع بعد المصالحة، موضحا
 في البلدان إسرائيلوحذر الزهار من ان حماس سترد على  . " فلسطين بغير حقأبناءوشعبه وقتل من 

 في إسرائيلوقال ان حركته ستحارب . األوروبية التي استُخدمت جوازات سفرها في اغتيال المبحوح
 منطلقاً لشن حربها على أراضيهاالملعب ذاته في حال لم تعمل هذه الدول على منعها من استخدام 

  .قفها المسلمين في تلك الدول سيردون على تلك االعتداءات في حال عدم وأنوأشار إلى . حركته
طالب دولة اإلمارات العربية تسليمها  من غزة أن الزهار 19/2/2010قدس برس، وجاء في وكالة 

  .الفلسطينيين االثنين الذين تم اعتقالهما للضلوع في االشتراك في اغتيال المبحوح
.  المصالحة الوطنيةأمام إضافيةرأت حركة فتح في تصريحات الزهار هذه وضعاً لعراقيل إلى ذلك 

. "من يريد المصالحة ال يتحدث عن حرمان فلسطينيين من وطنهم"قال الناطق باسم الحركة ان و
  ."فقط االحتالل من يفعل ذلك": وأضاف

  
  الجدار العازل في الضفةحول " أولست إنساناً"الجزء الثامن من سلسلة يصدر مركز الزيتونة  .2

مركز الزيتونة ، أن بيروتمن  19/2/2010، قدس برس ووكالة 20/2/2010السبيل، األردن، نشرت 
، هو "الجدار العازل في الضفة الغربية"للدراسات واالستشارات في بيروت أصدر كتاباً جديداً بعنوان 

 التي يسعى المركز من خاللها إلى تقديم صورة متكاملة عن المعاناة "أولست إنساناً"الثامن ضمن سلسلة 
شعب الفلسطيني، بأسلوب يخاطب العقل والقلب وفي إطارٍ علمي التي يتسبب بها االحتالل اإلسرائيلي لل

  .محسن صالح.خالد عايد وتحرير د.وهو من إعداد حسن ابحيص ود. ومنهجي موثق
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 صفحة من القطع المتوسط، تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني 120ويحاول الكتاب، الواقع في 
االقتصادية واالجتماعية : ازل في الضفة الغربية، بمختلف أبعادها جدارها الع"إسرائيل"الناشئة عن بناء 

  .والصحية والتعليمية، وغيرها
ويستعرض تطور فكرة بناء الجدار في العقلية اإلسرائيلية، ثم يقدم تعريفاً بالجدار العازل الذي شرعت 

كما . ه ومكوناته، موضحاً أهداف بناء الجدار ومراحله ومسار2002 ببنائه منتصف سنة "إسرائيل"
يتناول موقف القانون الدولي من بناء الجدار، مستعرضاً في هذا السياق الرأي االستشاري لمحكمة العدل 
الدولية، والذي يرى في إقامة الجدار انتهاكاً للمواثيق واالتفاقيات الدولية، ويدعو المجتمع الدولي للقيام 

، "أمني" بأن الدافع لبناء الجدار هو دافع "إسرائيل"كتاب ادعاء ويفنّد ال . بها"إسرائيل"بمسؤوليته في إلزام 
موضحاً ارتباط مسار الجدار بحسابات السياسة، واالستيطان، واالستئثار باألراضي الزراعية ومصادر 
المياه؛ ويشرح في المقابل األضرار الناجمة عن بناء الجدار، من أضرار مباشرة كمصادرات األراضي 

وأخرى مترتبة على تقييد حرية الحركة والعزل على جانبي الجدار، بكل ما لهذا من وهدم المنازل، 
  .انعكاسات على حياة الشعب الفلسطيني

، كما يتحدث عن تجربة "غالف القدس"ويفرد الكتاب فصالً خاصاً للحديث عن الجدار المحيط بالقدس أو 
  .فلسطينيةبلدة بلعين في مقاومة الجدار كنموذج للمقاومة الشعبية ال

ويتميز الكتاب بأسلوبه السلس، الذي يجمع بين الدقة والمنهجية العلمية وبين الصور والقصص المرافقة 
والمختارة بعناية، ليقدم بذلك صورة وافية عن الجدار اإلسرائيلي العازل، وانتهاكه لحق الشعب 

قل، والتعليم، والحصول على الفلسطيني في أرضه، ووقوفه حاجزاً بينهم وبين حقوقهم في حرية التن
الرعاية الطبية، وغيرها من الحقوق، في وقت يتحدث فيه العالم أجمع عن حقوق اإلنسان وصيانة 
كرامته وحريته وحقه في العيش بسالم في أرضه وبيته، ولكنه يصم آذانه عما يحدث لإلنسان 

  .الفلسطيني
  

  "إسرائيل" استئناف المفاوضات مع السلطة تطلب اجتماعاً للجنة المتابعة العربية لبحث .3
، أن "أ ف ب" ووكالة  اسعد تلحمي نقالً عن مراسلهارام اهللاوالناصرة من  20/2/2010الحياة، ذكرت 

السلطة الفلسطينية طلبت عقد اجتماع للجنة المتابعة العربية لبحث ملف المفاوضات مع اسرائيل، في 
إسرائيلي كبير قوله إن وزير الخارجية النمسوي أمس عن مسؤول سياسي » هآرتس«وقت نقلت صحيفة 

ميخائيل شبيلدلغير الذي زار اسرائيل ورام اهللا األسبوع الجاري، أبلغ صناع القرار في الدولة العبرية ان 
الرئيس محمود عباس سيبلغ األسبوع المقبل اإلدارة األميركية موافقته على استئناف المفاوضات غير 

  . ة مع إسرائيلالمباشرة بوساطة أميركي
ووفقاً للصحيفة، فإن عباس تلقى من نائب الموفد األميركي الخاص الى الشرق األوسط ديفيد هيل هذا 
األسبوع جملة ضمانات أميركية تتعلق باستئناف المفاوضات، وعلى رأسها تحديد جدول زمني لها، على 

رة في شأن القضايا الجوهرية في أن ينتقل الجانبان اإلسرائيلي والفلسطيني إلى المفاوضات المباش
كما تتطرق الضمانات إلى مسألة الحدود المستقبلية للدولة . غضون شهرين أو ثالثة أشهر على األكثر

  . الفلسطينية
وأضافت الصحيفة ان األميركيين أطلعوا اإلسرائيليين على فحوى لقاءات هيل في رام اهللا، وأنه ليس 

 وقال المصدر السياسي اإلسرائيلي ان إسرائيل تسعى الى أن تكون .واضحاً بعد أين ستجرى المفاوضات
المفاوضات غير المباشرة لفترة قصيرة قدر اإلمكان، على ان ينتقل الجانبان خالل شهرين أو ثالثة أشهر 
الى المفاوضات المباشرة في شأن القضايا الجوهرية، بما في ذلك الحدود والالجئون والقدس والترتيبات 

  .األمنية
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ولم ينف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في تعليقه لإلذاعة اإلسرائيلية باللغة العربية 
عندما يكون هناك موقف فلسطيني سنعلنه نحن، ولسنا بحاجة إلى صحيفة أو «الخبر، إال أنه قال إنه 

  .»وزير خارجية
ألميركية واالتحاد األوروبي واألمم ما زلنا في طور التشاور وتبادل اآلراء مع اإلدارة ا«: وأضاف

إلى اآلن ال يوجد رد، ونحن لم نضع أي ... المتحدة ومع روسيا وفي طور التنسيق مع أشقائنا العرب
وزاد أن الموفد األميركي جورج . »شروط الستئناف المفاوضات، إنما إسرائيل هي التي تضع الشروط

، مضيفاً أن هيل لم يأت في زيارته األخيرة بأي »ئاًمن دون أن يحقق شي« مرة 15ميتشيل زار المنطقة 
  .»ولذلك ما زالت المسائل قيد المناقشة والبحث والتنسيق«ردود خطية إنما قدم توضيحات الستفساراتنا، 

طلبنا رسمياً من األمين العام للجامعة العربية «: »فرانس برس«وفي وقت الحق، قال عريقات لوكالة 
. » للجنة المتابعة العربية من وزراء الخارجية العرب، وطلبنا تحديد موعدعمرو موسى عقد اجتماع

كما طلبنا من رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني «: وأضاف
 .»باعتبار بالده رئيسة القمة العربية الحالية تحديد موعد االجتماع وتوجيه الدعوة الى الوزراء المعنيين

ننسق مع األشقاء العرب كل خطواتنا في خصوص الجهود المبذولة عربياً ودولياً ومن «: وأوضح
  .»الراعي األميركي للدخول في المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل

ألن اي خطوة ستتم «ونفى عريقات استئناف المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل األسبوع المقبل 
يق والتشاور مع العرب، وعندها سيعلن الجانب الفلسطيني قراره، ولن يعلن اي سيتخذ قرارها بعد التنس

  .»جهة اخرى بدء المفاوضات اال نحن
نمـر حمـاد     أن   وليد عـوض   نقالً عن مراسلها،     –رام اهللا   من   20/2/2010القدس العربي،   وأضافت  

ـ         بان القيادة الفلسطينية   ' ربيالقدس الع 'المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس اكد الجمعة ل
بانتظار موافقة جميع وزراء خارجية اللجنة العربية المكلفة بمتابعة المبادرة العربية للسالم لعقد اجتمـاع               
لها لبحث المقترح االمريكي بالعودة للمفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل من خالل جوالت مكثفة يقوم               

  . الطرفينبها المبعوث االمريكي جورج ميتشل بين
من مصادر فلسطينية مطلعة بان واشنطن تماطل لغايـة االن فـي تقـديم ردود               ' القدس العربي 'وعلمت  

واضحة على االسئلة الفلسطينية حول مرجعية عملية السالم وحدود الدولة الفلسطينية واالطار الزمنـي              
  .النهاء المفاوضات

 دولة عربية مـن     11لمتابعة العربية التي تضم     هذا وذكرت مصادر فلسطينية الجمعة بان اجتماع لجنة ا        
  .بينها فلسطين اضافة لالمين العام لجامعة الدول العربية سيكون في الثاني من الشهر القادم

  
  يتراجع عن تهديده السابق بعقد مؤتمر صحافي للكشف عن المزيد من قضايا الفسادشبانة  .4

مخابرات الفلسطينية، فهمي شبانة، الذي فجر عبر       تراجع الضابط السابق في ال    :  يوسف الشايب  -رام اهللا 
القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي قضايا الفساد في السلطة، أمس، وفي مؤتمر صحافي مقتبض في               
القدس، عن نيته كشف المزيد من ملفات الفساد التي قال إنها ستزلزل السلطة الفلسطينية، والتي كان من                 

  .ثاني والعشرين من الشهر الحاليالمقرر الكشف عنها في ال
قمت بما قمت به إيمانا مني بأن ذلك سيساعد في مكافحة الفساد            : وقال شبانة في مؤتمره الصحافي، أمس     

بكافة أشكاله وألوانه ومستوياته، ومن هذا المنطلق أردت دفع عربة اإلصالح على طريقهـا الـصحيح                
  .لتحقيق العدالة

 المبارك أن كل ما صدر عني كان هدفه مـصلحة           األقصىجوار المسجد   وعليه فإنني أبين من هنا ومن       
شعبي الفلسطيني بشكل عام والمقدسي بشكل خاص، وإن أي استغالل سلبي لتصريحاتي ال يعود علـى                
قضيتنا الفلسطينية إال بالضرر، تبين لي ان هناك من حاول استغالل تـصريحاتي لإلضـرار بقـضيتنا                 
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 معركة مصيرية ومقبلون على مصالحة وطنية نسعى لها جميعا يجتمع بها            الفلسطينية وحيث اننا نخوض   
جناحا الوطن، ونزوال عند هذه المصلحة العليا للشعب الفلسطيني فإنني ألغي عقد المؤتمر المنوي عقـده                
يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي، وسوف ازود سيادة الرئيس محمود عباس ابو مـازن بالملفـات                 

تي بحوزتي، وإنني على يقين أنه لن يتساهل ولن يتوانى عن عالج هذه القضايا بشكل جـذري،        المهمة ال 
وبهذا أكون قد اوصلت رسالتي التي عاهدتكم جميعا على الكفاح من اجلها، وإنني سأكون دائما بإذن اهللا                 

ذن اهللا جنديا   المدافع عن قضيتنا الفلسطينية بشكل عام وقضية القدس بشكل خاص، وإنني كنت وسأبقى بإ             
  .يدافع عن قضيتنا الفلسطينية بشكل عام وقضية القدس بشكل خاص

  20/2/2010، األردنالغد، 
  

  واالحتاللوعد الحرية قريب وندعم المقاومة الشعبية لالستيطان : فياض .5
الذكرى السادسة  في سالم فياض أمس، .اعتبر رئيس الوزراء د:  وفا- مراسلون- بيت لحم-رام اهللا
ق المقاومة الشعبية السلمية ضد جدار الفصل ، واالستيطان في بلعين، بمهرجان جماهيري حاشد النطال

أن تجربة بلعين في المقاومة الشعبية ضد الجدار واالستيطان استقطبت ليس فقط  .أقيم وسط القرية
ددة من الجدار، االهتمام المحلي، وما أدى إليه من توسيع هذه التجربة وامتدادها في عشرات المواقع المه

بل إن هذه التجربة استحوذت كذلك على الدعم والتأييد الدوليين على نطاق واسع بما في ذلك في إسرائيل 
  .نفسها

واضاف، إن امتداد هذه التجربة التي وصفها بالذكية وما تحققه من تراكم باتت اليوم حالة شعبية ممتدة 
صمويل ويطا واألغوار وطولكرم، وكافة المناطق إلى نعلين والمعصرة وجيوس والنبي صالح والنبي 

المهددة من الجدار واالستيطان، وأن ما تحققه يومياً من نجاحات وانجازات متراكمة، انما هي بفعل 
الصبر والمثابرة التي مارسها أهالي نعلين وكل قادة ونشطاء العمل الشعبي لمناهضة الجدار واالستيطان 

 . ضيةعلى مدار السنوات الخمس الما
وشدد رئيس الوزراء على أن قوة هذا العمل أنه نجح بالفعل في إعادة االعتبار للنضال الفلسطيني 
وتضامن وتعاطف العالم مع شرعية هذا النضال المستمد من عدالة قضيتنا الوطنية وحق شعبنا في الحياة 

 .والحرية واالستقالل
مه للمقاومة السلمية وألهالي بلعين الذين صمدوا وعبر رئيس الوزراء خالل كلمته أمام الجماهير عن دع

 .خالل السنوات الخمس الماضية، ودعاهم للمواصلة واالستمرار حتى زوال االحتالل
  20/2/2010القدس، فلسطين، 

  
  حكومة هنية تندد بمواصلة االحتالل هدم منازل المواطنين .6

سف المنسي مواصلة االحتالل سياسة استنكر وزير األشغال العامة واإلسكان في غزة الدكتور يو:غزة
  . هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة المحتلة والقدس

إن سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين تمثل إمعانا في المزيد من "وقال المنسي في تصريح صحفي 
 الدولية، وتحديا لكل المحافل الدولية التي الظلم الواقع على أبناء شعبنا، وتحديا لكافة األعراف والمواثيق

  ". تدعم توصيات تقرير غولدستون عن حرب غزة
وناشد وزير األشغال العامة واإلسكان األمم المتحدة ومؤسسات المجتمع الدولي الضغط على دولة 

  . االحتالل من أجل وقف هدم منازل المواطنين واحترام مبادئ حقوق اإلنسان والعدالة الدولية 
وطالب المنسي بالعمل الجاد على رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح لمواد البناء بالدخول من اجل 

  .إعادة اعمار غزة
  19/2/2010قدس برس، 
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  لبحث عن العمالء بين صفوفها دحالن ينفي امتالكه شركة في دبي ويدعو حماس ل .7

عضو اللجنة المركزية ، أن ونسرام اهللا محمد ي نقال عن مراسلها من 20/2/2010الحياة، ذكرت 
للمرة األولى، يضبط موساد في عملية اغتيال، وللمرة ": أمس "الحياة"لـقال لحركة فتح محمد دحالن 

 خالفات إلىاألولى تضبط عناصره بالصورة والصوت، لكن لألسف تعمل حماس على تحويل األمر 
ستخدام جوازات سفرها، وحماس تعمل  بسبب اأزمةموساد في ورطة، بريطانيا في ": وأضاف. "داخلية

المبحوح حجز فندقه في محمود  إنحماس تقول ": وتابع. " مجرد خالف داخليإلىعلى تحويل األمر 
دبي قبل يوم واحد من وصوله، فمن هو الذي يعلم عن ذلك ليبلغ اإلسرائيليين؟ أليس شخصاً من الدوائر 

  . "الضيقة القريبة منه
 عمليات االغتيال التي يتعرض لها قادتها، وال تكشف عن المتورطين فيها،  حماس ال تحقق فيإنوقال 

 دولة اإلمارات طلبت من حماس إنوزاد .  من قادتهاأي تظهر نتائج تحقيق في اغتيال أنمتحدياً الحركة 
 من حماس كانوا في دبي عند وقوع االغتيال، لكن ذلك لم يحدث حتى أشخاصاومن سورية تسلميها 

  .اآلن
 من المعتقلين الفلسطينيين أي يكون أن أو يكون يمتلك شركة عقارات في دبي، أنى دحالن بشدة ونف

 لها من أساسكاذبة وال "على ذمة القضية يعمل في هذه الشركة، واصفاً اتهامات حماس له بأنها 
 يبحثوا أننحن لسنا معهم، عليهم .  ما في السلطة وفي فتحأحدافي كل مرة يتهمون ": وأضاف. "الصحة

  ."عن العمالء الذين يسربون المعلومات عن قادتهم من بين صفوفهم بدالً من أن يتهموا فتح والسلطة
 من رام اهللا، أن المتحدث باسم حركة فتح وعضو 19/2/2010قدس برس، في نفس السياق أضافت 

 بقيادي "المناضل"إلحاق صفة " قدس برس"مجلسها الثوري جمال نزال رفض في تصريحات خاصة لـ
ما تعرض له المبحوح في دبي هو عمل إجرامي بكل تأكيد نتهم إسرائيل : "القسام محمود المبحوح، وقال

بالوقوف ورائه، وندعو حركة حماس إلى التحقيق في مقتله، ونرى بأن كلمة السر في مقتل المبحوح، 
عود الذي غادر دبي الذي هو مواطن فلسطيني وقيادي في حماس وتاجر سالح، موجودة لدى نهرو مس

  ".إلى دمشق قبل ساعات من مقتل المبحوح
عما إذا كان للمعتقلين من الفلسطينيين على ذمة التورط في " قدس برس"وجوابا عن سؤال وجهته له 

اغتيال المبحوح أي عالقة بدحالن الذي كان مسؤوال عن األجهزة األمنية في غزة قبل أن تسيطر عليها 
مد دحالن ال عالقة له ال من قريب وال من عيد بمقتل المبحوح، واتهام دحالن مح"، قال نزال "حماس"

   ".افتراء سخيف
  

  القيادي في حماس نهرو مسعود ينفي اتهامه بالتورط في اغتيال المبحوح .8
 إليهنفى القيادي في كتائب عز الدين القسام، نهرو مسعود االتهامات التي وجهها ): أ ف ب( –غزة 

  .ة الفلسطينية بالتورط في اغتيال القيادي محمود المبحوح في دبيمسؤول في السلط
لم اعتقل في دبي أو سورية، " في غزة، "االقصى"وقال نهرو متحدثاً عبر الهاتف من دمشق لتلفزيون 

 التي ترددت عن اعتقالي ليست جديدة على الفئة اإلشاعات" إنوتابع . "وما ينشر هو ادعاءات كاذبة
في " هذه االتهامات تأتي أنواعتبر . "ة فتح التي دأبت على تشويه المجاهدين وحماسالمرتزقة في حرك

 حرب التشويه التي دأبت عليها فتح ضد المجاهدين، وفي إطار محاولة الزج بي في هذه الجريمة إطار
يام  انه كان في أبو ظبي قبل عشرة أإلىوأشار . "التي اقترفها موساد الصهيوني وعمالؤه في سلطة فتح
  . قبل عملية االغتيالاإلماراتمن الحادثة لزيارة شقيقته المريضة، مؤكداً انه غادر 

  20/2/2010الحياة،   
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  الموساد يتحمل مسؤولية اغتيال المبحوح وال نتهم السلطة حتى انتهاء التحقيق: الرشق .9
": برسقدس "قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق في تصريحات خاصة لـ : دمشق

ومنذ اللحظة األولى اتهمنا الموساد اإلسرائيلي بتنفيذ جريمة االغتيال ضد محمود " حماس"نحن في "
أما ما أعلن عنه من تسليم األردن . المبحوح، وكل المعلومات التي أعلنت عنها دبي أكدت هذا االتهام

هذا ال يغير من الحقيقة شيء بأن اثنين ممن ينتسبون إلى الجنسية الفلسطينية على عالقة بهذه العملية، ف
الموساد باستخدامه عمالء صغارا يقدمون له مساعدة لوجيستية هذا شيء . الموساد يقف وراء العملية

وارد، نحن ال نوجه االتهام إلى أي جهة أخرى، وأن كل األمر يحتاج إلى تحقيق ومتابعة لمعرفة طبيعة 
ة أو بأجهزتها األمنية، لكن نحن نأينا بأنفسنا عن هذين الشخصين، وإن كانت لهم أي عالقة بالسلط

االتهام المباشر قبل أن نتبين الحقائق، ألن حماس كانت وال تزال حريصة على مصداقيتها بين أبناء 
  ".الشعب الفلسطيني

نحن في هذه اللحظة ال نتهم األجهزة األمنية للسلطة وال السلطة في ذاتها بالتورط في اغتيال : وأضاف
  ".وح، كما أننا ال نستبعد أي دور، ونرجئ األمور حتى استكمال التحقيقالمبح

  19/2/2010قدس برس، 
  

   للقانون بسبب اغتيالها للمبحوح" إسرائيل"المطلوب من المجتمع الدولي إخضاع : األحمد .10
ونائبها في المجلس التشريعي " فتح"نفى عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني : رام اهللا

وجود أي معلومات خاصة لدى السلطة " قدس برس"لفلسطيني عزام األحمد في تصريحات خاصة لـ ا
نحن ننتظر معلومات من إمارة دبي بشأن تحقيقها : "الفلسطينية بشأن اغتيال قيادي القسام المبحوح، وقال

 تتم مالحقة في عملية االغتيال، وال توجد لدينا معلومات خاصة بذلك، وفي كل األحوال المطلوب أن
: إسرائيل دوليا بعد أن ثبت تورطها الكامل واستخدامها جوازات سفر لدول أخرى، لقد ارتكبت جريمتين

  ".األولى أنها اغتالت مناضال فلسطينيا والثانية أنها انتهكت القانون الدولي وسيادة الدول
 التحقيقات التي تجريها شرطة وعما إذا كان للمتهمين الفلسطينيين ممن تم إلقاء القبض عليهم في سياق

لقد كانا سابقا في أجهزة األمن الوقائي : "دبي في العملية لهم أي صلة بالسلطة الفلسطينية، قال األحمد
  ".ولكنهما تركا منذ سيطرة حماس على غزة، وال أملك معلومات أخرى غير هذا

بية في متابعة تفاصيل االتهامات على صعيد آخر؛ انتقد األحمد بشدة استمرار بعض وسائل اإلعالم العر
التي يكيلها ضابط االستخبارات الفلسطينية السابق فهمي شبانة التميمي لرموز السلطة الفلسطينية، وله 

لن أتكلم اآلن، وسيأتي الوقت المناسب، لكنني أقول بأن هذا الضابط الفار من العدالة : "هو شخصيا، وقال
سبة لي فأنا أشرف من الشرف نفسه، بل إن الشرف في حاجة إلى ليس من حقه أن يأخذ أي ورقة، وبالن

إذن مني حتى يكون شرفا، أنا ال ألتفت لهذه االتهامات، وإذا كان فلسطينيا فعليه أن يحضر إلى رام اهللا 
وأنا أستغرب . تحت حمايتي ليتقدم بأية معلومات يملكها إلى القضاء أو المجلس التشريعي أو هيئة الرقابة

  ". بعض وسائل اإلعالم العربية لمثل هذه االدعاءات التي ال تخدم إال الموساد اإلسرائيليمتابعة
  19/2/2010قدس برس، 

  
  مليارات الدوالرات تتدفق لتعميق االنقسام الفلسطيني: حواتمة .11

أكد أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة؛ أن ما تطرحه حركة حماس فـي   : عمان
بين المقاومة والسياسة سبق لفصائل المقاومة أن مارسته فعليـاً          " المزاوجة" غزة حالياً والداعي لـ      قطاع

منذ بداية السبعينيات، مؤكداً أن مليارات الدوالرات تتدفق لتعميق االنقـسام الفلـسطيني الـذي يعتبـر                 
  ".إلسرائيل"االستثمار األكبر بالنسبة 
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من محاوالت تشريع   " عمان"حافة األردنية والعربية واألجنبية بـ      وحذر حواتمة في لقائه مع ممثلي الص      
أوضح  واالنقسام الفلسطيني، أو لتعزيز نفوذ وتقاسم السلطة، أو للتعامل مع حكومتين إلدارة الضفة وغزة           

، فالحوار الشامل هو الـسبيل إلنهـاء        " "مصالحة"بأننا لسنا قبائل، نحن شعب رافضاً استعمال مصطلح         
 والعمل على تطوير الورقة المصرية حتى وإن لم نصل لحلول ليتم التوقيع، ومن ثم البحث في                 االنقسام  

  .آليات التنفيذ ومتابعة الحوار
مؤكدا إلى أن حماس وما تطرح من تعديالت هو لتعزيز النفوذ والسلطة والتقاسم بـين حمـاس وفـتح،                   

 وتقاسم السلطة أو ما مـن شـأنه تـشريع           فالقضية الفلسطينية حقوق وطنية رافضاً سياسة تعزيز النفوذ       
وحذر من أي تحرك قد يؤدي إلى ظهور حالة أو وضع للتعامل مع حكومتين واحدة في الضفة                  .االنقسام

  .واألخرى في قطاع غزة، ألن هذا يعمل على تشريع االنقسام
 20/2/2010الحياة الجديدة، 

 
  فلسطينية تطعن مستوطناً في الخليلامرأة  .12

، فلسطينية بعد طعنها لمستوطن يهـودي       19/2/2010 االحتالل اإلسرائيلية عصر الجمعة   اعتقلت قوات   
 أن المستوطن أصيب بجـراح       الشهود وبين . شرق محافظة الخليل  " كريات أربع "على مدخل مستوطنة    

ولم يعرف حتى اللحظة هوية الفلسطينية       طفيفة وجرى عالجه في مكان الحادث من قبل قوات االحتالل،         
  .قلة، لكن قوات االحتالل اعتقلتها ونقلتها إلى جهة مجهولةالمعت

  19/2/2010فلسطين أون الين، 
  

   مع القدس والضفةاتضامنفي غزة حماس تنظم مسيرة  .13
خرج اآلالف من أهالي مدينة غزة ظهر أمس الجمعة في مسيرة جماهيرية ، دعت إليهـا حركـة                  : غزة

ضد مدينة القدس وممارسات أجهزة األمن الفلـسطينية فـي          حماس، تنديداً بسياسة االحتالل اإلسرائيلي      
  .الضفة الغربية

وأكد القيادي في حركة حماس حسن الصيفي أن مدينة القدس تتعرض في هذه األيام ألشد حملة على مر                  
أن الضفة تشهد اعتقاال مكثفـا ألبنـاء وكـوادر           و .العصور تستهدف مدنها وقراها وكل من يدافع عنها       

ة، وأن أبناءها ونساءها وشيوخها يتعرضون لشتى أنواع التعذيب والقهر، مبينـاً أن مـا               حركات المقاوم 
وأكد أن من يريد المصالحة يجـب        .يحدث هو خدمة مجانية لالحتالل اإلسرائيلي من قبل السلطة هناك         

دات حركة  وطالب قيا . عليه أن يبدي حسن النوايا تجاه أبناء شعبه، ال أن يذيقهم مرارة العذاب والمطاردة             
 .فتح بأن تعلن عن موقف تساند فيه الشعب الفلسطيني وقضيته، ال االحتالل

 20/2/2010السبيل، األردن، 
 

 اشتباكات عين الحلوة حادث فردي: حماس وفتح .14
 كان  عين الحلوةأن ما جرى في مخيم" أكد مسؤول حركة حماس في منطقة صيدا أبو أحمد فضل :صيدا

 مربعات إلىال كبير روع اآلمنين، وهذا يؤذي القضية الفلسطينية ويعيدنا  إشكإلىحادثا فرديا تطور 
هناك رفضا فلسطينيا ألي حالة لها عالقة باقتتال أو باشتباك أو بأخذنا " أن إلىولفت . "نحن ال نريدها

ع  استعمال لغة العقل والتروي والحكمة وعدم ترويإلىودعا القوى المسلحة في المخيم . " مربع أمنيإلى
 . شعبنا

ونحن قمنا . أن ما حدث أمر فردي أخذ طابعا تنظيميا" إلىولفت مسؤول فتح في المخيم ماهر شبايطة، 
بترتيبات جديدة وتعلمنا من أخطائنا التي وقعت في السابق حتى نضبط وضعنا، خصوصا في منطقة 
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يصة على عدم وكل الفصائل والقوى حر. الطوارئ حتى نسيطر على أي إشكالية تحصل بين فردين
 . "السماح بتكرار ما جرى

 20/2/2010السفير، 
  

   في قضية اغتيال المبحوح "أدلة اتهامية" تؤكد عدم وجود "سرائيلإ" .15
في مواجهة العاصفة الدبلوماسية التي اثارتها قضية جوازات السفر المزورة، نفـت            :  ا ف ب   -عواصم  

از الموساد بالوقوف خلف اغتيال القيادي فـي        اسرائيل امس االتهامات التي وجهتها شرطة دبي الى جه        
  .حركة  حماس محمود البحوح في احد فنادق االمارة

شرطة دبي  لم تشرح حتى ظروف       . حتى اليوم ال احد يعرف ما الذي جرى       «وقال المسؤول االسرائيلي    
  . كانون الثاني20المبحوح، الذي عثر على جثته في احد فنادق دبي  في » وفاة

كل مـا نـراه     . ليس هناك اي دليل حتى على انه اغتيل       «ل االسرائيلي شدد  امس على انه         لكن المسؤو 
وبناء عليه اعتبر المـسؤول  االسـرائيلي ان         . »على  اشرطة فيديو هم اشخاص يتحدثون على الهاتف        

مـن جهـة    . »سـخيفة «التهديدات باصدار مذكرة توقيف دولية بحق رئيس جهاز  الموساد مئير داغان             
لل المسؤول االسرائيلي من  شأن استدعاء الممثلين الدبلوماسيين االسـرائيليين فـي كـل مـن                 اخرى ق 

بريطانيا  وايرلندا وفرنسا والمانيا لطلب توضيحات حول جوازات السفر المزورة من  هذه الدول التـي                 
طلبت فقط   «وقال ان هذه الدول   . استخدمها بحسب دبي اعضاء المجموعة المتهمة بتنفيذ عملية  االغتيال         

  .»مساعدة من اسرائيل بشأن استخدام  جوازات السفر هذه
المؤيدة للحكومة وسائل  االعالم البريطانية التـي نـددت بـشدة            » جيروزاليم بوست «وانتقدت صحيفة   

وكتبت الـصحيفة    .باستخدام جوازات سفر بريطانية  مزورة، وهي وسيلة لجأ اليها الموساد في الماضي            
ثمة ما يدعو الى االعتقاد بان  بعض شرائح المثقفين واالعالميين في بريطانيا             «زية ان   الصادرة باالنكلي 

في اشـارة  الـى      » )دبي(لكانوا ابدوا رد الفعل  ذاته لو كان اسامة بن الدن او ادولف ايشمان في فندق                 
عدم عـام     في االرجنتين وا    1960زعيم تنظيم القاعدة ومجرم الحرب النازي الذي خطفه الموساد عام           

الذين ينددون بالموساد ال يفهمـون ان الغايـة         «واضافت الصحيفة ان     . بعد محاكمته في اسرائيل    1962
 .»تبرر  الوسائل احيانا

  20/2/2010الرأي، األردن، 
  

  اإلسرائيليون يتوقعون بدء المفاوضات األسبوع المقبل .16
 الخارجية النمساوي ميخائيل كشف مسؤول سياسي إسرائيلي نقال عن وزير:  كفاح زبون- رام اهللا

 أنه من المقرر أن تستأنف -شبيلدلغير، الذي زار إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية هذا األسبوع 
  .المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية األسبوع المقبل

ود اإلسرائيلية، إن الوزير النمساوي أبلغ تل أبيب بأن الرئيس الفلسطيني محم» هآرتس«وقالت صحيفة 
سيعطي موافقته لإلدارة األميركية على استئناف المفاوضات غير المباشرة بواسطة ) أبو مازن(عباس 

وقال المصدر اإلسرائيلي إن تل أبيب تسعى إلى أن تستمر المفاوضات غير  .أميركية األسبوع المقبل
ول القضايا المباشرة أقصر مدة ممكنة، على أن تتحول في غضون أسابيع إلى مفاوضات مباشرة ح

  .الحدود، والالجئون، والقدس، والترتيبات األمنية: الجوهرية، بما في ذلك
  20/2/2010الشرق األوسط، 
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   بسبب كشف عملية اغتيال المبحوحتواصل تقريع مسؤوليه األمنيين" اإلسرائيليةحافة الص" .17
ألمنيين، والسخرية من واصلت صحافة الكيان، أمس، تقريع المسؤولين السياسيين وا :القدس المحتلة

، بعد فشله وضحالة تقديراته لمهنية ”الموساد“، وبخاصة جهاز ”الذي ال يزال يعيش في الماضي“تفكيرهم 
  .شرطة دبي وعنادها في ما يتعلّق باألمن والتصدي للمجرمين

” إسرائيل“أنه إذا كانت صحيحة األنباء بأن ” 007بيبي “تحت عنوان ” هآرتس“وكتب يوئيل ماركوس 
الذي ) بنيامين نتنياهو(في دبي، من الصعب أن نفهم كيف أن بيبي ) عملية اغتيال المبحوح(ضالعة في 

أوال، بمجرد . يأخذ جانب الحذر الشديد إزاء الفشل والتورط، يمكنه أن يصادق على مثل هذه العملية
 األسلوب، في عالم باتت القرار بتصفية المبحوح حين توقفت دول مثل الواليات المتحدة وبريطانيا هذا

فيه الرقابة متشددة، االستخبارات اإللكترونية منتشرة، حتى تفاصيل التفاصيل ومن الصعب عدم 
ثانياً، من ناحية الكلفة حيال المنفعة، أولم يكن من المفضل مالحقة المبحوح الذي اشتغل في . االنكشاف

من تصفيته؟ ثالثاً، على فرض أن كل مصفى مجال المشتريات لكشف مصادر مشترياته ومساراتها، بدال 
يوجد بديل، هل تساوي التصفية الثأر الذي هو أحياناً وحشي جداً؟ انظروا العملية الفتاكة في األرجنتين 

  .كرد على تصفية زعيم حزب اهللا السابق عباس الموسوي
ال أدري من صادق “ قائالً وانتقد الكاتب اختيار دبي المليئة بشبكة مكتظة من الكاميرات كساحة للتنفيذ،

يمكن التخمين، بأنه من دون مصادقة . على العملية في أيام المشكلة األمنية األساسية فيها هي إيران
ومع مراعاة الحذر الشديد الذي يتخذه كي ال يفشل، من المفاجئ أن هذه . رئيس الوزراء ما كانت لتنفذ

  .” بسبعة أخطاء007المرة أدى دور العميل 
كما في اغتيال موسوي ومحاولة اغتيال مشعل الفاشلة، بعد اغتيال : ”معاريف“ بن كاسبيت في وتساءل

ويقول إن من الصحيح أن المبحوح قد اغتيل وأن العمالء . المبحوح، كيف ومن أجاز عملية االغتيال
نوا قد اقتطعوا من عادوا إلى قواعدهم بسالم، لكنهم بالمقابل ال يستطيعون اآلن التجوال في العالم، وإذا كا

كما أن . ، فان الوحدة قد فقدت جزءاً ذا شأن من قوتها”كيدون“التي تسمى ” الموساد“وحدة التصفية في 
مهمة، انتابها الغضب، عالوة على أن ” إسرائيل”بريطانيا وايرلندا ودوال أخرى، التي صداقتها ل

  .ا بسيطاًوليس هذ. غافلون تبين لهم أن هوياتهم استعملت” إسرائيليين“
وكان يفترض أن . بال توقيع. هادئة) الجريمة(كان يفترض أن تكون ..اختل شيء ما في دبي“: ويضيف

فقد وجد في فراشه، بغير عالمات عنف، والباب مغلق من الداخل وما : يكون موت المبحوح موتاً طبيعياً
 فمنذ اللحظة التي يجري فيها :هذا هو الخلل األول الذي جلب الباقي كله. لم ينجح هنا شيء ما. أشبه

لم يدرك شخص ما أن دبي جعلت اإلمارة كلها هدفاً . الحديث عن قتل، يبدأون مشاهدة عدسات التصوير
بعد . منذ اآلن الجميع في صورة“وأضاف في استخالص . ”أغلقوا الدوائر وتعرفوا إلى العمالء. مصوراً

لن يساعد أيضا جواز سفر مايكل، ألنه سيكون . ربع ساعة سيصبح كل شيء في قبضة المقاييس الحيوية
سيضطر شخص ما في مكان ما الى أن يجد . من الواجب إحراز بصمات عيني مايكل وبصمات إصبعه

  .لكل ذلك حلوالً تقنية المعة
، في إشارة إلى ”جهاز هواة يعيش في الماضي“أيضاً، كتب نحميا شترسلر تحت عنوان ” هآرتس“وفي 

كلي القدرة، جهاز ” الموساد“هكذا أصبح . أصبحت قصة النجاح الكبرى فشالً مدوياًهكذا : ”الموساد“
مجموعة المصفين تركت وراءها بصمات كثيرة حتى رجل المباحث االعمى . هواة يعيش في الماضي

حتى بداية األسبوع كان الحديث يدور عن قصة نجاح كبرى، دخول سري “وأضاف . ”كان سيعثر عليها
لم يأخذ أحد على عاتقه مسؤولية اإلعدام، . معروف وخروج هادئ” إرهابي“ية، تصفية إلى دولة عرب

، وكانت النتيجة تصفيقاً وهتافاً ”اإلسرائيلي“ولكن، حسب مصادر أجنبية، يدور الحديث عن الموساد 
  .”للموساد الذكي، الذي عمل بنجاح على أعلى مستوى ممكن
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وهكذا تبين .  كامالً وصوراً واضحة للمنفذين المجهولينولكن عندها جاءت شرطة دبي وعرضت فيلماً
بأن الموساد السوبر مهني، الذي قيل عنه إنه يعمل مثل منظمة تكنولوجيا عليا متطورة، ليس سوى جهاز 

وقال إن منفذي العملية لم يأخذوا بالحسبان بأن التكنولوجيا طارت الى . ”قديم يعمل بنزعة هواة مقلقة
ذات مرة، في العالم القياسي، كان يكفي تزييف جواز سفر، إلصاق لحية . ت األخيرةاألمام في السنوا

أما اليوم فالعالم رقمي، . هكذا مكتوب في كتب التجسس. والتنكر في زي العب تنس بقبعة رياضية
  .”متصل إعالمياً ومصور، وهذا على ما يبدو لم يأخذوه بالحسبان في قيادة الموساد. محوسب

لم تعد الباروكات والقبعات وما أشبهها من . انقضى عصر في عالم االستخبارات” “يعوتيد“وجاء في 
وقالت إن عدسات تصوير الحراسة . ”وسائل التنكر كافية لتنكر عمالء االجهزة االستخبارية في العالم

فنادق المنتشرة في كل ركن في دبي التقطت كل حركة للمجموعة، منذ لحظة نزولهم، والى تجوالهم في ال
انقضت األيام التي كان يمكن فيها “وأكدت .. وفي مراكز الشراء، والى أن طرقوا باب غرفة المبحوح

يتبين من الصور، ان أعضاء الخلية التي أرسلت للمس بالمبحوح “وأضافت . ”تنفيذ اغتياالت بال آثار
من أمر باالغتيال أخذ لكن ليس متيقنا أن . أخذت في حسابها وجود عدسات تصوير حراسة داخل الفندق

  .في حسابه تصميم شرطة دبي وعنادها
  20/2/2010الخليج، 

  
   أهم من حقوق اإلنسانأمن الكيان: "إسرائيل"من يهود % 57 .18

اإلسرائيلي الشهري، الذي يعهد أحد معاهد جامعـة تـل أبيـب،            " مؤشر السالم "قال استطالع   : الناصرة
 -األمنيـة   "ود في إسـرائيل يعتبـرون أن المـصالح          من اليه % 57ونشرت معطياته أمس الجمعة، أن      

أهم من حقوق اإلنسان، وهو ما يعني موافقة ضمنية على الجرائم ضد اإلنسانية التـي ترتكبهـا                 " القومية
  .الحكومة اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني باستمرار

  20/2/2010الغد، االردن، 
  

  "رسالكونغ"عتذر عن مقاطعة ايالون لوفد ت "إسرائيل" .19
أمس اعتذاراً لوفد الكونغرس األمريكي على قرار نائب وزير ” االسرائيلية“قدمت وزارة الخارجية 

جي “داني أيالون بمقاطعة الوفد فيما أكد مدير عام اللوبي اليهودي اليساري ” االسرائيلي“الخارجية 
  .معهجيريم بن عامي على أن أيالون غير قادر على التحدث مع شخص ال يتفق ” ستريت

يارون ” اإلسرائيلية“أمس بأن مدير دائرة الكونغرس في وزارة الخارجية ” هآرتس“وأفادت صحيفة 
زايدمان التقى أول أمس، أحد اعضاء وفد الكونغرس واعتذر أمامه عن القضية، لكن الوزارة 

  .لم تسع إلى تعميم موضوع االعتذار على وسائل اإلعالم” االسرائيلية“
  20/2/2010الخليج، 

  
  براون» ابتزاز«الجوازات البريطانية لـ  عمدت إلى استخدام" إسرائيل" ":التايمز"جريدة  .20

يعتقد بعض المحللين السياسيين في بريطانيا، أن اسرائيل أقدمت على استخدام  : الياس نصراهللا-لندن 
 في دبي العسكريين محمود المبحوح» حماس«جوازات السفر البريطانية في عملية اغتيال أحد قادة 

  .الشهر الماضي، عمدا وعن قصد، وفق خطة مدروسة من جانب حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
الغضب الديبلوماسي شيء، لكن قطع العالقات مع الموساد لمعاقبة «، أن »التايمز«وذكرت صحيفة 

ل سيلحق الضرر جهاز االستخبارات االسرائيلي الستخدام جوازات سفر بريطانية لتنفيذ عملية اغتيا
وبالتالي فان تل أبيب اعتقدت أنها بهذه العملية تضع . ببريطانيا، فالجهاز االسرائيلي ذخر فريد في نوعه

لندن تحت أمر واقع سيجري من خالله التفاهم بين الطرفين على صفقة يتم من خاللها الغاء قانون 
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لى وقف استخدامهم جوزات السفر محاسبة مجرمي الحرب مقابل تعهد تام من جانب االسرائيليين ع
  .»البريطانية في عملياتهم السرية في المستقبل

  20/2/2010الراي، الكويت، 
  

  "إسرائيل"من دخل الفلسطيني في % 231مدخول الفرد اليهود أعلى بـ : تقرير رسمي .21
لية، نشر  تبين من معطيات رسمية نشرتها دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائي        :  برهوم جرايسي  -الناصرة  

 واليهود في إسرائيل تثبتت أكثـر نتيجـة         48في نهاية األسبوع، أن الفجوات االجتماعية بين فلسطينيي         
سياسة التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، ومنها أن معدل دخل الفرد اليهودي في عائلته يساوي أكثـر                

 بقيت اكثر   48تكاثر فلسطينيي   من معدل الفرد الفلسطيني في عائلته، وفي المقابل فإن نسبة           % 231من  
  .من نسبتها بين اليهود، رغم تقلص فجوة التكاثر

 مليـون مـن     1,49 قرابة   2008وقالت الدائرة في تقريرها، إن عدد العرب في إسرائيل في نهاية العام             
 ألف فلسطيني في القـدس      240 مليون نسمة، إال أن هذه المعطيات تشمل قرابة أقل بقليل من             7,5أصل  
  . ألف سوري في هضبة الجوالن السورية المحتلة21تلة، وحوالي المح

، وتقول الدائرة إنه حـسب      %17,5 مليون نسمة، ويشكلون     1,25 حوالي   48وعليه فإن عدد فلسطينيي     
ستصبح نسبتهم  ) مع القدس والجوالن  % (20,5التوقعات فإن نسبة العرب حسب تقريرها الذين يشكلون         

  %.24  عاما من اآلن حوالي20بعد 
  20/2/2010الغد، االردن، 

  
  هدم عدد من المباني الفلسطينية يتضمن تنفيذ خطتي في حي سلوان: نير بركات .22

أقر نير بركات، رئيس بلدية القدس الغربية، بأن مخططه لمنطقة سلوان يتضمن هـدم               ":األيام "-القدس  
، الذي عبر عن األمـل بـأن يـتم       عدد من المباني الفلسطينية، لم يحدد عددها، غير أنه قال ان المخطط           

 طوابق بمـا يـشمل إضـفاء        4إقراره قريباً، يتضمن إقامة عدد من المباني اإلضافية بحيث تصل الى            
 طوابق والتي قـال إن علـى      7التي تشمل   " بيت يوناثان "الشرعية على بناية المستوطنين المعروفة باسم       

  . بالمباني الفلسطينية في المنطقة طوابق أسوة4 طوابق منها لتصبح 3مالكيها ان يهدموا 
" هناك فرقاً بين الحاجـة والواقـع      "واعترف بركات بأن هناك ضائقة سكنية كبرى في القدس معتبراً ان            

منوهاً الى انه شرع باجراءات جديدة بموجبها سيتم خفض الفترة المطلوبة للحصول على رخصة بنـاء                
بة على حقيقة ان ما يتم منحه من رخص بناء لـسكان             يوماً وان كان تجنب االجا     60 يوماً الى    254من  

  .القدس الشرقية الفلسطينيين يكاد ال يكون ال شيء مقابل احتياجاتهم وزيادتهم الطبيعية
 20/2/2010األيام، فلسطين، 

  
 باراك يلغي زيارته المقررة لفرنسا ألسباب غير معلنة .23

 إيهود بارك قرر إلغاء زيارته إلى فرنسا، أفادت مصادر عبرية أن وزير الحرب اإلسرائيلي: الناصرة
  .التي كانت مقررة منتصف األسبوع المقبل، ألسباب لم تُعلن بعد

، إن باراك قرر إلغاء زيارته التي كانت مقررة لفرنسا )19/2(وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية مساء الجمعة 
وقالت  .فرنسي بيرنار كوشنيريوم الثالثاء المقبل، حيث كان سيجري مباحثات مع وزير الخارجية ال

اإلذاعة إنه لم يعرف بعد سبب إلغاء هذه الزيارة، لكن عدداً من الوزراء والمسؤولين اإلسرائيليين ألغوا 
  .زياراته مشابه خشية تعرضهم لالعتقال على خلفية ارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزة

  19/2/2010قدس برس، 
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  غالل جنسيمتورط في قضية است" إسرائيلي"حاخام  .24

من الشرطة التأكد من صحة تهم باالستغالل الجنسي موجهة الى ” اإلسرائيلي“طلب القضاء : )ب.ف.ا(
وقال متحدث  .إحدى الشخصيات المهمة في الجناح الديني للحركة الصهيونية الحاخام موردخاي آيلون

ب من الشرطة فتح تحقيق إن المدعي العام يهودا فينستين طل” فرانس برس“باسم وزارة العدل لوكالة 
 .مبدئي للتأكد من وجود حيثيات تدعو الى بدء المالحقات

 20/2/2010الخليج، 
  

  نطالق المقاومة الشعبية ضد الجدارال ةذكرى السادسالعشرات اإلصابات في  .25
 نظمت قرى بلعين ونعلين والنبي صالح في منطقة رام اهللا :وفاووكالة  مراسلون -  بيت لحم،رام اهللا

 الحاشدة ضد الجدار األسبوعيةمعصرة في ضواحي بيت لحم وبيت أمر في منطقة الخليل مسيراتها وال
 التي استخدمت الغاز المسيل للدموع اإلسرائيليةالفاصل واالستيطان واشتبك المشاركون فيها مع القوات 

 .والمياه الملونة والرصاص المطاطي ضدهم
قرية بلعين في منطقة رام اهللا قد احيوا أمس، بمشاركة رئيس وكانت القوى والفعاليات الوطنية وأهالي 

سالم فياض، أمس، الذكرى السادسة النطالق المقاومة الشعبية السلمية ضد جدار الفصل، .الوزراء د
وشارك في االحتفال عدد من  .واالستيطان في بلعين، بمهرجان جماهيري حاشد أقيم وسط القرية

المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، ورئيس بلدية جنيف عن المتضامنين الوزراء والنواب، وأمين عام 
وأكد البرغوثي في كلمته التي ألقاها نيابة عن  .األجانب، وممثلو الفعاليات وقادة فصائل العمل الوطني

القوى الوطنية واإلسالمية على ضرورة تعزيز ودعم العمل الشعبي، وتكيف التضامن الدولي ودعم 
 .انه كما تم تدمير الجدار في برلين سيدمر في فلسطين: مستهدفة بكل الوسائل، وقالالمناطق ال

وأكد رئيس بلدية جنيف على ضرورة الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في نضالهم السلمي ضد الجدار 
 المتضامنين سوف يبقون إلى جانب الفلسطينيين من خالل مقاطعتهم لكل ما هو إنواالستيطان، وقال 

 . على إقناع الحكومة السويسرية بمقاطعة الدولة العبريةئيلي، وسيعمل جاهداًإسرا
 إثر مهاجمة أصيبواوكان عشرات المواطنين إلى جانب نشطاء سالم إسرائيليين ومتضامنين أجانب 

 . قرى بالضفة الغربية عدةقوات االحتالل للمسيرات األسبوعية المناهضة للجدار واالستيطان في
 20/2/2010ين، القدس، فلسط

  
  د من الضفةعشرة معتقلين فلسطينيين مهددون باإلبعا: "هآرتس" .26

إن عشرة فلسطينيين ":  العبرية في عددها الصادر أمس الجمعة"هآرتس" قالت صحيفة :القدس المحتلة
أصدرت إسرائيل ضدهم أوامر إبعاد بسبب مكوث غير قانوني في الضفة الغربية، محبوسون منذ سنين 

معظم المعتقلين ولدوا في األردن، "وأضافت الصحيفة أن  ."مة بعد أن رفض األردن قبولهمدون محاك
ولكنهم ليسوا مواطنين أردنيين وهم يعيشون منذ منتصف التسعينيات في الضفة الغربية التي وصلوا إليها 

لجيش وذكرت الصحيفة أن ا ."كأطفال مع عائالت، وهم قيد االعتقال بين سنة ونصف وثالث سنوات
اإلسرائيلي عرض على بعض من المعتقلين أن يبعدوا إلى قطاع غزة، بدال من األردن فرفضوا وبرروا 

  .بأنه ليس لهم أية صلة بغزة وأن مركز حياتهم وعائالتهم موجود في الضفة الغربية
 20/2/2010السبيل، األردن، 
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  2010 ايرين/ كانون الثاني انتهاكاً إسرائيلياً في القدس خالل أربعون .27
، تصعيد سلطات االحتالل 2010-2-19أكد مركز وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس الجمعة 
وقال المركز في تقرير . يناير المنصرم/ اإلسرائيلي انتهاكاتها بحق المقدسيين خالل شهر كانون ثاني

اك الحريات الدينية إن االنتهاكات تركزت في مجال انته: "نسخة عنه"" فلسطين أون الين"أصدره وصل 
والمدنية، واستمرار مصادرة األراضي وبناء المستوطنات الجديدة عليها، إضافة إلى هدم منازل 

  ". المقدسيين، وفرض مزيد من القيود على حرية الحركة والتنقل
وأفاد التقرير أن أعمال التنكيل استمرت على يد رجال أمن ومستوطنين إسرائيليين بحق المقدسيين، 

  . انتهاكا40ًل عدد هذه االنتهاكات إلى أكثر من ليص
  19/2/2010فلسطين أون الين، 

  
  من فلسطينيي الضفة الغربية في حالة فقر% 50: "األحمرالصليب " .28

 أمس أكدت فيه أن القيود  في عمان بياناًاألحمرأصدرت اللجنة الدولية للصليب :  عايدة الطويل-عمان 
ر التي ترمي بشكل واضح إلى حماية المستوطنات، ما زالت تؤثر بشدة على اإلسرائيلية، بما فيها التدابي

وقالت مديرة العمليات المكلفة بالشرق األوسط  .حياة العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة
 القيود ذات الصلة بالمستوطنات أسفرت طوال عقود إنوشمال إفريقيا في اللجنة بياتريس ميجيفان روغو 

ن فقدان المزارعين الفلسطينيين لألراضي والمداخيل، وأنه على الرغم من التحسن المسجل مؤخرا في ع
 إلى في المائة من سكان الضفة الغربية في حالة فقر، مشيرة 50الوضع االقتصادي، تعيش نسبة تقدر بـ

ة للسيطرة أن السكان المتضررين بشكل خاص هم الفلسطينيون الذين يعيشون في المناطق الخاضع
 في المائة 50والتي تمثل أكثر من ") جيم"ويشار إليها بالمنطقة (المدنية والعسكرية اإلسرائيلية الكاملة 

 شجرة 10000 إحراق قرابة أووأكد البيان أنه تم في األعوام الثالثة الماضية قطع  .من األراضي
  .زيتون

  20/2/2010الدستور، األردن، 
  

  2009 في فلسطين بنهاية األردنية البنوك  موجوداتدوالرمليار  4.9 .29
 موجودات إجمالي أن األردني أظهرت البيانات الرسمية للبنك المركزي : سليمان أبو خشبه-عمان 

  مليون دينار3463يقرب من   ما2009 العاملة في فلسطين بلغت حتى نهاية عام األردنيةفروع البنوك 
 بنهاية عام ) مليون دوالر4,823حوالي (يين دينار مال3410 مقابل ) مليون دوالر4,898حوالي (

 مليون 75حوالي ( مليون دينار 53وزيادة بلغت نحو % 1.6 بلغت نسبته  طفيفاً مسجلة ارتفاعا2008ً
  .األردنيةبحسب  الميزانيات الموحدة للفروع ) دوالر

  20/2/2010الرأي، األردن، 
  

  حكيمة أحداث عين الحلوة تستدعي معالجة: بهية الحريري .30
في مخيم عين الحلـوة،  » عصبة األنصار«و» فتح« شكلت خطورة االشتباكات األخيرة بين حركة  :صيدا

العنوان الوحيد للقاء الذي جمع النائبة بهية الحريري في مجدليون، مع وفد من لجنـة المتابعـة للقـوى                   
  . الفلسطينية الوطنية واإلسالمية

ستدعي من الجميع العمـل الـدؤوب علـى معالجـة حكيمـة        وأكدت الحريري أمام الوفد أن ما جرى ي       
ومسؤولة، منعا لتطوره بالشكل الذي رأيناه مؤخراً، وحفاظا على حياة المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين في              

  . هذه المنطقة وأرزاقهم ومصالحهم، وحتى ال يزيد ذلك من معاناتهم اإلنسانية والمعيشية
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أن ما جرى في المخيم كـان       «في منطقة صيدا أبو أحمد فضل       » حماس«في المقابل، أكد مسؤول حركة      
حادثا فرديا تطور الى إشكال كبير روع اآلمنين، وهذا يؤذي القضية الفلسطينية ويعيدنا الـى مربعـات                 

هناك رفضا فلسطينيا ألي حالة لها عالقة باقتتال أو باشتباك أو بأخـذنا             «ولفت الى ان    . »نحن ال نريدها  
ودعا القوى المسلحة في المخيم الى استعمال لغة العقل والتروي والحكمة وعدم ترويع             . »منيالى مربع أ  

 . شعبنا
ونحـن  . أن ما حدث أمر فردي أخذ طابعا تنظيميا       «في المخيم ماهر شبايطة، الى      » فتح«ولفت مسؤول   

صوصا في منطقة   قمنا بترتيبات جديدة وتعلمنا من أخطائنا التي وقعت في السابق حتى نضبط وضعنا، خ             
وكل الفصائل والقوى حريصة علـى عـدم        . الطوارئ حتى نسيطر على أي إشكالية تحصل بين فردين        

  . »السماح بتكرار ما جرى
بالدور الذي لعبتـه الحريـري وكـل القيـادات     «أما أمين سر لجنة المتابعة الفلسطينية عبد مقدح فأشاد     

  .  »في المخيماللبنانية مع كل القوى الفلسطينية لضبط الوضع 
20/2/2010السفير،   

  
  حاملو الجوازات األوروبية قد يشكِّلون خطراً على لبنان ": اهللاحزب " .31

ـ     لقـد  : الشيخ نعيم قاسم، خالل لقاء مع المعلمين في قاعة الجنان         » حزب اهللا «اعتبر نائب األمين العام ل
المبحوح في دبي، اليوم هناك خمس      سمعتم عن الفضيحة اإلسرائيلية الكبرى التي حصلت باغتيال الشهيد          

وأصـبح  . دبي، بريطانيا، إيرلندا، فرنسا وألمانيا    : دول عليها أن تُجيب عن تساؤالت كبيرة جداً ومعقدة        
علينا في لبنان والمنطقة أن نلتفت بأن حاملي الجوازات األوروبية قد يشكِّلون خطراً على لبنان، وهـذا                 

  . للبنانييتطلّب إجراءات خاصة لحماية الشعب ا
20/2/2010السفير،   

 
 إلمارات تتهم السلطة الفلسطينية بالتواطؤ في قضية اغتيال المبحوحا":  القطريةالعرب" .32

الشيخ هزاع بـن زايـد آل نهيـان         أن   من مصادر دبلوماسية عربية بالقاهرة،       "العرب"علمت  : الدوحة
مبارك خالل لقائهما أمـس األول      مستشار األمن القومي بدولة اإلمارات، شرح للرئيس المصري حسني          

بالقاهرة تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال المبحوح، بعد التحقيقات التي أجرتها السلطات هناك، خاصـة               
مع الفلسطينيين المتهمين بالحادث، واللذين تبينت عالقتهما بأجهزة أمن السلطة الفلـسطينية، وعمالتهمـا              

  .لجهاز الموساد
  لوجستياً لفلسطينيين المتهمين واللذين لم تكشف هويتهما الكاملة، قد وفّرا دعماً         وتحدثت معلومات عن أن ا    

  . لعناصر الموساد الذين نفذوا العمليةمهماً
ـ     وتحدثت المصادر الدبلوماسية التي طلبت عدم        ، عـن أن    "العرب"الكشف عن هويتها في تصريحاتها ل

 نقل لوم بالده الشديد إلى الـسلطة الفلـسطينية          الشيخ هزاع بن زايد طلب من القيادة السياسية المصرية        
ورئيسها محمود عباس بسبب هذه العملية، وكذلك طلب من القاهرة التي تقيم عالقات دبلوماسية مع تـل                 

  ."إسرائيل"أبيب نقل احتجاج شديد اللهجة من دولة اإلمارات إلى 
، الذي يشمل مسؤولين إسـرائيليين      وأشارت إلى أن اإلمارات أبلغت مصر قرار االتهام النهائي بالقضية         

وقالـت المـصادر    . كبارا، ليس فقط رئيس الموساد، بل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ذاته           
 إن القاهرة أبدت تفهما لموقف اإلمارات من تلك القضية الحساسة، وإنه من هذا المنطلق قد تقـوم                  ،ذاتها

 لدولة اإلمـارات، مـع       رسمياً  اعتذاراً "إسرائيل"نحو تقديم   مصر بجهود لحل تلك األزمة، وربما السعي        
  . على األراضي اإلماراتيةالتعهد بعدم القيام بمثل تلك العمليات مستقبالً

  20/2/2010العرب، قطر، 
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  النتربول دامغةلاألدلة التي تضمنها ملف المالحقة الدولية الذي أرسلته شرطة دبي : خلفان .33

ـ      أكد الفريق ضاحي خلفان ال      أن األدلة التي تضمنها ملـف       ،"االتحاد"قائد العام لشرطة دبي في تصريح ل
دامغـة وكانـت    ) االنتربول(المالحقة الدولية الذي أرسلته شرطة دبي للمنظمة الدولية لمكافحة الجريمة           

 أن من بين األدلة الدامغـة       كافية لكي تقوم المنظمة بإصدار نشرات حمراء بحق كافة المشتبه بهم، كاشفاً           
 بطاقات ائتمانيـة فـي دول       التي تضمنها الملف استخدام الجناة بذات أسمائهم التي تم التعميم عليها دولياً           

  .غربية لشراء تذاكر السفر
  20/2/2010االتحاد، اإلمارات، 

  
 حتالل ألف أسير في سجون اال11وتجاهل تنكر االهتمام العالمي بشاليط  تس العربيةالجامعة .34

كشفت األمانة العامة للجامعة العربية عن توسط رؤساء أجانب كثيرين زاروهـا             : أحمد ربيع  -القاهرة  
مؤخرا في قضية الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط، فيما استنكرت هذا التصرف من جانب هؤالء               

  . ألف فلسطيني معتقل في السجون اإلسرائيلية11الرؤساء وتجاهلهم وضع 
األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلـة بالجامعـة            السفير محمد صبيح،     وقال

 الذي التقي وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، والوفد المرافق لـه مـن األسـرى                 ،العربية
نيين والعرب  ، أنه ناقش الظروف الصعبة التي تواجه األسرى والمعتقلين الفلسطي         "المحررين من الجنسين  "

  .في سجون االحتالل
أنه أطلع على معاناتهم، وأكد أن الجامعة العربية تهتم         : وأكد في تصريحات للصحفيين بمكتبه عقب اللقاء      

 أن الجامعـة    ىبهذا الملف بشكل كبير، لمتابعة أوضاع هؤالء األسرى في السجون اإلسرائيلية، مشيرا إل            
ق تعذيبهم، وكذا السجون السرية التي يقبع بهـا الكثيـرون،   أحيطت أيضا علما بأعدادهم وتوزيعهم وطر  

باإلضافة إلى متابعة ملف المعتقلين اإلداريين وفق نظام يعد من أبـشع االنتهاكـات لحقـوق اإلنـسان،                  
  .والقانون الدولي

كما لفت صبيح إلى أن الجامعة العربية مهتمة بالمفاوضات المتعلقة بصفقة شاليط، خاصـة أنـه سـيتم                  
  .ها اإلفراج عن عدد من األسرى الفلسطينيينبموجب

  20/2/2010الشرق، قطر، 
  

  تقرير شهري لألمم المتحدة أغفل اغتيال المبحوح  :مندوب دولة عربية لدى األمم المتحدة .35
عبر مندوب دولة عربية لدى األمم المتحدة، عن استغرابه لعدم قيام وكيل األمين العام بان كي                : نيويورك

سياسية لين باسكوا بتضمين أية إشارة إلى احتمال تورط جهاز الموساد اإلسـرائيلي فـي         مون للشؤون ال  
عملية اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح في دبي مؤخراً، ذلك في إطار التقرير الشهري الـذي                 

  . يقدمه لمجلس األمن حول الوضع في الشرق األوسط
ل تطور صغير أو كبير في تقـاريره األشـبه بالتقـارير            باسكوا يشير إلى ك   "وقال المندوب العربي إن     

وأضـاف  . "فهل من المعقول أن يغفل حادثة بهذه األهميـة        . الصحافية حول الوضع في الشرق األوسط     
المندوب العربي إنه يود لو تقوم دولة اإلمارات بدعوة اللجنة الخاصة بمكافحة اإلرهاب في مجلس األمن                

    طين المحتملين في عملية االغتيال إلى قائمة المشتبه فيهم، بما في ذلك مدير         إلى تضمين أسماء كل المتور
لكي يعرف العالم من هم اإلرهابيون      "وقال إن هذه فرصة غير مسبوقة       . الموساد اإلسرائيلي مائير داغان   

  . "الحقيقيون
  20/2/2010السفير، 
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  مشروع قرار عربي باألمم المتحدة للتحقيق حول حرب غزة .36
 رئـيس   ىترفع المجموعة العربية في األمم المتحدة رسالة ومشروع قرار ال          : عزت إبراهيم  -ك  نيويور

 بالوفاء بمطالب تقريـر جولدسـتون       "إسرائيل"الجمعية العامة للمطالبة باستصدار قرار دولي جديد يلزم         
ة أواخـر   إلجراء تحقيق مستقل حول جرائم الحرب التي ارتكبت في قطاع غزة خالل الحرب اإلسرائيلي             

  .2008 عام
 والسلطة الفلسطينية   "إسرائيل"وعلمت األهرام أن مشروع القرار سيطالب برفع نتائج التحقيق من جانب            

خالل خمسة شهور ويحمل المطالب نفسها التي تضمنها مشروع القرار الذي تبنته المجموعة العربية في               
 بالتصويت علي عقد جلـسة فـي ضـوء           كما سيطالب السفراء العرب الجمعية العامة      ،نوفمبر الماضي 

ـ      "إسرائيل"الجمود الحالي الذي يعتري عملية السالم بين          عقـد   ى والفلسطينيين ويدعو مشروع القرار ال
  .جلسة عاجلة التفاقية جنيف الرابعة حول معاملة المدنيين في زمن الحرب وفقا لقرار نوفمبر الماضي

  20/2/2010األهرام، 
  

  على لبنانالحتمال شـن عـدوان إسرائيلي التحسب يجب : موسىعمرو  .37
، بعد زيارة للبنان    غادر بيروت امس، االمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عائدا الى القاهرة            

 على لبنـان    سرائيل عدواناً إاحتمال شن   " ان   ، في تصريح له في المطار،     واعتبر موسى . استمرت يومين 
وأشار الى انه سيعود الى     . "تماالت القائمة ولحماية لبنان ومؤازرته    هو احتمال قائم، ويجب التحسب لالح     

 . لبنان في النصف الثاني من شهر آذار المقبل
أمر ضروري والمهم هو اهل غزة ومساعدتهم، ان الموضـوع لـيس            "وأشار الى أن التضامن مع غزة       

ن القاعدة هي فتح األبـواب      موضوع جدار او غيره، وإنما هو المرور المفتوح بالنسبة ألهل غزة، ولكو           
وليس إغالقها، إنما بالتنظيم على أساس وجود الباب بالنسبة للتجارة والمعونـات والنـاس المـضطرة                

 فهــذه    أو خشباً  للخروج والعودة، ألن هذا هو األسـاس، إنما كيفية عالج شكل الحدود إذا كان حديداً             
  . "إلنشغال بتسهيل امور الناسألة ال يجب علينا عدم اإلنشغال بها، ولكن علينا امس

  20/2/2010السفير، 
  

 برلمانيون مصريون يطالبون بالتحقيق في سرقة متحف يوثق لجرائم إسرائيلية .38
تقدم حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية لإلخـوان المـسلمين بمـصر     :  محمد المتولي  -القاهرة  

جريمة "ا نُشر في اإلعالم عن سرقة مقتنيات حول         بطلب إحاطة إلى فاروق حسني وزير الثقافة، حول م        
  ).شرق القاهرة(من المتحف التي كانت بداخله في الشرقية " 1970إسرائيل على مدرسة بحر البقر عام 

إن صح هذا األمر فإن هذا يعني أن هناك من يريد تجريـف ذاكـرة الـشعب                 : "وقال نائب رئيس الكتلة   
  ".ا في حقنا تلك الجريمةالمصري خدمة للصهاينة الذين ارتكبو

  20/2/2010العرب، قطر، 
  

  عالن دولة فلسطينية واالعتراف بها قبل التفاوض على الحدودإيمكن التفكير في : كوشنير .39
فـي االعـالن    " يمكـن التفكيـر   " اعتبر وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير انه         : وكاالت -باريس  

 المفاوضات المتعلقة بحدودها وذلك في حـديث لـصحيفة          بدولة فلسطينية حتى قبل   " االعتراف الفوري "و
فرنـسا  : المسالة المطروحة حاليا هي بناء واقـع      "وقال كوشنير    .الصادرة السبت " جورنال دو ديمانش  "

  ...".تدرب رجال شرطة فلسطينيين ومؤسسات تبنى في الضفة الغربية 
 واالعتراف بها فورا من قبل المجتمع       على االثر يمكن التفكير في سرعة اعالن دولة فلسطينية        "واضاف  

يي ألست متأكدا من ان ر    (...). كون مياال لهذا االمر     أس"وتابع   ".الدولي قبل حتى التفاوض على الحدود     
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اذا حتى  "وقال لعدة وسائل اعالم فرنسية نشرت الجمعة هذه المقابلة           ".سيتبع وال حتى اذا كنت على حق      
ية الى انهاء االحتالل فانني اراهن على ان حالة تقدم البنى التحتية            المسيرة السياس   لم تؤد  2011منتصف  

  ".والمؤسسات الفلسطينية ستخلق حالة ضغط ترغم اسرائيل على التخلي عن االحتالل
20/2/2010وكالة سما،   

  
  االستخبارات البريطانية كانت تعلم مسبقا بعملية الموساد الخارجية": ديلي ميل" .40

شباط ان االستخبارات البريطانية    / فبراير 19البريطانية قي عددها الصادر يوم      " ديلي ميل "كشفت صحيفة   
كانت على علم مسبق بأن الموساد االسرائيلي سينفذ عملية اغتيال خارجيـة يـستخدم              " MI-6"الخارجية  

فيها عمالؤه جوازات سفر بريطانية مزورة، وذلك في اشارة الى عملية اغتيال  القيـادي فـي الجنـاح                   
  .سكري لحركة حماس محمود المبحوح في دبي الشهر الماضيالع

تم ايضاً ابالغ وزارة الخارجية البريطانية قبل ساعات        "ونقلت الصحيفة عن عضو في الموساد قوله، انه         
  " . من اغتيال قيادي ارهابي في حماس في دبي، دون الكشف عن الهدف او حتى عن مكان تنفيذ العملية

دعاء من مصدر ذي مصداقية بان الحكومة كان لـديها علـم مـسبق  باسـاءة                 وأكدت الصحيفة  ان اال    
استخدام جوازات سفر بريطانية سيقوي المطالب الموجهة للوزراء البريطانيين ليفصحوا عما علموا بـه              

  .ومتى كان ذلك
يل جاء مع ظهور مزيد من التفاص     " ذي المصداقية "وذكرت الصحيفة ان االدعاء الذي تلقته من المصدر         

الـشهر  " عمالء فلسطينيون مزدوجون  "عن الكيفية التي استدرج بها محمود المبحوح الى مصيدة نصبها           
  .  الماضي قبل خنقه ومحاولة ان يجعلوا موته يبدو كما لو كان حادثاً طبيعياً 
ان هذا عضو في االستخبارات     " وتابعت الصحيفة نقال عن مصدر امني بريطاني التقى عميل الموساد،             

ولم يكـن   . االسرائيلية ويقول ان الحكومة البريطانية ابلغت بما سيحدث قبل وقت وجيز من تنفيذ العملية             
هناك ضلوع بريطاني ولم يعلم البريطانيون بالهدف، ولكـن تـم ابالغهـم بـأن اوالئـك االشـخاص                   

  "سيستخدمون جوازات سفر بريطانية
ب إذن من الحكومة البريطانيـة، بـل كانـت          وحسب المسؤول البريطاني، لم يكن الحديث يدور عن طل        

، حسب تعبيره، وتهدف إلى وضع بريطانيا في الـصورة فـي حـال تفجـرت                "محادثة من باب اللياقة   "
قيـادة الموسـاد تعـرف أن الـسلطات         "وأكد المسؤول البريطاني أن عميل الموساد قال له إن          . القضية

  ".ا ألنفسهمالبريطانية يمكن أن تؤنبهم على المرونة التي منحوه
وفي المقابل نفى متحدث باسم الخارجية البريطانية أن تكون بريطانيا علمـت بالعمليـة مـسبقا وبـأمر                  

أبلغونا باستخدام الجوازات فقط قبل سـاعات مـن المـؤتمر           : "وقال. استخدام جوازات السفر المزورة   
  ". الصحفي الذي عقدته شرطة دبي بعد االغتيال

19/2/2010روسيا اليوم،   
  

  المجموعة التي نفذت اغتيال المبحوح في دبي استخدمت جواز سفر ألمانيا أيضاً: ألمانيا .41
أقرت الحكومة األلمانية أمس بأن المجموعة التي نفذت جريمة اغتيال القيـادي            :  أسكندر الديك  -برلين  

دها  محمود المبحوح في دبي استخدمت جواز سفر ألمانيا أيضاً، معلنـة عـن اسـتعدا               حماسفي حركة   
وقال وزير الخارجية غيدو فيسترفيلله أمام      . لمساعدة اإلمارات العربية على إنجاح التحقيقات التي تجريها       

مهتمة بصورة خاصة بالكشف الكامل عن مالبسات الجريمة بـسبب اسـتخدام            «الصحافيين إن حكومته    
ين المساهمة في الكشف عن     يعلى شركائنا اإلسرائيل  «تمنّى أيضاً   أ: وقال فيسترفيلله . »جواز سفر ألماني  

  .»الحادث
20/2/2010الحياة،   
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  ثالثة استخدمت في اغتيال المبحوحوازات إيرلندية وليست خمسة ج .42

مساء الخميس أن خمسة جـوازات سـفر        ” فرانس برس ”أعلنت وزارة الخارجية االيرلندية ل    : )ب.ف.ا(
” حمـاس “ي قامت باغتيال أحد قيادي حركة  ايرلندية، وليست ثالثة كما قيل سابقاً، استخدمتها العصابة الت        

وأوضح متحدث باسم الخارجية أن معلومات جديدة أبلغتها سلطات دبـي إلـى دبلـن               . محمود المبحوح 
  .مفادها أنه تم استخدام جوازي سفر ايرلنديين، إضافة الى الجوازات الثالثة التي ذكرت سابقاً

يضافان إلى الجوازات الثالثة التي تمـت       “ االيرلنديين   وأكدت الخارجية االيرلندية أن الجوازين الجديدين     
) الجـوازين الجديـدين االيرلنـديين     (إذاً، نعتقد أن هـذين      “وقال أيضا   . ”اإلشارة إليها في بداية القضية    

  . ”استخدما من جانب األسماء الثمانية األخرى
20/2/2010الخليج،   

  
  ينفلسطينيالإلى سيطرة   سيطرتهاتحت تحويل مناطق "إسرائيل"طلب من الرباعية ت: سيري .43

من مصادر فلسطينية مطلعة بان واشنطن تماطـل لغايـة          ' القدس العربي 'علمت   : وليد عوض  -رام اهللا   
االن في تقديم ردود واضحة على االسئلة الفلسطينية حول مرجعية عملية السالم وحدود الدولة الفلسطينية               

  .واالطار الزمني النهاء المفاوضات
بعوث الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط، روبرت سيري صرح الخمـيس              وكان الم 

أن اللجنة الرباعية تعد خطة إلحياء عملية السالم، تتمثل في الطلب من الحكومة اإلسـرائيلية، تحويـل                 
ولـة  ، تمهيداً إلقامـة الد    )A(إلى مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية      ) C.B(مناطق خاضعة لسيطرتها    

  .الفلسطينية
وجاءت اقوال سيري خالل زيارته الخميس لمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية واجتماعه مـع رئـيس                

إذا كانت إسرائيل جادة في عملية السالم       : وقال سيري في لقاء صحفي عقب اللقاء      ،  بلديتها خالد العسيلي  
سـالم  . ج رئيس الوزراء الفلسطيني، د    وحل الدولتين، وإذا أردنا أن نرى تراجعا لالحتالل، ونرى برنام         

فياض، في بناء الدولة ناجحا، بعيدا عن التقدم على الساحة السياسية، يجب أن نرى األمور التالية تحدث                 
التوقف التام عن بناء المستوطنات والنشاطات االستيطانية، والتوقف التام عن الخروقـات            : على األرض 

، ألن فياض يقوم بعمل رائع لحفظ األمـن         )A(الفلسطينية المصنفة   اإلسرائيلية بشكل نهائي في المناطق      
إذا تحققـت هـذه الظـروف    : وأضاف المبعوث الخاص ).A(إلى مناطق ) C.B(فيها، وتحويل مناطق   

الثالثة، فإننا نستطيع القول ان االحتالل بدأ في التراجع، وهذا ما يتطلع إليه المجتمع الدولي، وما نتطلـع              
ألراضي الفلسطينية، وبالتالي سينعكس ذلك إيجابا في إقامة مشاريع إنسانية و اقتصادية            إلى حصوله في ا   

  .و مشاريع بنية تحتية و تطوير المنطقة
20/2/2010القدس العربي،   

  
  العقل المدبر الغتيال المبحوح فرنسي": لوباريزيان" .44

لمدبر في عملية اغتيال محمـود      الفرنسية، أمس، أن العقل ا    ) لوباريزيان(كر تقرير لصحيفة    ذ: )أ.ب.د(
   .المبحوح كان يحمل جواز سفر فرنسياً

وأضاف التقرير استناداً إلى أقوال المحققين أن الفرنسي الذي يحمل اسم بيتر الفينجر حسب جواز السفر                
  . يعد أحد أكبر المشتبه في ارتكابهم جريمة القتل

20/2/2010الخليج،   
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   للثقة بين األممخرقذلك اغتيال المبحوح ف طرفاً في "إسرائيل"إذا كانت : بريطاني حزب .45
 حزب الديموقراطيين األحرار أشد األحزاب بموقف بريطـاني واضـح مـن    طالب: لندن ـ رانيا كرم 

إذا : "إذ قال الزعيم السابق لهذا الحزب السير منزيس كامبل        .  حيال اغتيال المبحوح   التصرف اإلسرائيلي 
وإذا .  تصرف من هذا النوع فإن ذلك يشكّل خرقاً خطيراً للثقة بين األمم            كانت حكومة إسرائيل طرفاً في    

ونظراً إلى التكهنات   . تم تعريض الحملة الحقيقيين للجوازات البريطانية للخطر فإن ذلك يشكّل عمالً دنيئاً           
  ".الحالية، فإن حكومة إسرائيل مطلوب منها أن تقدم تفسيراً

ي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم فقـال إن تزويـر             أما النائب العمالي مايك غيبس الذ     
وطالب أيضاً بأن يقدم السفير اإلسرائيلي تفسيراً لما        " قلق كبيراً "جوازات السفر البريطانية يشكّل مصدر      

هذا أمر ال   ": "مجلس الشرق األوسط للمحافظين   "في حين قال النائب المحافظ هوغو سواير رئيس         . حصل
ال يمكنك أن تمارس سياسات خارجية في هذا الوقت الحساس من خالل            ... اضي عنه بسهولة    يمكن التغ 

  ".مثل هذا التصرف غير الشرعي
20/2/2010المستقبل،   

  
  "إسرائيل" مع أزمةلندن ال تعتبر أنها في  .46

» الغارديان«صحيفة  أن  علي الصالح نقالً عن مراسلهالندن من  20/2/2010الشرق األوسـط،     ذكرت
. أن العالقة بين تل أبيب ولندن تدخل مرحلة األزمة، بسبب موضوع جوازات الـسفر              ترى   لبريطانية  ا

، فإن العالقة بين البلدين كانت متوترة جراء الخالفات بشأن عملية السالم في الشرق              »الغارديان«وحسب  
المتطرفة إلى الحكم بعد    األوسط، وتزايد التوتر بشكل ملحوظ منذ وصول حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية            

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بريطانيين القول إنهم غاضبون جـراء          . الحرب العدوانية على قطاع غزة    
 .وهدد هؤالء بإجراءات أشد إذا لم تقدم إسرائيل تفسيرات مرضية في القضية. عملية دبي

نية والفرنسية، هي صـفعة فـي       ويرى هؤالء أن استخدام جوازات السفر البريطانية واأليرلندية واأللما        
الوجه ألهم دول االتحاد األوروبي، أشد من الصفعة التي وجهت لكندا باستخدام جوازات سـفرها فـي                 

  .1997محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في األردن عام 
 حدث باسـم الخارجيـة    لمتا قال: علي هاشم   نقالً عن مراسلها   لندن من    20/2/2010السفير،   وأضافت
ـ         البريطانية فمـا بـين    . عن القـضية  » السفير« باري مارستون، الذي انتقى عباراته بدقة وهو يتحدث ل

بريطانيا تعمل بجدية تامـة     ... ليس أزمة، أو لم يصل لمرحلة األزمة      «إسرائيل وحكومة بريطانيا اليوم     
لخطوات الكفيلـة بعـدم حدوثـه مـرة         للوصول إلى الحقيقة، ومن المهم معرفة ما الذي حدث واتخاذ ا          

  . »أخرى
  

  قتلة المبحوح بريطانيين سرقت هوياتهم من قبل 6ـلندن تعرض إصدار جوازات جديدة ل .47
عرضت لندن إصدار جوازات جديدة لستة بريطانيين قالوا ان هوياتهم سـرقت            : حمد المصري أ - لندن

  .من قبل المجموعة التي نفذت عملية االغتيال
ير المتحدث باسم السفارة البريطانية في إسرائيل الجمعة إن بريطانيا عرضـت إصـدار              وقال رافي شام  

جوازات سفر جديدة لستة بريطانيين استخدم هوياتهم أعضاء فريق اغتياالت يشتبه في أنهم نفذوا عمليـة         
الشرطة اغتيال في دبي، أمال في تجنيب البريطانيين الستة االعتقال غير المقصود بموجب إنذار أصدرته               

  ).االنتربول(الدولية 
20/2/2010القدس العربي،   
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 عضو كونغرس أميركي يطالب واشنطن بالعمل على رفع الحصار المفروض على غزة .48
طالب عضو الكونغرس األميركي براين بيرد، النائب الديمقراطي عـن          : عبد الرؤوف ارناؤوط  -القدس  

فروض على غزة وتـوفير المـساعدات اإلنـسانية         والية واشنطن، الواليات المتحدة بكسر الحصار الم      
يجب على المبعوث الخاص ميتشل القيام بزيارة غـزة لالطـالع علـى األوضـاع               "الطارئة، واضاف   

االنسانية هناك عن كثب، كما يجب على الواليات المتحدة ان تعمل على رفع الحصار كما فعلـت مـع                   
لفلسطينيين وتوفير المواد الالزمـة إلعـادة بنـاء         حصار برلين، ونود ان نحقق ذلك بتقديم المساعدات ل        

مجتمعهم، وعلينا العمل على تحقيق سالم عادل ودائم ليس فقط بالكلمات وإنما باألفعال، وهـذا سـيوفر                 
  ".للناس في غزة األمل ويحقق االلتزام الذي وعد به الرئيس اوباما

20/2/2010األيام، فلسطين،   
  

  ن مدرسة ألنها ارتدت قميصاً يؤيد القضية الفلسطينيةطرد تلميذة ثالثة أيام م :فرنسا .49
طُردت تلميذة في السادسة عشرة من عمرها من مدرسة وسط شرق فرنسا ثالثة أيام              ): أ ف ب   (–ليون  
، على مـا علمـت      »فلسطين حرة «بعدما ارتدت قميصاً في الصف كتب عليه        » الترويج للقضية «بتهمة  
  .دة للقضية الفلسطينيةمن اللجنة المؤي» فرانس برس«وكالة 

 كانون  29وكان جدال وقع بين الشابة التي ترتدي قميصاً مؤيداً للقضية الفلسطينية مع استاذ التاريخ في                
وقـررت اللجنـة    . ، بعدما طلب منها إخفاء هذا اللباس      »فيلفرانش سور سون  «في مدرسة   ) يناير(الثاني  

وقالت .  وابنتها، دعم الشابة والمطالبة بإلغاء العقوبة فوراً       المؤيدة لفلسطين التي تنتمي اليها والدة التلميذة      
نحيي شجاعة زينب لمواجهتها بوسائلها الخاصة      «: لدعم الشعب الفلسطيني  » فيلفرانش سور سون  «لجنة  

  ". إسرائيل"، متهمة استاذ التاريخ بأنه مواٍل لـ»عقائد استاذها
20/2/2010الحياة،   

 
   نووي في موقع دير الزور السوريالوكالة الذرية تشتبه في نشاط .50

في  أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية العثور على آثار يورانيوم في مجمع صحراوي : رويترز–فيينا 
 نشاط نووي سري محتمل في إلى تشير 2007 سنة إسرائيلي دمره قصف ةسوريمنطقة دير الزور ال

  .الموقع
  20/2/2010الحياة، 

  
  مؤتمر هرتسلياالمسار الفلسطيني في  .51

  علي بدوان
في سياق دورته العاشرة، برزت عدة عناوين هامة أطلقها المشاركون في مؤتمر هرتـسليا الـصهيوني                

ومن بين تلك العناوين، جاء الموضوع الفلسطيني الذي اتخذ الحيز          .الذي انتهت أعماله األسبوع الماضي    
  . ن، ومعهم دهاقنة القرار في إسرائيلاألكبر من نقاشات االستراتيجيين واألمنيين اإلسرائيليي

فالمجتمعون في المؤتمر، الذين أشار معظمهم إلى أن الكثير من التغيير في الموقف اإلسرائيلي بات أمراً                
المفر منه، لتقبل مبدأ الدولتين اإلسرائيلية والفلسطينية، معتبرين أن األمر أصبح لدى الحكومة الحاليـة               

اً واضحاً بمبدأ الدولتين، ومن أجل التوصل إلى حل دائم، وضمن ذلـك حـل               بقيادة حزب الليكود التزام   
  . القضايا الجوهرية

وبالتالي العودة لمائدة المفاوضات، بالتوازي مع العمل لتحسين الجانب االقتصادي المشترك مع الجانـب              
ساهمة في الجهـود    الفلسطيني، وبناء االقتصاد الفلسطيني وتحسين األوضاع المعيشية للفلسطينيين، والم        

  . الفلسطينية في هذا المضمار، وعدم القيام بخطوات قد تمنح حركة حماس والفئات األكثر تطرفاً
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إلشعار قطاعات عمـوم  «دافعاً لتوسيع نفوذها في الشارع الفلسطيني، باعتبار ذلك مدخالً مهماً ال بد منه          
 وفق التعبيرات التي قيلـت داخـل قاعـات          ،»الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بفوائد السالم       

  . المؤتمر وداخل أعمال لجانه المختلفة
ولكنهم في الوقت نفسه يعتقدون أنه من غير المتوقع، حصول تقدم حقيقي في المـسيرة الـسياسية بـين                   

  . إسرائيل والفلسطينيين
مـا إهمـال اإلدارة     والمقصود المفاوضات مع الطرف الفلسطيني الرسمي، وذلك لسببين رئيسيين، أوله         

األميركية لهذا المسار في أعقاب المشكالت المتعددة التي تكدست أمامها، وخاصة المشكلة االقتـصادية              
التي ما زالت المشكلة األساسية على جدول أعمال اإلدارة األميركية، وسط األزمة العالمية االقتـصادية               

  . التي ما زالت جاثمة على االقتصاد األميركي
بنيـة  «، وعجز السلطة الفلسطينية عن تفكيك       »تيار التطرف اإلسالمي  « بسبب من ما أسموه قوة       :ثانيهما

، منطلقين من أن إسرائيل منذ نشأتها وحتى اآلن تعيش حرباً مفتوحة مع             »اإلرهاب التي يمثلها هذا التيار    
الـسالم كمـا   محيطها العربي، إال أنه لم يسبق لها أن اضطرت لخوض نقاش معمق في قضايا الحرب و        

  . هي عليه الحال اليوم
ويعود ذلك أساساً إلى تعقد المعطيات وانقالب المفاهيم محليا وإقليمياً ودوليا، بحيث غدت المخاطر التـي            
تواجهها الدولة العبرية اليوم مختلفة جوهرياً عن تلك التي كانت تواجهها في العقدين أو العقـود الثالثـة                  

  . ت البحث اإلسرائيليةويحاول العديد من جها.األولى
، وهي  »األسلحة المنحنية المسار  «، وخطر   »خطر كيانات ليست دولة   «التركيز هذه األيام على ما يسمى       

األسلحة الصاروخية المضاف إليها الكثير من التطور لدى الدول والتنظيمات المحيطة بإسرائيل، وهو ما              
  .  والتكنولوجية اإلسرائيليةيشكل من وجهة نظرهم تحدياً كبيراً للقدرات العسكرية

مما يوجب على إسرائيل العمل لتطوير قدراتها بشكل يبقي فجوة لصالح إسرائيل، مع االهتمـام بـشكل                 
أوسع بالقدرات اإللكترونية، والقدرات في مجال الحواسيب لدى أعداء إسرائيل، والتي سوف تستخدم في              

  . رية اإلسرائيلية ومراكز الحوسبةالمستقبل لمهاجمة مراكز االتصاالت المدنية والعسك
الردع، اإلنـذار،   : ومعتبرين أن الرد األمني اإلسرائيلي في الماضي اعتمد على ثالثة مبادئ أساسية هي            

ولكن هذه المبادئ أعدت للحرب التقليدية التي انتهى زمنها بخروج مصر من دائـرة الـصراع                .والحسم
  . العسكري والقضاء على قوة العراق العسكرية

، »سالح الصواريخ «و» العمليات االستشهادية «فيما برز في المقابل خطران في استنزاف إسرائيل، وهما          
مرجحين أن تعتمد إسرائيل في مواجهة هذين الخطرين على تطوير مبدأ اإلنـذار القـائم علـى الفعـل                   

  . االستخباري، وتكييف الجيش اإلسرائيلي لمواجهة تحديات المستقبل
 في ذات الوقت أن مسيرة التفاوض ستستمر، إذ أنها تخدم مـصالح حيويـة للطـرفين                 ولكنهم يتوقعون 

المتفاوضين، وفق ماجاء في النقاشات التي دارت في المؤتمر استناداً إلى تقرير مركز البحوث السياسية               
  . المشار إليه

اعب التـي    وأشارت التقديرات لقناعة تامة ببقاء حركة حماس مسيطرة على قطاع غزة، رغـم المـص              
ولدتها الحرب، وفي ظل الحصار اإلسرائيلي وسياسة االغتياالت واالجتياحات العسكرية الموضعية مـن             

  . حين ألخر
وتوقع المؤتمرون أن تواصل حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة، كحركـة الجهـاد               

قواها استعداداً لمواجهة محتملة قـد      اإلسالمي وكتائب األقصى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تحشيد         
  . تعود مع الجيش اإلسرائيلي
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انطالقاً » النشاطات اإلرهابية الفلسطينية  « كما يتوقع منظرو ندوات وفعاليات المؤتمر استمرار ما أسموه          
من قطاع غزة، بما فيها إطالق الصواريخ على البلدات والمستعمرات اإلسرائيلية من حين آلخر، بالرغم               

  . قديرات أمنية تشير لوجود استقرار نسبي على جبهة قطاع غزةمن ت
 ومن جانب آخر، شغلت مسألة التوازن الديمغرافي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين علـى كامـل أرض               

فمنهم من  . بشكل خاص، أولويات المؤتمر    1948فلسطين التاريخية بشكل عام، وداخل حدود مناطق العام         
وفاً من االنقالب الديمغرافي اآلتي في نهاية المطاف، داعياً لدراسة الوضع من            أطلق شرارات التحذير خ   

زاويته الديمغرافية، ومقترحاً تسريع عمليات االستيطان وجلب المزيد من يهـود العـالم إلـى فلـسطين         
  . المحتلة

ـ              سطينية  ويلحظ في هذا السياق، أن تواصل عمليات االستيطان الصهيوني التهويدي فوق األراضي الفل
المحتلة، كان استجابة صريحة وواضحة من قبل مراكز القرار الصهيونية لمقترحات مؤتمرات هرتسليا،             

  .المتعلقة بالتوازن الديمغرافي على مدى السنين الماضية
، فقد أثار من على منصة المؤتمر       »إسرائيل بيتنا «أما الصهيوني المتطرف أفيغدور ليبرمان رئيس حزب        

ن العرب الذين بقوا داخل وطنهم عام النكبة، معتبراً إياهم مشكلة كبيرة بالنسبة لمستقبل              موضوع المواطني 
  . »أمنها القومي«الدولة الصهيونية و

إسرائيل تتعرض لهجمـة مـن الـداخل ومـن     «: فألقى خطاباً في المؤتمر مكرراً شعاراته وفقاً لترتيبها 
شخص أن يكون مواطناً فقط إن خدم في الجـيش          الخارج والهجمات من الداخل أكثر خطورة، بإمكان ال       

  . »وال يمكن أن يكون هناك وضع غير ذلك..وأقسم بالوالء لرموز الدولة
  19/2/2010البيان، اإلمارات، 

  
  !تهديدات ومخاوف..األمن اإلسرائيلي  .52

  خالد محمود
فـي مـؤتمر    جاءت تصريحات نائب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، دان مريدور، في خطابه الذي ألقـاه              

فشال فـي امتحـان     " أرض إسرائيل الكاملة  "و" سالم اآلن "هرتسليا العاشر والذي أكد فيه على أن حلمي         
؛ جـاءت لتثيـر     "إن التوازن العالمي سيختل في حال حصول إيران على سالح نووي          :" الواقع، مضيفاً   

ستراتيجيا حول المنافع التي جنتها     جدالً واسع النطاق طالما شغل العديد من القادة اإلسرائيليين وخبراء اال          
من التحوالت الجذرية التي شهدتها التحوالت اإلقليمية والدولية في السنوات الماضية، فهنـاك             ) إسرائيل(

من يعتقد أن هذه التحوالت، والتي منها عملية السالم وانفـراد الواليـات المتحـدة األمريكيـة بقيـادة                   
  ). إلسرائيل( المناخ األمني الخ؛ أدت بمجملها إلى تحسين...العالم

إال تـصريحات مريـدور     . وأتاحت لها ظروف إستراتيجية مثالية للحفاظ على أمنها ومصالحها الحيوية         
وغيره من المفكرين االستراتيجيين في تل أبيب شككوا بجدوى ومصداقية التحوالت بأبعادهـا الدوليـة               

هؤالء المشككون طالبوا بإعادة النظـر فـي        .ائيليةواإلقليمية، وأثرها في تعديل المدركات األمنية اإلسر      
  :اإلستراتيجية األمنية، التي طرأ عليها تطورات وتغيرات بفعل العوامل التالية) إسرائيل(سياسات 

انهيار عدد من الركائز التي قامت عليها النظرية األمنية، فلم يعد العمق االسـتراتيجي الـذي حققتـه                  .1
ربية مجاورة كافياً لمنع وصول التهديدات إلى المواقع الحيويـة، بعـد أن             باحتاللها أراض ع  ) إسرائيل(

وصلت الصواريخ العراقية، وصواريخ حزب اهللا ومن ثم صواريخ المقاومة الفلـسطينية إلـى المـدن                
؛ بسبب العوائق   )العدو(كما أن إسرائيل لم تعد قادرة على نقل المعركة إلى أرض            .والمنشآت اإلسرائيلية 

والجغرافية واإلستراتيجية ،إضافة إلى الخسائر الكبيرة التي لحقت بـالجيش اإلسـرائيلي فـي              السياسية  
تحـت الـضغط    ) إسـرائيل (جنوب لبنان بسبب ضربات حزب اهللا؛ وكذلك في قطاع غزة؛ مما اضطر             

  . المباشر للمقاومة إلى االنسحاب من دون قيد أو شرط
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ائيلي من قبل المقاومة الفلسطينية وما شهدته عملياتها من         ازدياد خطر التهديدات الداخلية لألمن اإلسر     .2
  . واستهداف العمق اإلستراتيجي لها) إسرائيل(تحول نوعي مهم في صراعها مع 

  " . األصولية اإلسالمية"،اإلرهاب العالمي ،)إيران،سوريا(مثل ) إلسرائيل(ظهور أعداء جدد .3
يتها األمنية لتتناسب مع هذا الوضع الجديد وأصبحت        تعيد صياغة نظر  ) إسرائيل(وبناء على ذلك، راحت     
  : تركز على األهداف التالية

  ). العربية واإلسالمية(المحافظة على تفوقها العسكري على دول اإلقليم .1
  . االستعداد الدائم لمواجهة األخطار المحتملة.2
  . اقيةالمحافظة على زمام المبادرة واعتماد الحرب الوقائية والضربة االستب.3
  . االحتفاظ بوسائل الردع المختلفة.4
  . القدرة التكنولوجية العالية .5
  . التحالف العسكري مع الدول الصديقة وخاصة الواليات المتحدة األمريكية.6

وقد دأب المخططون اإلستراتيجيون اإلسرائيليون في مؤتمر هيرتسليا، على أن يضعوا فـي االعتبـار               
، أي مختلف الدول أو ائتالفات الدول العربية التي تشكل الخطر األعظم علـى              "بالتهديد"األول ما يسمى    

ذاتهـا  ) إسرائيل(وبقائها، ومصدر الخطر األول بالطبع هو مصدر عسكري يهدد بقاء           ) إسرائيل(سالمة  
   .ويتلو ذلك مباشرة أشكال عديدة من األخطار االقتصادية ،السياسية ،االجتماعية والديموغرافية المحتملة

يبدو من خالل االطالع على أهم األوراق التي قدمت في مؤتمر هيرتسليا العاشر أن الفرضية اإلسرائيلية                
معرض للخطر من جانب محيطهـا، وهـذا        ) إسرائيل( مبنية على أن وجود      -وما تزال –الرئيسية كانت   

أنـه ال   : اسيتين األولـى   يعد خطراً وجودياً؛ لذلك تبنى هؤالء فرضيتين أس        -بتقدير خبراء الدولة العبرية   
أن تعتمد على عنصر أو عناصـر خارجيـة مهمـا كانـت لـضمان وجـود دولـة                   ) إلسرائيل(يمكن  

  . لن تستطيع تسوية الصراع العربي اإلسرائيلي بالوسائل العسكرية) إسرائيل(أن : والثانية).إسرائيل(
دولة العبرية وذلك بعد أن تكون في       ما تقدم، يثبت أن ثمة أموراً مهمة بدأت تتغير على الصعيد األمني لل            

المنطقة واقع سياسي وعسكري جديد و مختلف عن ذاك الذي كان سائداً من قبل،وقد أصـبحت البيئـة                  
اإلستراتيجية التي تواجه صناع القرار اإلسرائيلي أكثر تعقيداً إلـى حـد بعيـد، وبـدا الفكـر األمنـي            

هرت على الصعد العالمية واإلقليمية عملية مراجعـة        اإلسرائيلي، يشهد في ظل المتغيرات الحادة التي ظ       
شاملة، بغية تحقيق التالؤم مع تلك المتغيرات وتوظيفها لمصلحة المشروع الصهيوني وزيادة الخلل فـي               

  . اإلسرائيلي وتعزيز موقف المفاوض اإلسرائيلي في عملية التسوية السلمية-ميزان القوى العربي 
  18/2/2010فلسطين أون الين، 

  
  تبني خارطة الطريق كإطار تعامل الستئناف المفاوضات .53

  *عوديد عيران
تبذل الواليات المتحدة في األيام األخيرة محاولة الستئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وحكومـة              

ليس من الواضح ما إذا كانت لدى نتنياهو أو أبو مازن الرغبـة             . حول قضايا الحل النهائي   " اإلسرائيلية"
كالهما يواجه قيود صعبة في الداخل ستتصاعد بدون شك لحظـة بـدء             . حقيقة في استئناف المحادثات   ال

ويكاد يكون من المؤكد أنه من األفضل أن تبدأ العملية من خالل تبنـي عمليـة                . المحادثات بين الطرفين  
ولـة بنـاء    خطوة بعد خطوة والتي كانت ستعبر عن دعم لجهود السلطة الفلسطينية فيمـا يتعلـق بمحا               

ويمكن للمساعدة اإلسرائيلية   . مؤسسات الدولة واالستمرار في الحفاظ وتعزيز األجهزة األمنية التابعة لها         
غير المباشرة أن تتجسد في نقل مزيد من المناطق إلى سـيادة الـسلطة الفلـسطينية وتعزيـز النـشاط                    

  .اد والبضائعاالقتصادي الفلسطيني عن طريق رفع القيود المفروضة على حركة األفر
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هذا النهج مازال غير مقبول من الجانب الفلسطيني الذي يصر على استئناف المحادثـات حتـى نهايـة                  
وبينما الزعماء اإلسرائيليين والفلسطينيين متفقون على الرأي النهائي        . اللعبة، أي حتى وضع حل الدولتين     

لة الواجب اتخاذها من أجل الوصـول       وهو وضع الدولتين، فإنهم على ما يبدو تختلف آرائهم حول الوسي          
  .إلى ذلك الهدف هذا إضافة إلى سمات ومالمح تلك الدولة الفلسطينية العتيدة

الوثيقة الوحيدة الملزمة للجانبين والتي تربط بين المفهوم الجزئي للحل وبين تحقيق حل الـدولتين هـي                 
 الطريق تتألف من ثالثة مراحـل       خارطة. 2003 نيسان   30وثيقة خارطة الطريق التي تعود إلى تاريخ        

وبالتزامن مع نشرها أضافت الحكومة اإلسـرائيلية       . الفلسطيني-تفضي إلى حل شامل للنزاع اإلسرائيلي     
وإذا افترضنا أن الحكومة الحالية ملتزمة بقرار اتخذ من قبل حكومـة سـابقة              .  تحفظا كشرط لقبولها   14

، باإلضافة إلى أن خارطة )Terms of Reference (فان خارطة الطريق ينبغي أن تشكل إطارا للتعامل
الطريق يجب أن تجسر القوة بين الموقف الفلسطيني الذي يدعي أنهم أوفوا بالتزامـاتهم فـي المرحلـة                  

لذا فعلى الجانبين التحرك مباشرة نحـو المرحلـة الثالثـة، وتبيـان الموقـف               . األولى لخارطة الطريق  
الجانـب  . ان لم يكن غير كاف للوفـاء بااللتزامـات الفلـسطينية          اإلسرائيلي الذي يدعي حدوث تقدم و     

الفلسطيني يطرح قضية تجميد االستيطان والذي يشكل التزاما إسرائيليا في إطار المرحلة األولـى فـي                
خارطة الطريق، على الرغم من كون هذا الموضوع واحدا من أربعة عشر تحفظا مـن جانـب دولـة                   

  .إسرائيل كما أسلفنا
 دعت إلى اإلزالة الفورية للمواقع االستيطانية غير المرخصة         2003طريق التي تعود إلى عام      خارطة ال 

هذه المواقع ورد ذكرها أيضا في خطاب وجهته الحكومة اإلسرائيلية إلـى            . 2001والتي بنيت بعد عام     
يس إحدى الوسائل لمواجهة هذا الموضـوع ولتمكـين الـرئ         . 2004الحكومة األمريكية في شهر نيسان      

-عباس من بدء المفاوضات هي نقل مسألة تقييد دولة إسرائيل بهذه االلتزامات إلى لجنة ثنائية إسرائيلية               
أمريكية أو بالتبادل من أجل صياغة تصريح متجدد حول هذا االلتزام من الحكومة اإلسرائيلية الراهنـة                

 لتبني خارطة الطريق كإطـار      وهنا نورد مقترحا  . بحيث يتضمن موعد محدد ومؤكد لتحقيق هذا االلتزام       
  .تعامل الستئناف المفاوضات بين دولة إسرائيل وبين السلطة الفلسطينية

السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية ستستأنفان المداوالت بينهما لتحقيق الهدف المشترك وانجاز حل            
  : يوافقا على اآلتيوعلى الطرفان أن. الفلسطيني-الدولتين كوسيلة إلنهاء النزاع اإلسرائيلي

  :TORإطار تعامل 
) ابريـل ( نيسان   30وثيقة خارطة الطريق لتحقيق السالم في الشرق األوسط والتي يعود تاريخها إلى              .1

مواقف الطرفان كما عرضت في موعد صدور وثيقة خارطـة          .  تشكل األساس لهذه المفاوضات    2003
  .الطريق تم تسجيلها

وهما يوافقان علـى أن     . لخارطة الطريق ) ألف(زاماتهما وفقا للمرحلة ا     الطرفان يسجالن أمامهما الت    .2
 يوما مـن موعـد      30 خالل   1تتولى الواليات المتحدة األمريكية إعداد تقرير حول تطبيق المرحلة رقم           

الطرفان يوافقان على إضافة المشاكل المتعلقة بقطاع غـزة         –. قبول هذه الوثيقة رسميا من قبل الطرفين      
  . مداوالتهماضمن فحوى

هذه القضايا يمكن أن تشمل توسيع النـشاط        . الطرفان يحق لهما إضافة قضايا إضافية لمرحلة المحادثات       
 وكذلك إعادة النظر في االتفاقيات القائمة بينهما مثل بروتوكـول   Cاالقتصادي الفلسطيني ليشمل المنطقة     

  .باريس
 وكذلك  2 نفس الوقت حول تطبيق المرحلة رقم        الطرفان يمنحان موافقتهما على إجراء مفاوضات في       .3

  . لخارطة الطريق3المرحلة رقم 
  آلية والجدول الزمني لخارطة الطريق
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  TOR يوما بأنهما يوافقان على إطار التعامل 14الطرفان يبلغان الواليات المتحدة خالل  .1
 يوما عن موعد قبول     14يوافق الطرفان على استئناف المفوضات في نطق لجنتين بحيث ال تتجاوز             .2

  :مجال المرجعية
من خارطة الطريق ومسائل أخـرى التـي تـم          ) ألف(لجنة تتولى بحث المسائل المرتبطة بالمرحلة ا         -

  االتفاق عليها بين الطرفين
  . من خارطة الطريق3 ورقم 2لجنة تبحث في تطبيق المرحلتين رقم  -
  .ا تطلب األمر ذلكيحق للطرفان الموافقة على تشكيل لجان فرعية كلم -
تطبيـق  . 2010) مـايو ( أيـار    31 تستكمل حتى تـاريخ      1المحادثات حول استكمال المرحلة رقم       .3

وكذلك االتفاقيات األخرى التي يمكن أن يتوصل إليها        ) 1مرحلة  (االلتزامات المبينة في خارطة الطريق      
  . على أبعد تقدير2010) سبتمبر( أيلول 30الطرفان حتى تاريخ 

 30 من خارطة الطريق تستكمل حتى تاريخ        3 والمرحلة رقم    2لمحادثات حول تطبيق المرحلة رقم      ا .4
الطرفان يوافقان على جدول زمني لتطبيق االتفاقيات السارية بينهما         .  على أبعد تقدير   2011نيسان ابريل   

  . من خارطة الطريق2 و 1والتي تتعاطى مع المرحلتين 
   معهد أبحاث األمن القومي الصهيوني -مي رئيس مركز أبحاث األمن القو*

  19/2/2010 ،1893التقرير المعلوماتي، ملحق 
  

  تواطؤ اوروبي مع ارهاب الموساد .54
  عبد الباري عطوان

التي تمثلت في اغتيال الشهيد محمود المبحوح، احد مؤسسي كتائب عز الـدين القـسام               ' الموساد'عملية  
فقط بعض االجهزة االمنية في السلطة الفلسطينية، وتعـاون         ، لم تفضح    'حماس'الجناح العسكري لحركة    

بعض عناصرها وقياداتها مع المخابرات االسرائيلية، وانما فضحت الدول االوروبيـة وتواطؤهـا مـع               
  .االرهاب االسرائيلي، خاصة ان هذا االرهاب موجه فعال الى العرب والمسلمين

جوازات سفر عدد من مواطنيها لتنفيـذ       ' الموساد'ة  فوجئنا بصمت الحكومات الغربية التي استخدمت وحد      
عملية االغتيال هذه في مدينة دبي، وفوجئنا اكثر بالتقارير التي نشرتها صحف بريطانية صباح الجمعة،               
وتقول ان االسرائيليين ابلغوا نظراءهم البريطانيين ان عمالءهم سيستخدمون جوازات سـفر بريطانيـة،             

  .ة البريطانية متواطئة اوال، وتشجع االرهاب االسرائيلي ضد العرباالمر الذي يؤكد ان االجهز
صحيح ان الحكومة البريطانية سارعت الى نفي هذه التقارير الصحافية، ولكن عدم اقدامها على اتخـاذ                
اي اجراء ضد االسرائيليين، يؤكد ان الغضب البريطاني الرسمي الذي شاهدناه من خالل استدعاء السفير               

  . الى مقر وزارة الخارجية البريطانية كان مسرحية سيئة االخراج والتمثيل معااالسرائيلي
***  

 دبلوماسـيا اسـرائيليا، واوقفـت       13السيدة مارغريت ثاتشر رئيسة الحكومة البريطانية السابقة طردت         
ليات جوازات سفر بريطانية في تنفيذ عم     ' الموساد' عندما استخدم    1987التعامل االمني مع اسرائيل عام      

ارهابية مماثلة، ونشك ان يقدم غوردون براون، رئيس الحكومة وأحد أبرز المؤيدين السرائيل، ورئـيس   
  .جمعية اصدقائها االسبق، على خطوة كهذه

ان هذه المواقف المخجلة والمتواطئة من قبل حكومات اوروبية استُخدمت جوازات سفرها، يؤكد لنـا ان                
، وسرعان ما يهدأ غبار هـذه       'انها زوبعة في فنجان   'ى حق عندما قالوا     المسؤولين االسرائيليين كانوا عل   

اسـرائيلي  ' اعتذار'فكل ما يتطلبه االمر هو      . الضجة، وتعود المياه الى مجاريها بعد اسبوع على االكثر        
  .ويتم طي هذا الملف
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رها فـي  اسرائيل استخدمت اسلوب االعتذار نفسه مع كندا ونيوزيلندا عندما اسـتخدمت جـوازات سـف            
، ومع ذلك لم تتأثر العالقات الكندية ـ  )1997محاولة اغتيال خالد مشعل في عمان عام (عمليات مماثلة 

  .االسرائيلية مطلقا بل ازدادت قوة وصالبة
انه ارهاب اسرائيلي، يتساوى مع كل ارهاب آخر بما في ذلك ارهاب تنظيم القاعدة، ان لم يكن اخطـر،                   

ليست دولة عضواً في االمم المتحدة، وال تتدعي انها الديمقراطية الوحيـدة            ' ةالقاعد'لسبب بسيط وهو ان     
  .وعنوان الحضارة الغربية في المنطقة العربية

االرهاب االسرائيلي الذي يمارس بمساعدة غربية هو الذي يعطي المبررات، اتفقنـا معهـا او اختلفنـا،            
جنيد الشباب المسلم المقهور والمهان لتنفيذ عملياتـه        ، وكل التنظيمات المتشددة االخرى لت     'القاعدة'لتنظيم  

  .وهذا ال يعني تبرير اي نوع من االرهاب. بتفجير الطائرات ومحطات القطارات
***  

االسرائيلي يتصرف وكأنه فوق جميع القوانين، يرسل القتلة الى عواصـم دول معتدلـة              ' الموساد'جهاز  
 وينفذ جرائمه وهو مطمئن الى دعم الواليـات المتحـدة           حليفة للغرب، ينتهك سيادتها في وضح النهار،      

  .االمريكية واوروبا حتى لو استخدم جوازات سفرها دون علمها
الدول الغربية تنفق مئات المليارات تحت ذريعة محاربة االرهاب العربي االسالمي، لكنها تفقد المصداقية              

اكنا امام االرهاب االسرائيلي، الذي هو ابو       واالصدقاء الذين ال يمكن ان تنجح بدونهم عندما ال تحرك س          
  .االرهاب العالمي وأمه، ما يجعل هذه االموال هدرا وبال فائدة

نطالب الحكومات العربية بمعاقبة الدول المتواطئة مع هذا االرهاب االسرائيلي بـصمتها علـى انتهـاك             
سالمة معتدلة، بتهديدها بوقف كل     سيادتها، واستخدام جوازات سفرها في تنفيذ عملية ارهابية في امارة م          

اشكال التعاون االمني معها اذا لم تتحرك بسرعة لمعاقبة اسرائيل، والضغط عليها لتقـديم القتلـة الـى                  
العدالة في اسرع وقت ممكن، ولكننا نعرف جيدا ان معظم الحكومات العربية فاقـدة الـسيادة، عديمـة                  

  .تهالنخوة، ترضخ بالكامل لتعليمات الغرب وامالءا
بقي ان نقول ان السلطة الفلسطينية التي ثبت تورط اثنين من ضباطها الـسابقين فـي هـذه الجريمـة                    
االرهابية، فقدت كل ما تبقى لها من هيبة او مصداقية، وهي ال تستحق ان تمثل حتى لو فلسطيني واحد،                   

اد وفي اسرع وقـت     اذا لم تبادر فورا، وتعاقب الرؤوس الكبيرة، وتنظف صفوفها من كل عمالء الموس            
  .ممكن

فضيحتان في اقل من اسبوع، واحدة متورط فيها جهاز مخابرات من المفترض ان يعمل ضد اسـرائيل                 
ولمصلحة حماية المواطن الفلسطيني، تحول الى اداة للتجسس على المواطنين الفلسطينيين، بل ومسؤولي             

ية، والفضيحة االخرى العمـل لمـصلحة       السلطة انفسهم، بهدف االبتزاز، وبما يخدم المصالح االسرائيل       
  .من اجل تصفية احد المناضلين الشرفاء الذي سخر حياته لخدمة قضيته ومواجهة االحتالل' الموساد'

***  
عملية اغتيال المبحوح كانت مؤلمة ومهينة في الوقت نفسه، مؤلمة النها طالت شخصية وطنية مجاهدة،               

، فقد كانت مفيدة النها عـرت       'عل الخير يأتي من باطن الشر     ل'ومهينة النها وقعت في بلد عربي، ولكن        
  .السلطة وبعض قياداتها العاملة لمصلحة اسرائيل، مثلما كشفت النفاق الغربي في ابشع صوره واشكاله

  .ان الذين يدعمون االرهاب االسرائيلي، ولو بغض الطرف عنه، ال يمكن اال ان يكونوا ارهابيين
دن او اي عاصمة غربية اخرى حول مكافحة االرهاب سـيتحول الـى مـادة               الحديث في واشنطن او لن    

  .للسخرية، طالما ان هذه العواصم تشارك بشكل غير مباشر في االرهاب االسرائيلي
الدول الغربية تستعد حاليا لفرض عقوبات اقتصادية على ايران، وهي التي لم تمارس او تـدعم عمليـة                  

علـى  ' حماس' عاما، ووضعت    13حصار ظالم، وحاصرت العراق     ارهابية واحدة، ووضعت ليبيا تحت      
وهي التي لم تنفذ عملية عسكرية واحدة خارج االراضي المحتلة، فلماذا ال نرى حصارا              ' االرهاب'قائمة  
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على اسرائيل، وعقوبات اقتصادية ضدها، وهي تمارس االرهاب ليل نهار وتعتدي على دول آمنة بصفة               
  دورية؟

  ذا النفاق المفضوح؟متى نرى نهاية له
  20/2/2010القدس العربي، 

  
   وأبعاد جريمة تزوير الجوازات الرتكاب الجرائم"إسرائيل" .55

  عبداهللا األشعل.د
جواز السفر في القانون الدولي وفي القوانين الدولية له حماية خاصة، حيث تجمع القوانين الوطنية علـي             

من ناحية أخري، فـإن     . اإلهمال أو البيع أو التزوير    أن العبث بجواز السفر يعتبر جريمة جنائية سواء ب        
جواز السفر هو الورقة الرسمية التي تضفي المصداقية علي حاملها من الوطنيين وحدهم وتتمتع بحمايـة      

ولذلك فإن جواز السفر مرتبط ارتباطاً مطلقاً بالجنسية، أما جوازات السفر الدولية            . الدولة التي أصدرتها  
لتي تمنح من جانب بعض المنظمات االنسانية لعديمي الجنسية أو الالجئين فلها وضـع              أو وثائق العبور ا   

 ثم في أعقاب النكسة عام      1948وعندما فر الفلسطينيون من دارهم في أعقاب النكبة عام          . قانوني خاص 
ها  حاولت الدول العربية التي قدمت المأوي لهم أن تكفل تحركهم عبر الحدود بوثائق وطنية، بعض               1967

كان جوازات سفر أردنية أو سورية مع اإلشارة إلي األصل الفلسطيني، وبعضها اآلخر مثل مصر التي                
منحت الفلسطينيين في غزة وثائق سفر تتسم بأعلي درجات التناقض، حيث يجـوز للفلـسطيني حامـل                 

 دخول مصر رغم    الوثيقة أن يدخل الدولة المعنية بقدر ما تسمح هذه الدولة، وفي غالب األحيان يمنع من              
  .حمله لوثيقتها

ولسنا بحاجة في هذا المقام إلي اإلفاضة في تعرض هذه الوثيقة الثمينة للتزوير من جانـب العـصابات                  
  .اإلجرامية حتي تسهل تنقالتها بين الدول

والحق أن قيام االشتباه في مجموعة إرهابية قدمت إلي دبي خصيصاً في إطار عملية إجرامية الغتيـال                 
المبحوح من قاعدة حماس ليس جديداً في العالم العربي وفي الدول األخري، ألن إسرائيل التـي                محمود  

قامت أساساً علي الغصب وأنشأتها عصابات إجرامية ارتكبت ماال يحصر من الجرائم لقيام دولـة مـن                 
ست فيها غير   نوع خاص علي الدماء واألشالء ال يمكن أن تسلك في عالقاتها مع األمم المتمدينة التي اند               

ولسنا بحاجة أيضاً إلي تعداد الحاالت التي تم فيها قيـام الموسـاد اإلسـرائيلي               . هذا السلوك اإلجرامي  
بتزوير جوازات سفر دول أخري صديقة وحليفة الرتكاب جرائم االغتيال والتصفية لكـل مـن تقـرر                 

و المكـان والظـروف التـي       إسرائيل أنه عقبة في سبيل مشروعها اإلجرامي، ولكن الجديد هذه المرة ه           
فاغتيال المبحوح قرار سياسي اتخذه رئيس الحكومة بما يترتب عليه من           . قرأتها إسرائيل قراءة مغلوطة   

لوجستيات، ومنها تزوير جوازات دول حليفة مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا واسـتراليا حتـي ال تثـور                 
ورغم أنها ليست المرة األولي، إال أن الظرف        . يةالشبهة حولهم في الدولة المستهدفة خالل قيامهم بالعمل       

يظهر أن إسرائيل تتعرض بسبب افتئاتها وتجاوزها لحدود العالقة مع هؤالء الحلفاء لنزع شرعيتها بعـد             
محرقة غزة مما سبب حرجاً شديداً لحكومات هذه الدول، وخاصة بريطانيا التي أعلن رئـيس وزرائهـا                 

سوف يعدل القانون البريطاني بما يضمن إفالت المجرمين اإلسرائيليين         خالل فضيحة ليفني في لندن أنه       
من العقاب، وهو أحد اآلثار الخطيرة التي تكرر التنبيه إليها لتقرير جولدستون، وبعد فضيحة الـسجون                

وقد ارتبط هذا الظرف في لندن باستجواب       . السرية للمخابرات األمريكية في كبري الديمقراطيات الغربية      
بلير حول دوره في العدوان الغاشم علي العراق وتدميره، تجاور هذا الظرف أيضاً مـع طبـول                 طوني  

الحرب التي تدقها إسرائيل وهي الوجه اآلخر لشعارات السالم التي يرفعها نتانياهو مع حرصـه علـي                 
تـواتر  إذالل الواليات المتحدة، وكشف الرباعية الدولية وإحراج الدول الصديقة له فـي المنطقـة، ثـم                 

المشروعات حول التسوية علي حساب مصر وما تابعه العالم من أزمة طاحنة بين تركيا وإسرائيل بسبب                
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وقد ظنت إسرائيل دائماً أن الموساد هو       . محرقة غزة، والسلوك غير الدبلوماسي للمسئولين اإلسرائيليين      
لم العربي ربما تخلـي عـن       ذراع الردع خاصة ضد المقاومة في ظرف قرأت فيه إسرائيل جيداً أن العا            

المقاومة مثلما عجز عن تحقيق السالم بالمفاوضات العبثية، مما أدي إلي تعثـر المـصالحة الفلـسطينية         
وتردي الموقف العربي، ومن ثم ظنت إسرائيل أن التصعيد ضد إيران والمقاومة سوف يكـون غطـاءاً                 

  .اً بدبيممتازاً الغتيال أحد أهم منسقي الدعم اإليراني لحماس مرور
فإذا كان تزوير الجوازات جريمة في قوانين الدول التي أصدرتها فإنه يعد جريمة أيـضاً فـي القـانون                   
الدولي، خاصة إذا قامت بالتزوير دولة واستخدمت بالتزوير الثقة الواجبة في الجواز وفي الدولـة التـي                 

 جزء من مشروع إجرامي يهدف في       أصدرته، ومن ثم فالتزوير في هذه الحالة بذاته ودون أن نقرنه بأنه           
النهاية إلي تسهيل اغتيال أحد قادة حماس، فإن إسرائيل بذلك تكون قد خلطت بين جريمة التزويـر فـي                   
القانون الدولي وبين جريمة االغتيال التي سكت العالم كله في السابق عليها، فتجرأ الفقه الصهيوني علي                

الدفاع الشرعي، وأن القتل المخطط والمنظم إذا تم علـي يـد            اعتبار أن تصفية الفلسطينيين هو من قبيل        
إسرائيل ضد المقاومة فإنه عندهم مشروع رغم أنه في القانون الدولي جريمة إرهاب تلحق بالدولة كمـا                 
أنه جريمة عمدية إلبادة عرق بذاته، فتكتسب الجريمة أوصافاً قانونية متعددة منهـا اإلبـادة الجماعيـة                 

وإذا كانت الدول التي اعتدت إسرائيل علي سيادتها وجوازاتها قد سـكتت فـي              . سانيةوالجريمة ضد االن  
الماضي عن جرائم االغتيال للفلسطينيين، فإن هذه الدول كانت مستعدة ألن تسكت أيضاً إكراماً إلسرائيل               

 قـررت تـصعيد القـضية ولـديها         -مسرح الجريمة -علي االعتداء علي حقوقها السيادية لوال أن دبي         
تحركات موثقة، وتشعر دبي بأنها ضحية في قضية ال عالقة لها بها، فقد دخل الجنـاة إلـي أراضـيها                    
بجوازات سفر مزورة ولكن دبي لم تكتشف هذا التزوير في حينه، ثم أعلن بعد الكثير مـن التطـورات                   

بـي هـو    في هذه الحالة يكون القضاء فـي د       . وبعد أكثر من أسبوعين علي الحادث عن واقعة التزوير        
المختص بمحاكمة المتهمين في جرائم الدخول بوثائق مزورة توسالً إلي ارتكاب جريمة االغتيال علـي               

ولذلك يجب أن يتخذ العـالم العربـي قـراراً       . أراضيها، بصرف النظر عن الجنسيات الحقيقية للمتهمين      
العربية مسرحاً لعمليـات    بمساندة دولة اإلمارات العربية في إدارة هذه القضية حتي ال تصبح األراضي             

الموساد، وحتي ال يفتح السكوت أو العجز عن المساءلة الباب إلي المساس باالستقرار الواجب الستمرار               
  .              االستثمارات األجنبية في دبي

19/2/2010 
  

  المفاوضات أم المصالحة الوطنية؟: من يسبق من .56
  هاني المصري

 وحتى اآلن، نشهد نوعاً من السباق بين اسـتئناف المفاوضـات            2008منذ وقف المفاوضات أواخر عام      
  .وتحقيق المصالحة الوطنية

نائب الرئيس األميركي جو بايدن كشف عن موقف إدارته من هذه المسألة بوضوح تام، عنـدما صـرح         
اف بعيد تقديم الورقة المصرية بأن اإلدارة األميركية ترى أهمية تأجيل المصالحة الى مـا بعـد اسـتئن                 

المفاوضات، ألنها تدرك أن إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية بعيداً عن شروط اللجنـة الرباعيـة                
الدولية، من شأنه أن يقوي الموقف الفلسطيني ويجعله أقل استعداداً لقبول الشروط اإلسرائيلية السـتئناف               

  .المفاوضات
ج الـوطني الفلـسطيني، ولثوابـت الموقـف     فأي مصالحة وطنية سترتكز على إعادة االعتبار للبرنـام        

الفلسطيني وتلتزم بضرورة استناد المفاوضات القادمة الى مرجعية ملزمة تقوم علـى القـانون الـدولي                
وإنهاء االحتالل وتجميد االستيطان، وهذا يجعل استئناف المفاوضات، خـصوصاً فـي ظـل الحكومـة                
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 لم تستأنف المفاوضات يكون بمقدور الحركة الوطنية الموحدة         اإلسرائيلية الحالية، احتماالً بعيداً جداً، وإذا     
  .اللجوء الى خيارات أخرى مثل المقاومة، وهذا آخر ما تريده الواليات المتحدة األميركية وإسرائيل

إن إسرائيل تريد استئناف المفاوضات وفق شروطها، أي بدون االلتزام بمرجعية وال بوقف االستيطان أو               
ون السماح بدور دولي فاعل وال ضمانات دولية حقيقية تساعد على وصولها الى اتفاق              بجدول زمني، وبد  
  .وتضمن تطبيقه

إسرائيل تريد المفاوضات من أجل المفاوضات، ومن أجل إضاعة الوقت وتسهيل قيام حلف أميركي ــ               
ف برنامجها   عربي ضد إيران، وتوفير الغطاء، سواء لضربها إذا لم توافق على وق            - إسرائيلي   -دولي  

النووي، أو لما تقوم به إسرائيل من فرض حقائق احتاللية واسـتيطانية علـى األرض تجعـل الحـل                    
  .اإلسرائيلي هو الحل الوحيد المطروح والممكن عملياً

كما تصر إسرائيل على استئناف المفاوضات، لدرجة أن افيغدور ليبرمان وزير الخارجية المتطرف جداً              
ناف المفاوضات، رغم أنه يعتقد أنه ال إمكانية للتوصل الى اتفاق خـالل العقـدين           يطالب باستمرار باستئ  

القادمين على األقل، وذلك ألن المفاوضات مفيدة جداً إلسرائيل، كونها تقطع الطريق علـى الخيـارات                
والبدائل الفلسطينية األخرى، وعلى المبادرات والجهود العربية والدولية وتقلل مـن فـرص المـصالحة               

لوطنية ويمكن أن تساعد على وقف مالحقة إسرائيل على جرائمها، وعلى حملة نزع الشرعية الدوليـة                ا
  .عنها وفرض المقاطعة والعقوبات الدولية عليها

تأسيساً على ما سبق فإن الموقف األميركي ــ اإلسرائيلي هو العقبة األساسية أمام تحقيـق المـصالحة               
  .الوطنية

لتوقيع الورقة المصرية، رغم ما يتيحه وقف المفاوضات من أجـواء إيجابيـة   الرافضة اآلن   " حماس"إن  
توفر قواسم مشتركة أكبر وفرصاً أوسع لتحقيق المصالحة، ستصبح رافضة أكثر للتوقيع إذا وجـدت أن                

  .المصالحة ستوفر الغطاء الستئناف مفاوضات عبثية
 الورقة المصرية رغم مالحظاتهـا عليهـا        أن تدرك قوالً وفعالً، أن الوحدة على أساس       " حماس"إن على   

أفضل مليون مرة من الوضع الحالي، لذا عليها أن تبادر لتوقيع الورقة رغم مالحظاتها عليها، خصوصاً                
  .أن مصر تعهدت علناً بأنها ستأخذ هذه المالحظات بالحسبان عند التطبيق

وطنية وأنها قطعت شـوطاً حاسـماً،       ، مؤخراً بإيجابية عن المصالحة ال     "حماس"ال يكفي أن يتحدث قادة      
وأنها ستتحقق قريباً، وأنه يكفي أن تؤخذ مالحظاتها عليها، أو أن يعقد لقاء بين ابو مازن وخالد مـشعل،            

والمنظمـة  " فـتح "أو أن يتم توفير ضمانات لتطبيقها، بل عليها أن توقع على الورقة المصرية، وتضع               
  .رتها وإرادتها بتحقيق المصالحةوالسلطة أمام اختبار حول مدى جديتها وقد

إن الورقة المصرية تمثل حالً وسطاً، لم يحقق كل طرف فيه جميع مطالبه، فهي على سـبيل المثـال ال                    
ـ   الحفاظ بحكومتها لحين إجراء االنتخابـات التـي تأجلـت عـن موعـدها              " حماس"الحصر، أعطت ل

قيادي مؤقت لحين إجراء االنتخابـات      ف من خالل بلورة إطار      .ت.الدستوري، وأعطتها إعادة تشكيل م    
  .للمجلس الوطني الفلسطيني

ـ  تشكيل قوة أمنية من ثالثة آالف عنصر لتعمل في قطاع غزة، وعدم شمول ذلك الضفة               " فتح"وأعطت ل
  .الغربية، وتخويل الرئيس بتشكيل لجنة االنتخابات العليا، واللجنة األمنية العليا

 أن تطبق بجميع بنودها وإما ال تطبق، وهي، رغم كـل مـا فيهـا،    إن الورقة المصرية كل متكامل فإما  
تعاني من نقص حاد يتمثل بتجنب البرنامج السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية أو وفاق وطنـي، مـا                  
يجعل إمكانية تطبيقها أصعب بكثير من الوصول إليها، ولكنها المدخل الوحيد الستمرار الحوار الوطني،              

  . شروع بالمصالحة الوطنيةوالفرصة المتاحة لل
وحتى يمكن تطبيق الورقة المصرية في صورتها الحالية، يجب العمل على تـوفير ضـمانات إلجـراء                 

  .انتخابات حرة ونزيهة في أجواء مناسبة، واحترام نتائجها مهما كانت
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بوابة تخشى، ومعها حق في ذلك، إذا لم تمنح ضمانات، من أن المطلوب منها الخروج من ال               " حماس"فـ
فهي عليها أن تخسر وتقبل أن تكون أقلية أو تخرج مـرة            . التي دخلت فيها، أي بوابة صناديق االقتراع      

أخرى من النظام السياسي، أو أنها إذا شاركت في االنتخابات وفازت باألغلبية لن تتمكن مـن تـشكيل                  
. عة الدولية ستفرض عليهـا    الحكومة ألن الحصار والعدوان اإلسرائيلي يقف لها بالمرصاد، وألن المقاط         

  !!أن تخسر في الحالتين إذا فازت باالنتخابات أو خسرتها" حماس"أي مطلوب من 
بضمانات دولية وأميركية وإسرائيلية ألن الـسلطة ال تـستطيع أن           " حماس"ليس من المنطقي أن تطالب      

ـ              مانات عربيـة،   توفر هذه الضمانات، وإنما يمكن ويجب توفير ضمانات فلسطينية، ويمكن تـوفير ض
خصوصاً مصرية، بوصف مصر هي الدولة الراعية للمصالحة، فهي يمكن أن تكون الضامنة لتطبيق ما               

  .يتم االتفاق عليه
إن الضمانات المطلوبة هي أن يقبل الطرف الفلسطيني والعربي بنتائج االنتخابات مهما كانت، سـواء إذا          

ذا يتطلب أن يتم إطالق سـراح المعتقلـين الـسياسيين           باالنتخابات القادمة أو لم تفز، وه     " حماس"فازت  
ووقف حملة االعتقاالت وفتح المؤسسات المغلقة ووقف التحريض اإلعالمي في الضفة الغربية وقطـاع              
غزة، وأن يتم توفير حرية الترشح والدعاية االنتخابية للجميع دون تمييز، وتوفير إشراف ورقابة عربية               

فير شبكة أمان لمنع التدخل اإلسرائيلي في نتائج االنتخابات، عبـر التعهـد             ودولية على االنتخابات، وتو   
بإقرار قانون في المجلس التشريعي القادم يمكن من التوكيالت للنواب في حال اعتقالهم أو تمكينهم مـن                 

مـن  التصويت في القضايا األساسية رغماً عن االعتقال كما يفعل قادة الفصائل المعتقلون، أو استبدالهم ب              
يأتي بعدهم في القوائم االنتخابية؟ ال يمكن تجاهل هذا األمر، الذي يعني تجاهله أن طرفاً يريد أن يوظف                  

فالشرعية الوطنية تسبق شرعية صناديق     . االحتالل وإجراءاته لخدمة مصالحه، وهذا ينزع الشرعية عنه       
  .االقتراع على أهميتها

ـ        حجة، وعليها المشاركة في هذه الحالـة باالنتخابـات          أي" حماس"إذا توفرت هذه الشروط، لن يتبقى ل
واحترام نتائجها، وإذا لم تفز باألغلبية عليها االلتزام باحترام قرارات القيـادة الفلـسطينية مـع حقهـا                  
بمعارضتها معارضة شرعية وبما يتضمن حقها بالعمل على تغييرها ووضع برنامج جديد بـديالً عـن                

  .لقانونيةبرنامجها بالوسائل السلمية ا
إن الحل األفضل والمناسب لخصوصية الشعب الفلسطيني التي تقع أرضه تحت االحتالل، أن يتم العمـل            
الستكمال الحوار بعد توقيع الورقة المصرية لالتفاق على برنامج سياسي مشترك وحكومة وحدة وطنية،              

ا ستوحد وتقوي الفلسطينيين، وإذا     تحسباً الحتمال اقدام إسرائيل على منع إجراء االنتخابات إذا وجدت أنه          
يتم اللجوء للشعب واالحتكام لقراره عبر صناديق االقتراع        ) لنقل ثالثة أشهر  ) تعذر ذلك خالل فترة معينة    

  !! كما هو وارد في الورقة المصرية أو في موعد جديد قريب يتم االتفاق عليه28/6/2010في 
  20/2/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم  واألبحاث والدراسات
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