
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

  
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  سرائيليإل  قانونياًسلم ال المبحوحياغتفي  المستخدمجواز السفر االلماني : دير شبيغل
 لمسلكين للرد على اغتيال المبحوح األول قانوني والثاني الجزاء من جنس العم: البردويل
 لدولة فلسطينية لم تكن هناك آفاق إذاأخشى عودة العنف : عباس

    كوشنير حول الدولة الفلسطينية خطيرة وتتساوق مع خطط فياضتصريحات: "إسرائيل"
  فلسطين كلون الغالبية في مدن شماليش  48تظهر أن عرب الـ  إحصائية إسرائيلية

خلفان يدعو حماس لفتح تحقيق 
ح القاتل الفعلي للمبحو ..داخلي

  من الدائرة الضيقة المقربة منه
  

 3ص ... 

 1707 21/2/2010األحد 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1707:         العدد       21/2/2010األحد  :التاريخ

    :السلطة
 4 لدولة فلسطينية لم تكن هناك آفاق إذاأخشى عودة العنف : عباس .2
 5  الدويك يطالب الدول العربية بتبني موقف حيال جريمة اغتيال المبحوح .3
 5  "المتابعة العربية"القرار الفلسطيني حول استئناف المفاوضات يصدر بعد اجتماع : ألحمدا .4
 5   في القدس"اليونسكو"لمقترح األردني بتعيين بعثة دائمة لـ السلطة الفلسطينية تؤيد ا .5
 6   فلسطينيرفيق النتشة ممثالً خاصاً للرئيس ال .6
 6  هو فقط من أجل مصالح المواطن الفلسطيني" إسرائيل"التنسيق األمني مع : وزير داخلية رام اهللا .7

    
    :المقاومة

 6 مسلكين للرد على اغتيال المبحوح األول قانوني والثاني الجزاء من جنس العمل: البردويل .8
 7  جنوب غزة مع االحتاللذراعان عسكريان يعلنان مسؤوليتهما عن اشتباكات .9
 7 حماس لن تسكت على االعتداءات اإلسرائيلية ومن حقها الرد عليها: الرقب .10
 7   إلى صراع داخلي تصّر على تحويل اغتيال المبحوححماس: فتح .11
 8 رتصريحات الزهار ال تستقيم مع ما اتفق عليه في لجنة المصالحات الداخلية بمص: حزب الشعب .12
 8  تهيئة أجواء المصالحةإطارفي غزة  من فتح إلىعودة ثالثة محافظين : الفرا .13
 8 ال نتائج حقيقية للقمة العربية في ليبيا دون مصالحة فلسطينية: الوادية .14
 8  في عين الحلوة  يلتقي الفصائل والقوىحماسوفد  .15
 9 حماس تتهم أمن السلطة باعتقال قيادي وخمسة من أنصار الحركة في الضفة .16
 9   في رفح من محاولة اغتيالمن القسامنجاة قيادي  .17
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 9   المبحوح والعالقة ستتعزز وتتطوراغتيالال أزمة مع الدول األوروبية في : أيالون .18
 9   فلسطينية خطيرة وتتساوق مع خطط فياض كوشنير حول الدولة التصريحات: "إسرائيل" .19
 10 اختر طريق السالم وستجدني معك: نتنياهوليفني تتحدى  .20
 10   تقول إنها عثرت على برميل مشبوه على شواطئ تل أبيب"إسرائيل" .21
    

    :األرض، الشعب
 10  من الحفريات والمقتنيات األثرية اإلسرائيلية في القدس مزورة % 90 :ناجح بكيرات .22
 11  في القدسمشروع إستيطاني جديد يهدد بابتالع راس العامود  .23
 11  عابرال يعقل لمصر ترك الفلسطينيين يجوعون وتغلق األنفاق بعد الم: النشار .24
 11  اإلسرائيليةعالم فلسطيني يعاني خطر الموت في المعتقالت  .25
 11  االحتالل يصّعد من اعتقال نساء فلسطين: مركز أحرار .26
 12   دونمات من أراضي سنجل شمال رام اهللا10ستوطنون يستولون على م .27
 12   قوارب الصيادين قبالة سواحل مدينة غزةالزوارق الحربية االسرائيلية تستهدف .28
 12  فلسطين يشكلون الغالبية في مدن شمال  48تظهر أن عرب الـ  إحصائية إسرائيلية .29
 12  لغزيين المتهان جمع الحصىالحصار يدفع ا: تقرير .30
 13  من األرض% 2 من السكان على 25%: عرب النقبتحقيق حول  .31



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1707:         العدد       21/2/2010األحد  :التاريخ

   
   :صحة

  13  مصابا بالسرطان في غزة1899 .32
   

   : األردن
 13   لم يحسم اإلسرائيلية- ةمكان انعقاد المفاوضات الفلسطيني: األردن .33
 13 "إسرائيل"نقابة مصدري وتجار الخضار والفواكه تعلق التعامل مع : األردن .34
   

   :عربي، إسالمي
 14   "للتوقيع فقط"الورقة المصرية مطروحة : أبو الغيط .35
 14   لتعيين مفوض لشؤون القدسلدى الجامعة العربية توجه : موسى .36
 14  لجنة المتابعة العربية تجتمع في آذار لبحث الطلب األميركي البدء بمفاوضات غير مباشرة .37
 15  مفاوضات مباشرةيفالعالقات مع واشنطن مهمة للغاية للتواصل مع اإلسرائيليين : المعلم .38
 15   "حماقات" من ارتكاب "إسرائيل" تحذّر سوريا .39
   

   :دولي
 15  االتحاد األوروبي يستوضح ليبرمان حول دور للموساد في اغتيال المبحوح .40
 16  سرائيليإل  قانونياًسلم ال المبحوحياغتفي  المستخدمني جواز السفر االلما: دير شبيغل .41
 16  توضيحات بشأن استخدام جواز سفر فرنسي في عملية المبحوح" "إسرائيل"من طلبنا  :فيون .42
 16  لسلطةاالتحاد األوروبي ينفي وقف تمويل كهرباء غزة ويؤكد وصول األموال ل .43
 17  وتدعم خطة فياض في بناء الدولةالستيطان ها لرفضتؤكد طوكيو  .44
    

    :حوارات ومقاالت
 17  نبيل عمرو... وبداية مسار جديد.. نهاية أوسلو .45
 19  راجح الخوري... !الحياء المذبوح في جريمة المبحوح .46
 20  ياسر الزعاترة... مليونا دوالر لزوجة قتيل إسرائيلي أمريكي .47
 22  علي الزين... حصار غزة باألرقام الفعلية .48
    

  26  :كاريكاتير
***  

  
  

  القاتل الفعلي للمبحوح من الدائرة الضيقة المقربة منه ..خلفان يدعو حماس لفتح تحقيق داخلي .1
ضاحي  أن الفريق) وكاالت( نقال عن مراسلها محمود خليل و21/2/2010االتحاد، اإلمارات، نشرت 

 حركة حماس إلى إجراء تحقيق داخلي لمعرفة الطريقة التي أمس دعاخلفان تميم القائد العام لشرطة دبي 
وقال . لى دبي قبل اغتيالهإ عن وصول القيادي في الحركة محمود المبحوح تم فيها تسريب المعلومات

 أطالبكمثلما تطالب بتسلم الفلسطينيين المشتبه بهما " القيادي في حماس محمود الزهار إلىموجها حديثه 
 الفريق إلى تحقيق داخلي حول الشخص الذي سرب المعلومات عن تنقالت المبحوح بهذه الدقة بإجراء
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 دبي إلى المعلومات عن موعد تنقالت ووصول المبحوح أن إلىالفتا . "قتله في يناير الماضيالذي 
نه أ فريق القتل من قبل شخص في الدائرة الضيقة المقربة جدا من المبحوح والذي يعتقد إلىوصلت 

  . "لعنصر القاتلا"
ن فريق االغتيال سبق أ" قوية على تورط الموساد في الجريمة، وكشف أدلة خلفان تأكيده وجود وجدد

. "ن زار دبي مرتين قبل التنفيذ خالل العام الماضي، وتزامن وصوله في كل مرة مع وصول المبحوحأو
 أظهرتذ إ الصين إلى حين كان المبحوح في طريقه أشهر ثالثة كانت قبل األولى المرة إن"وقال 

 إلىالمبحوح نفس الطائرة من دبي  فريق االغتيال استقلوا مع أفرادتفاصيل جوازات السفر أن بعض 
بكين وقاموا بمتابعة حركاته، فيما كانت المرة الثانية قبل نحو شهرين عندما وصلت مجموعة من فريق 

 دبي في نفس توقيت وصول المبحوح، وقام عناصرها بمتابعة تحركات المبحوح والتخطيط إلىاالغتيال 
  . فنيةسبابأل قرروا تأجيل تنفيذ العملية أنهملتصفيته غير 

 أن شرطة دبي لم نقال عن مراسلتها من دبي شيرين فاروق أن خلفان أكد 21/2/2010البيان، وذكرت 
تكشف حتى اآلن عما إذا كان الجناة استخدموا غرفة عمليات نمساوية لدعم اتصاالتهم التي كانت مشفرة 

مشيراً إلى استمرار التعاون الكبير بعلم السلطات هناك أم ال، والتحقيقات مازالت جارية في هذا األمر، 
وقال إن هناك معلومات ال تود شرطة دبي اإلعالن عنها اآلن، خاصة  . بين شرطة دبي والدول المعنية

 .في ما يتعلق بجوازات السفر الدبلوماسية التي استخدمها بعض الجناة في دخول دبي
ل في جعبتها الكثير من التفاصيل أكد أن شرطة دبي ال يزا أن خفان 21/2/2010الخليج، وأضافت 

  .عن هذه الجريمة النكراء، وهناك العديد من األدلة التي ال يمكن تجاهلها بأي شكل من األشكال
وفيما يتعلق بمعلومة أن غرفة قيادة لفريق االغتيال أديرت من على أرض النمسا لتنفيذ الجريمة، وأن 

 بهذه الغرفة، وتلقيا أوامر التنفيذ والمغادرة من عضوين قياديين في فريق االغتيال أجريا اتصاالت
شخص قاد الغرفة، قال خلفان إن السلطات النمساوية تجري تحقيقاً حالياً بشأن استخدام شبكة االتصاالت 
بها من قبل المشتبه فيهم، وأن شرطة دبي تمتلك أدلة قوية في هذا الشأن، الفتاً إلى أنه أعلن من قبل أن 

تخدموا عبر هواتفهم شبكة االتصاالت النمساوية، ولكن ال نستطيع القول إنه تم استخدام المشتبه فيهم اس
   .هذه الشبكة بعلم السلطات النمساوية من عدمه، فالتحقيقات ال تزال جارية

 
 لدولة فلسطينيةأخشى عودة العنف اذا لم تكن هناك آفاق : عباس .2

ذا لم تستأنف المفاوضات حول إمن عودة العنف " تخوفه"بدى الرئيس محمود عباس أ: ب.ف.أ -باريس 
 .الفرنسية" لوموند"مس صحيفة أقيام الدولة الفلسطينية وذلك في حديث نشرته 

". لى خيارات اخرىإن يلجأ الشعب أخشى أاذا لم تكن هناك آفاق للمستقبل فانني "وقال للصحيفة 
لى خضوع قطاع إمشيرا " فة الغربيةفي الوقت الحالي نسيطر على الموقف على األقل في الض"ضاف أو

 .غزة لسيطرة حركة حماس
ن يحمل لهم المستقبل دولة فلسطينية، واذا ما استمر الجمود أمل في اذا فقد الناس األ"وضح عباس أو

 ".لى العنف إفانني اخشى عندها ان يعودو
ي تنازالت أن يقدموا سرائيليين لاإلعباس أن وبشأن استئناف محتمل للمفاوضات المجمدة حاليا اعتبر 

 ".ال اعتقد انهم سيغيرون موقفهم دون مساع من الواليات المتحدة"دون ضغوط من واشنطن وقال 
) الفرنسي نيكوال(اوباما كما نعتمد على الرئيس ) االميركي باراك(نعتمد على الرئيس "واضاف 
نه صديق للفلسطينيين الرئيس الفرنسي يريد القيام بدور واعتقد انه يستطيع ذلك أل. ساركوزي

 ".سرائيليين معاولإل
 21/2/2010الحياة الجديدة، 
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 الدويك يطالب الدول العربية بتبني موقف حيال جريمة اغتيال المبحوح  .3
طالب الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ، الدول :  محمد الرنتيسي-رام اهللا 

غتيال الشهيد محمود المبحوح، حيال جهاز الموساد واالحتالل العربية بتبني موقف واضح من جريمة ا
 .اإلسرائيلي الذي بات يعبث بأمن هذه الدول

لملك الراحل الحسين ل قادة العرب إلى تذكر الموقف المشرف "الدستور"ودعا الدويك في حديث خاص لـ
 مشيرا إلى أن جاللته ، عاما13بن طالل، إبان محاولة الموساد اغتيال خالد مشعل في عمان قبل نحو 

 .وقف بكل قوة في وجه العدواإلسرائيلي 
وشدد الدويك على ضرورة إجراء تحقيق مكثف يطال إدارة الجوازات في كافة الدول المتورطة في 
الجريمة، مرجحا احتمالية أن يكون هناك عمالء للموساد اإلسرائيلي يعملون في إدارة الجوازات في هذه 

 . القتلة في تنفيذ جريمتهمالدول، وسهلوا مهمة
الدويك دور دولة اإلمارات العربية المتحدة في الكشف عن الجريمة ، مشيرا إلى أن القدرة . وثمن د

 .األمنية لشرطة دبي أذهلت العدواإلسرائيلي
 21/2/2010الدستور، 

   
  "بيةالمتابعة العر"القرار الفلسطيني حول استئناف المفاوضات يصدر بعد اجتماع : األحمد .4

القيادة الفلسطينية "قال عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عزام األحمد إن :  نادية سعد الدين–عمان 
ستعلن قرارها بشأن استئناف المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي بعد اجتماع لجنة المتابعة العربية المقرر 

  ".قريباً، ولن تنفرد بالقرار
استلم مؤخراً الرد األميركي "رئيس عباس الجوده أمس في عمان إن أثناء و" الغد"وأضاف األحمد إلى 

 اإلسرائيلية، ولكنه بحاجة -على المقترحات التي تقدم بها مسبقاً بشأن استئناف المفاوضات الفلسطينية
  ".إلى دراسة

ميركي وأشار إلى أن عباس طلب خالل استقباله مؤخراً في رام اهللا السفير ديفيد هيل مساعد المبعوث األ
  ".المزيد من التوضيحات بالنسبة للرد األميركي"لعملية السالم في الشرق األوسط جورج ميتشل 

الرئيس عباس أبلغ السفير هيل أن الجواب الفلسطيني سيعلن بعد أن يتم عرض الرد "وأوضح بأن 
لتحرك في ضوئه، األميركي على الدول العربية، ولجنة المتابعة العربية، فإذا وافقوا على ذلك سيكون ا
  ".ولكننا ال نستطيع التكهن حتى اللحظة ماذا سيكون عليه الرد العربي في هذا الخصوص

الموقف الفلسطيني ثابت فيما يتعلق بعدم العودة إلى المفاوضات المباشرة إال بعد "وأكد األحمد على أن 
فيها القدس، وايجاد مرجعية االلتزام اإلسرائيلي المسبق بوقف االستيطان في األراضي المحتلة، بما 

  ".1967محددة للمفاوضات تتمثل في حدود 
  21/2/2010الغد، االردن، 

 
  في القدس "اليونسكو"لمقترح األردني بتعيين بعثة دائمة لـ السلطة الفلسطينية تؤيد ا .5

لوم عن دعمها عبرت السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة باللجنة الوطنية للتربية والثقافة والع:  بترا–عمان 
في ) اليونسكو(ردني بتعيين بعثة دائمة لمنظمة االمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم وتأييدها للمقترح األ

 .القدس الشرقية لمراقبة ما يقع من اعتداءات اسرائيلية متكررة على المقدسات االسالمية والمسيحية فيها
نه تمت مخاطبة ألى إملكية لشؤون القدس عبداهللا كنعان مين عام اللجنة الألى إشارت في كتاب وجهته أو

وفي جميع المحافل الدولية " اليونسكو"ردني لدى وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية لدعم المقترح األ
 .  مثمنة عاليا المقترح االردني بتعيين البعثة،المختصة 

 21/2/2010الدستور، 
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 طيني رفيق النتشة ممثالً خاصاً للرئيس الفلس .6

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بتعيين القيادي في حركة فتح رفيق النتشة ممثال : وكاالت
استنادا للصالحيات "وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية أن عباس أصدر قرارا بهذا الخصوص . له

ة الحركية في حركة فتح وهو ويشغل النتشة منصب رئيس المحكم. "المخولة له وتحقيقا للمصلحة العامة
 . من قادتها التاريخيين

ويخلف النتشة في منصبه القيادي اآلخر في فتح روحي فتوح الذي أقاله عباس من منصبه في مارس 
  . اثر ضبط السلطات اإلسرائيلية ألفي هاتف نقال في سيارته أثناء عودته من األردن2008

 21/2/2010البيان، 
 

   هو فقط من أجل مصالح المواطن الفلسطيني"سرائيلإ" التنسيق األمني مع :رام اهللاوزير داخلية  .7
قال وزير الداخلية في السلطة الفلسطينية الدكتور سعيد أبو علي في مقابلة :  محمد يونس–رام اهللا 

. ن الساحة الفلسطينية مفتوحة، وهناك محاوالت واسعة الختراقها، لكنها متابعة جيداًأ "الحياة"اجرتها معه 
وقلّل من شأن وجود الجماعات . سرائيلين مصدر التهديد الدائم هو استمرار االحتالل اإلأوشدد على 

ن مصادر التهديد أنها ليست ظاهرة بل حاالت فردية، مضيفاً أالجهادية في الضفة الغربية، واعتبر 
  .ن تنشأ عن الجمود في عملية السالمأخرى موجودة وقائمة، ويمكن األ

سرائيل هو فقط من أجل مصالح المواطن الفلسطيني، ويطاول القضايا إالتنسيق األمني مع وأوضح ان 
منية وأكد ان المؤسسة األ. سرائيلالجنائية والتنقل بين المناطق الخاضعة للسلطة وتلك الخاضعة إل

 نأالفلسطينية لم تعد مرتبطة بأسماء المسؤولين عنها، بل اصبحت مؤسسة لها مرجعية سياسية، و
ضاف ان عدد معتقلي حماس قليل ومتغير، وال أو. منية باتت جهازاً متكامل االختصاصجهزة األاأل

 . شخصا250ًيتجاوز 
  21/2/2010الحياة، 

  
 مسلكين للرد على اغتيال المبحوح األول قانوني والثاني الجزاء من جنس العمل: البردويل .8

 حركة حماسالقيادي في ، أن  محمد إبراهيمرام اهللا نقال عن مراسلها من 21/2/2010البيان، ذكرت 
نحمل الموساد الصهيوني المسؤولية المباشرة عن "صالح البردويل قال في مؤتمر صحافي بغزة أمس، 

جريمة اغتيال الشهيد المبحوح على أرض عربية، وعليه أن يتحمل تبعات جريمته كاملةً عاجالً أم 
 . "آجالً

ات األوروبية وعدد من عناصر حركة فتح في هذه الجريمة، إال رغم ضلوع عدد من الجنسي" :وأضاف
أننا في حماس نعتبرهم جميعاً عمالء للموساد ال نعفيهم من العقاب، ولكن ال نعفي الموساد من مسؤوليته 

وشدد على أن حركته ال تتهم حركة فتح بالضلوع في تنفيذ  ."الكاملة عنهم كعمالء يعملون لمصلحته
 .  مشاركة اثنين من أجهزته األمنية سلوكاً فردياً وأنهما عميالن للموسادالجريمة، وتعتبر

، مشدداً في الوقت نفسه على أن استعمال عناصر فلسطينية من حركة فتح "فتح ال تغطي العمالء"وقال 
الذي امتداداً لعملية التنسيق األمني "واعتبر ذلك  ."يهدف إلى تكريس االنقسام الفلسطيني"في هذه الجريمة 

 . "يهدف لشق الصف الفلسطيني وإضعافه في مواجهة االحتالل والتهويد
ننتظر نتائج التحقيق ولنا الحق كأولياء لدم "ودعا اإلمارات إلى إشراك حركته في التحقيقات، وقال 

وطالب الدول األوروبية  ."المبحوح في ذلك، نأمل أن تتعاون اإلمارات معنا لكشف تفاصيل الجريمة
ارك عمالء يحملون جوازاتها في الجريمة إلى موقف جدي لمالحقة هؤالء المجرمين اإلرهابيين التي ش"

 . "ومالحقة قادة الموساد الذين انتهكوا حرمة بالدهم بالتخطيط لهذه الجريمة
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التعامل مع القضية بجدية تامة وأن تتخذ موقفاً قوياً تجاه انتهاك العدو "ـكما طالب الدول العربية ب
وني حرمة الدم الفلسطيني والعربي، وحرمة سيادة وأمن دول عربية من خالل ارتكاب الجريمة الصهي

مالحقة قادة االحتالل كمجرمي حرب إرهابيين يعرضون "ودعا المجتمع الدولي إلى  ."على أرضها
 . "استقرار الشعوب والدول للخطر واإلرهاب

تي تحاول حرف البوصلة عن اتجاهها، وتضليل الكف عن المهاترات اإلعالمية ال"ـوطالب حركة فتح ب
التحقيق، والمساهمة المجانية في إعفاء االحتالل من مسؤوليته عن هذه الجريمة الوطنية، ألن الذي اغتال 

جهاد، وكافة الشهداء الذين طالهم اإلرهاب  المبحوح هو الذي اغتال الشهيد عرفات والشهيد أبو
 . "الصهيوني

ن المبحوح اتصل بعائلته تليفونياً قبل سفره إلى دبي وأبلغهم نيته النزول في فندق وأشار البردويل إلى أ
 . معين، مشيراً إلى أن الحجز لعملية سفره تمت عن طريق اإلنترنت وهذه شكلت ثغرة أمنية في تحركاته

 قال إن، أن البردويل )وكاالت( نقال عن مراسلها كامل ابراهيم و21/2/2010الرأي، األردن، وأضافت 
 القانوني حيث سنستغل كل األولالمسلك "حركته ستسلك طريقين في التعامل مع اغتيال المبحوح 

 الجناة ومحاكمتهم، والمسلك الثاني هو إلى القانونية من خالل توكيل محامين  وقضاة للوصول اإلمكانات
  يتلقى أن إال حال بأيالجزاء من جنس  العمل، والعدو الصهيوني الذي ارتكب هذه الجريمة ال يمكن 

  ."جزاءه
  

  جنوب غزة مع االحتاللذراعان عسكريان يعلنان مسؤوليتهما عن اشتباكات .9
أعلن الذراعان المسلحان لحركة فتح والجبهة الديمقراطية، أمس مسؤوليتهما :  ردينة فارس- غزة

 . أمسالمشتركة عن االشتباك مع القوات اإلسرائيلية شرق خان يونس في وقت مبكر صباح
 مجلس شورى مجموعات الشهيد أيمن جودة وكتائب –وقالت كتائب شهداء األقصى في فلسطين 

تمكنت صباح أمس مجموعة مشتركة من استهداف قوة صهيونية راجلة "المقاومة الوطنية، في بيان 
ن خط بصاروخ موجه مضاد لألفراد ومن ثم االشتباك معها وذلك في منطقة القرارة على بعد مائة متر م

 ."كيسوفيم جنوباً، ألكثر من نصف ساعة
وأضاف البيان أن الجيش اإلسرائيلي رد بعشرات القذائف المدفعية وصواريخ أرض أرض وإطالق النار 
من قبل طائرات األباتشي، مؤكداً عودة المجموعة المنفذة بسالم رغم سقوط عدد من اإلصابات في 

 .المكان
  21/2/2010عكاظ، 

    
 حماس لن تسكت على االعتداءات اإلسرائيلية ومن حقها الرد عليها: الرقب .10

لن تقف مكتوفة "س بخان يونس، أن المقاومة الفلسطينية أكد حماد الرقب، الناطق باسم حركة حما: غزة
األيدي، في ظل الجرائم والخروقات التي تنفذها قوات االحتالل بشكل مستمر بحق أبناء الشعب 

وأكد أنه من حق المقاومة الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك للجم العدوان اإلسرائيلي ". الفلسطيني
ن تسكت على ما يقوم به االحتالل، وسيكون لها حسابها الخاص مع االحتالل، وشدد أن حركته ل. وردعه
  ".لن يكون المستوطنون والصهاينة في مأمن ما دام أبناء شعبنا يتعرضون للعنت الصهيوني: "قائال

  20/2/2010قدس برس، 
  

  حماس تصر على تحويل اغتيال المبحوح إلى صراع داخلي: فتح .11
فتح، فايز أبو عيطة حماس واتهمها باإلصرار على تحويل حركة باسم هاجم الناطق : )يو بي آي(
وقال إن ذلك يثير التساؤالت والشكوك حول حقيقة موقفها من .  المبحوح إلى صراع داخلي"استشهاد"
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في الوقت الذي تكشف شرطة دبي تفاصيل هذه الجريمة البشعة وتشير إلى تحمل "وأضاف . المصالحة
مباشرة عن اغتيال المبحوح وتثبت ذلك بالصوت والصورة، تتعالى أصوات في الموساد المسؤولية ال

حماس لحرف النظر عن المتهم الحقيقي عبر إشعال معركة فلسطينية بتوزيع اتهامات باطلة للسلطة 
  .وحركة فتح

  21/2/2010الخليج، 
  

 مصرتستقيم مع ما اتفق عليه في لجنة المصالحات الداخلية ب تصريحات الزهار ال: حزب الشعب .12
 اعتبر نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب بان تصريحات محمود : نادر القصير-رفح 

التفاق عليه الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس في خطبة الجمعة األخيرة، ال تستقيم مع ما تم ا
في لجنة المصالحات الداخلية التي أنهت أعمالها في القاهرة أثناء الحوارات الجماعية التي شاركت فيها 
كافة الفصائل الفلسطينية منذ عام، معتبرا حديثه عن عدم السماح بعودة من يتهمهم بقتلة الشعب إلى 

ة المصالحة، ويضع العراقيل أمام قطاع غزة حتى بعد توقيع المصالحة، أمرا يتعارض  وجوهر عملي
  .تحقيق ذلك من اجل إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة

 21/2/2010الحياة الجديدة، 
  

  تهيئة أجواء المصالحةإطارفي غزة  من فتح إلىعودة ثالثة محافظين : الفرا .13
ري لحركة  أسامة الفرا محافظ خان يونس جنوب قطاع غزة، وعضو المجلس الثو.د أكد ): وفا( –غزة 

فتح، أن عودة ثالثة محافظين الى قطاع غزة الخميس الماضي تأتي في اطار تهيئة األجواء للمصالحة 
 .الفلسطينية

   بالقولولفت الى أن األيام القادمة ستشهد عودة مجموعة من كوادر حركة فتح الى قطاع غزة، مشددا
 من تحقيق المصالحة، وأن تكون هناك يجب أن نمضي جميعا الى هذه العودة على أساس أنها تعزز"

 ".فرصة اللتقاء قيادات من حماس وفتح النجاز هذا الموضوع
 21/2/2010الحياة الجديدة،  

 
 سطينيةال نتائج حقيقية للقمة العربية في ليبيا دون مصالحة فل: الوادية .14

 ياسر الوادية أن .د أكد ممثل ومنسق عام تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة : حسن دوحان-غزة 
القمة العربية المقبلة في ليبيا لن تستطيع تحقيق نتائج حقيقية دون التوصل الى اتفاق مصالحة فلسطينية، 

 يمكن التعويل على تحقيق المطلوب فلسطينيا توجه سريع نحو المصالحة يسبق القمة بحيث :وأضاف
 .نتائج ايجابية تخدم الفلسطينيين

 21/2/2010الحياة الجديدة،  
  

  في عين الحلوة وفد حماس يلتقي الفصائل والقوى .15
لى الفصائل والقوى الفلسطينية بجولة عقام المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان علي بركة : صيدا

 يرافقه وفد من عضوي القيادة السياسية احمد عبد الهادي  في مخيم عين الحلوةواإلسالميةالوطنية 
ومشهور عبد الحليم والمسؤول السياسي في منطقة صيدا ابو احمد فضل والمسؤول السياسي في مخيم 

، فالتقى مسؤول عصبة األنصار أبو طارق السعدي بحضور الناطق بإسم .عين الحلوة زهير الخطيب
  .، ثم عقد اجتماعا مع قائد الكفاح المسلح العميد منير المقدح الشيخ جمال خطاباإلسالميةالقوى 

 امني وحصره وعلى رفع إشكال أيوأكد بركة اثر اللقاء حرص جميع القوى داخل المخيم على معالجة 
 في المخيمات الفلسطينية في األمنية األوضاعتداولنا في : "وقال.  مخل بأمن المخيماتأيالغطاء عن 
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يم عين الحلوة وتم التوافق على ضرورة الحفاظ على امن واستقرار المخيمات لبنان وخاصة في مخ
كذلك بحثنا الوضع السياسي العام في القضية : " وأضاف". في لبناناألهليوكذلك المحافظة على السلم 

 حالة االنقسام وتحقيق المصالحة إلنهاء انه ال بد من تضافر الجهود الفلسطينية وأكدناالفلسطينية 
  ".لسطينيةالف

 عمالء الموساد الصهيوني الذين نفذوا بإعدامورحب بركة بقرار المحكمة العسكرية اللبنانية التي قضت 
 المجذوب في صيدا واغتيال عدد من قادة المقاومة األخوينجرائم في لبنان ضد المقاومة وخاصة اغتيال 

ى جانب لبنان في مواجهة اي عدوان  في لبنان، وأكد ان الشعب الفلسطيني في لبنان يقف الاإلسالمية
 إلى العودة إال ليس لنا مشروع في لبنان كفلسطينييننحن ولبنان في خندق واحد ونحن : "صهيوني وقال

  ".فلسطين
  21/2/2010المستقبل، 

 
 حماس تتهم أمن السلطة باعتقال قيادي وخمسة من أنصار الحركة في الضفة .16

 أن أجهزة المخابرات في السلطة الفلسطينية نابلسمن  20/2/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، ذكر 
أثناء خروجه )  عاما49ً(الدكتور مصطفى الشنار حماس  القيادي البارز في حركة 20/2اعتقلت السبت، 

 . من حفل زفاف في مدينة نابلس
ن أجهزة األم من رام اهللا أن حماس اتهمت 20/2/2010قدس برٍس، في السياق نفسه أضافت وكالة 

  .في السلطة باعتقال خمسة من أنصارها في محافظات نابلس وطولكرم وسلفيت ورام اهللا
  

   في رفحنجاة قيادي من القسام من محاولة اغتيال .17
، عطية أبو نقيرة، من محاولة اغتيال ليلة أول "كتائب القسام "فيبارز القيادي النجا :  محمد الجمل-رفح 

 .مرور مركبة كان يستقلها في مخيم الشابورة شمالي محافظة رفحمن أمس، بعد تفجير عبوة ناسفة لدى 
  ".ولم يسفر عن وقوع أية إصابات أو أضرار مادية

، دون أن يتضح إذا "جند أنصار اهللا"وخالل ساعات نهار أمس، تم اعتقال عدد من أعضاء التيار السلفي 
  .ما كانت االعتقاالت المذكورة على خلفية االنفجار

  21/2/2010ين، األيام، فلسط
 

  ال أزمة مع الدول األوروبية في إغتيال المبحوح والعالقة ستتعزز وتتطور: أيالون .18
عن اعتقاده بأن جريمة ،  نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي،داني أيالونأعرب : محمود خليل، وكاالت

ال "ائيل، زاعماً أنه اغتيال المبحوح في دبي لن تؤدي إلى أزمة في العالقات بين الدول األوروبية وإسر
إن هناك مصالح "وقال خالل ندوة سياسية في رحوفوت جنوبي تل أبيب . "عالقة إلسرائيل بهذه العملية

مشتركة إلسرائيل وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في مكافحة اإلرهاب العالمي بشكل مستمر ولذلك لن تكون 
  ." ستتعزز وتتطورهناك أزمة وإنما بالعكس، إذ أن العالقات مع هذه الدول

  21/2/2010االتحاد، اإلمارات، 
  

  تصريحات كوشنير حول الدولة الفلسطينية خطيرة وتتساوق مع خطط فياض : "إسرائيل" .19
سرائيلي بنيامين نتنياهو عن انزعاجها أعربت مصادر في مكتب رئيس الوزراء اإل:  وكاالت-القدس 

لذي وافق فيه على االعتراف بدولة فلسطينية حتى الشديد من موقف وزير الخارجية الفرنسي كوشنير وا
  .قبل التفاوض على حدودها
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ونقلت اذاعة الجيش االسرائيلي عن تلك المصادر قولها إن تلك التصريحات خطيرة للغاية تتساوق مع 
عالن عن دولة فلسطينية بمجرد سالم فياض والذي يسعى الى اإل. خطط رئيس الوزراء الفلسطيني د

  . مؤسساتها بغض النظر عن نتائج المفاوضات حول حدودهااالنتهاء من
واشارت المصادر الى أن القلق االسرائيلي يكمن في امكانية حصول الجانب الفلسطيني على ضمانات 

وروبية لالعتراف بدولة فلسطينية دون التفاوض على ميركية وبعض الدول األدارة األسرية من اإل
  .على الجانب االسرائيليحدودها، ما يشكل ضغطاً اضافياً 

واوضحت المصادر ان اسرائيل ستعترض رسمياً خالل الساعات القادمة على الموقف الفرنسي والذي 
يشكل تراجعاً كبيراً، حيث أعلنت باريس قبل شهور انها ال تؤيد االعتراف بدولة فلسطينية قبل التفاوض 

  .على حدودها
  21/2/2010األيام، فلسطين، 

  
 اختر طريق السالم وستجدني معك: تنياهوليفني تتحدى ن .20

 المعارض، تسيبي ليفني، عرضت "كديما"، أمس، أن رئيسة حزب "معاريف"كشفت صحيفة : تل أبيب
على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، اقتراحا بأن يختار طريق المفاوضات مع السلطة الفلسطينية بشكل 

 .الكامل في الكنيستجدي، وعندها سيجدها وحزبها يوفران له الدعم 
وقالت الصحيفة إن هذا العرض قدم في لقاء ثنائي جمع بينهما في األسبوع الماضي، إذ دعاها نتنياهو 

وطلبت . بصفتها رئيسة المعارضة ليقدم لها تقريره الشهري حول األوضاع السياسية والعسكرية السرية
لى نشاطه في دق األسافين في حزبها وتقديم وراحت خالل اللقاء توبخه ع. ليفني منه أن يجتمعا منفردين

 6 نائبا وسأمنحك في الحكومة 15انسحب من حزب كديما أنت و"المغريات لنائبها، شاؤول موفاز 
 ." نواب وزراء ورئاسة ثالث لجان برلمانية6وزارات و

ف أصدر وقال لها نتنياهو إنه شخصيا ال عالقة له بهذه االقتراحات وإنه حال النشر عنها في الصح
فأجابته ليفني أنه . وقال لها إنه معني بالتعاون بينهما في حكومة واحدة. األوامر بوقف هذه الجهود

: سيجدها إلى جانبه في حال اتخاذه قرارا باالنعطاف السياسي، حتى ولو من دون الدخول إلى االئتالف
. "تخطوها من أجل السالم صوتا مضمونا في الكنيست اإلسرائيلي، سيؤيدونك في كل خطوة 28لديك "

 .فأجابت باإليجاب، وفقا لشروط هذا االنضمام. فسألها إن كانت مستعدة لدخول االئتالف الحاكم
 21/2/2010الشرق األوسط، 

  
   تقول إنها عثرت على برميل مشبوه على شواطئ تل أبيب"إسرائيل" .21

 على مواد متفجرة، بالقرب من أعلنت مصادر عبرية، عن العثور على برميل يشتبه باحتوائه: الناصرة
  .على السواحل الشمالية لتل أبيب" ريدينغ"منطقة محطة الكهرباء 

، أن مستخدمي محطة الكهرباء، قاموا صباح هذا اليوم باستدعاء )20/2(وأكدت اإلذاعة العبرية، السبت 
بة من مضخات الشرطة، بعد عثورهم على برميل مشبوه قذفته مياه البحر األبيض المتوسط إلى مقر

و أشارت اإلذاعة إلى أن فرق متخصصة من الغواصين، قامت بفحص مكونات . التبريد التابعة للمحطة
  .البرميل داخل مياه البحر

  20/2/2010قدس برس، 
  

 من الحفريات والمقتنيات األثرية اإلسرائيلية في القدس مزورة  % 90 :ناجح بكيرات .22
لمخطوطات والتراث في المسجد األقصى ناجح بكيرات روايات فند رئيس قسم ا:  ماهر إبراهيم-غزة 

االحتالل اإلسرائيلي الهادفة إلى إفزاع المواطنين وإبعادهم عن المصلى المرواني بالقدس المحتلة، بحجة 
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 مستمرة، وأنها أدت إلى تشققات  االسرائيليةن الحفريات أوأوضح .تشققات وانهيارات داخل المصلى
بنية وأثرت على المباني المحيطة بالمسجد األقصى وأسوار المسجد الخارجية واضحة في معظم األ

الجانب األخطر في هذا الموضوع، هو أن بعض الشخصيات والمؤسسات، سواء ولفت إلى أن  .أيضا
كانت داخلية أو خارجية أخذت مقولة المصلى المرواني وموضوع التشققات فيه وهذا ما أرادته السياسة 

 األول ، يعتمدن العقلية اإلسرائيلية تسير نحو خطينأ وضح من جهة أخرى،وأ. اإلعالميةاإلسرائيلية 
في حين . من خالل ما تجد من آثارعلى الخرافة، حيث تريد من األرض أن تطبق الخرافة التي تريدها، 

 الحفريات  في المئة من90 في كثير من األحيان تلجأ إلى التزوير وأن "إسرائيل"أن أن الخط الثاني هو 
والمقتنيات األثرية تزورها وتفعل أشياء جديدة وتقوم بصناعة جديدة مثل الحجارة والنقود المزورة، وبعد 

  .ذلك إن وجدت األصل تقوم بتهريبه حتى ال يدينها
  21/2/2010البيان، 

  
 في القدسمشروع إستيطاني جديد يهدد بابتالع راس العامود  .23

راث من أخطار تسويق ما اسمته مشروع إستيطاني تهويدي يحمل األقصى للوقف والت"حذّرت مؤسسة 
ويقام المشروع في قلب حي رأس العامود بالقدس جنوب شرق المسجد األقصى، حيث  .معاليه زيتيم"إسم

تحاول شركات وجهات يهودية تسويق المشروع بتشجيع اليهود على شراء شقق سكنية بدعوى أنها مطلة 
  . وأن األمر يسرع ببناء الهيكل المزعوموقريبة على المسجد األقصى

  21/2/2010الدستور، 
  

  ال يعقل لمصر ترك الفلسطينيين يجوعون وتغلق األنفاق بعد المعابر: النشار .24
قال رئيس بلدية رفح جنوب قطاع غزة، عيسى النشار، إن تجارة األنفاق فُرضت على الشعب : رفح

في الوقت ذاته بناء الجدار الفوالذي من قبل مصر مشاركة الفلسطيني جراء الحصار اإلسرائيلي، معتبراً 
ال يعقل لمصر وال ألحد، أن يترك الشعب الفلسطيني "مضيفاً أنه . في تشديد الحصار على أهل غزة

وأوضح أن ". يجوع ويغلق األنفاق كما أغلق المعابر وأحكم الحصار على الشعب في قطاع غزة
لعمل في الجدار الفوالذي اآلن متوقف، دون معرفة السبب وراء هذا المعلومات التي لديهم تقول إن ا

  .التوقف
  21/2/2010، قدس برس

  
 اإلسرائيليةعالم فلسطيني يعاني خطر الموت في المعتقالت  .25

طالب مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان أمس، المنظمات الدولية ومؤسسات : د ب أ 
فلسطيني عصام العالم ال بضرورة التدخل العاجل لإلفراج عن " حدودأطباء بال"حقوق اإلنسان ومنظمة 

يعاني "، وهو محاضر جامعي وعالم فيزياء موضحاً أن المعتقل. "إسرائيل"معتقل لدى الراشد األشقر 
  ."الموت البطيء نتيجة األمراض التي أصابته وعدم توفر عالج مناسب له في سجون إسرائيل
  21/2/2010البيان، 

  
  االحتالل يصّعد من اعتقال نساء فلسطين : أحرارمركز  .26

حذّر مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان من سياسة اسرائيلية جديدة بدأت تظهر للعيان، 
نشر الرعب "تتمثل في ازدياد حجم االعتقاالت في صفوف النساء الفلسطينيات، معتبراً أن هدفها 

  ".والخوف وإذالل الشعب الفلسطيني
  21/2/2010تور، الدس
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   دونمات من أراضي سنجل شمال رام اهللا10ستوطنون يستولون على م .27
استولى مستوطنون من مستوطنة شيلو، يوم أمس، على قطعة أرض تبلغ :  أحمد رمضان-رام اهللا 
الى ذلك، قالت مصادر طبية  . دونمات من أراضي قرية سنجل شمال مدينة رام اهللا10مساحتها 

 يطا جنوب الخليل إن شابين فلسطينيين في العشرينات من العمر أصيبا برصاص فلسطينية أمس في
ن الشابين أصيبا أموظف في بلدية يطا  وقد أفاد .الجيش اإلسرائيلي أحدهما إصابته خطيرة في الرأس

  . من أجل البحث عن عمل"إسرائيل"فيما كانا يحاوالن الدخول الى 
  21/2/2010المستقبل، 

  
   قوارب الصيادين قبالة سواحل مدينة غزةة االسرائيلية تستهدفالزوارق الحربي .28

قصفت الزوارق الحربية اإلسرائيلية يوم أمس، قوارب الصيادين قبالة سواحل :   أحمد رمضان-رام اهللا 
وأفاد أحد الصيادين أن القصف ألحق أضراراً مادية في أحد القوارب الراسية قبالة منطقة . مدينة غزة

  .ال غرب المدينة من دون وقوع إصاباتالسودانية شم
  21/2/2010المستقبل، 

  
  فلسطين  يشكلون الغالبية في مدن شمال  48تظهر أن عرب الـ  إحصائية إسرائيلية .29

 عاما، 20، أنه خالل "إسرائيل"أظهرت دراسة إحصائية نشرها مكتب اإلحصاء المركزي في : الناصرة
وتظهر اإلحصائية .  يحملون الجنسية اإلسرائيلية عربيا، سيكون واحد من كل أربعة2030أي في سنة 

 في 53أن الفلسطينيين يمثلون بالفعل غالبية سكان شمال فلسطين المحتلة، باستثناء حيفا، بنسبة تصل إلى 
، كان مليون ونصف المليون عربي يعيشون في 2008وتشير الدراسة إلى أنه في نهاية العام  .المائة

 في المائة 24 مليون نسمة، مشكلين 2.4، إلى 2030قع أن يزداد هذا العدد، في عام فيما يتو. "إسرائيل"
 في 70 كان 1950كما يظهر التقرير أنه في عام  .1948من تعداد السكان في فلسطين المحتلة عام 

نت وفيما كا.  في المائة83 من المسلمين، أما اآلن فتصل هذه النسبة إلى "إسرائيل"المائة من العرب في 
 العرب إلى ذلك فإن . في المائة7 في المائة، انخفضت هذه النسبة اآلن إلى 21نسبة المسيحيين العرب 

 1 في المائة في الجنوب و16 في المائة من سكان حيفا، و24 في المائة من سكان القدس، و31 يشكلون
 66.400 يبلغ عدد سكانها أما أكبر تجمع عربي فهو في مدينة الناصرة التي. في المائة فقط في تل أبيب

  . ألف شخص30شخص، تليها مدينة أم الفحم، بمعدل 
  20/2/2010، قدس برس

  
 الحصار يدفع الغزيين المتهان جمع الحصى: تقرير .30

 البحث عن استخالص الحصى المتهاندفع الحصار كثيرا من شباب قطاع غزة : صالح النعامي - غزة
ى مواد البناء إلعادة بناء المنازل التي هدمتها الحرب العدوانية من الركام، ال سيما بعدما زاد الطلب عل

أن المهربين نجحوا في تهريب كميات كبيرة من اإلسمنت إلى قطاع غزة، وهذا  ورغم .اإلسرائيلية
أحدث انتعاشا ما في عمليات البناء، وإن كان هذا على صعيد عمليات الترميم وليس إعادة البناء بشكل 

هناك أيضا  كما أن .، فلجأ البعض إلى استخالصها من الركام الحصىحد فكر في تهريبكامل، لكن ال أ
 من باطن األرض، وتحديدا في المناطق الخالية التي تقع قبالة شاطئ  الحصىستخالصال سعىمن ي
  دوالر ( منه بستة شواكل "التنكة"وتأتي هذه الطريقة الشاقة بمردود مادي أفضل؛ حيث يتم بيع  .البحر
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ثالثة (، علما بأن أصحاب شركات مواد البناء يبيعونها بعد طحنها بالكسارة باثني عشر شيكال )ونصف
  ).دوالرات

  21/2/2010الشرق األوسط، 
  

  من األرض % 2 من السكان على 25%: عرب النقبتحقيق حول  .31
لقانونية تشن السلطات االسرائيلية هجمات متالحقة على عرب النقب، فبدأت مؤخرا بمنح الصبغة ا

لمزارع يهودية منتشرة في النقب شبيهة من حيث المكانة القانونية للقرى غير المعترف بها، وهناك 
 مزرعة يهودية من هذا النوع هي اآلن في مرحلة ترتيب توليفة قانونية لها، في الوقت الذي 30حوالي 

 من السكان إال أنهم 25%النقب ويشكل العرب في . ال تولي أي أهمية للقرى العربية وتهدم قرى بأكملها
 76 قرية غير معترف بها يسكنها حوالي 45فقط من األراضي، ويوجد % 2يسكنون على مساحة تبلغ 

وإلى جانب  .بات مشهد هدم المنازل شبه يومي وأوامر الهدم ال يمكن إحصاؤهافي حين ألف عربي، 
ماء ورش المحاصيل الزراعية بالمبيدات هدم المنازل على نطاق واسع أقدمت السلطات على ردم آبار ال

  .من أجل إجبار السكان على االنتقال إلى تجمعات سكنية رئيسية ووضع اليد على ما تبقى من األراضي
  21/2/2010الدستور، 

  
  مصابا بالسرطان في غزة 1899 .32

غزة إلى أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع أعداد المصابين بمرض السرطان في مستشفيات قطاع 
  .طفالً 220و إمرأة 770 حالة، بينهم 1899

  21/2/2010الدستور، 
  

  لم يحسم  اإلسرائيلية- مكان انعقاد المفاوضات الفلسطينية: األردن .33
 الطرف إننبيل الشريف . د  األردنيةقال الناطق الرسمي باسم الحكومة:  نسيم عنيزات-عمان 

 المفاوضات غير المباشرة بين إلطالق المناسبة اآللية والتفكير في اإلعدادفي مرحلة  ما زال األمريكي
  . واإلسرائيليينالفلسطينيين 

 أن إمكانية الفلسطينية عن اإلعالمحول رده على ما نشرته بعض وسائل " الدستور" في تصريح لـوأشار
 اآلن المقبل انه لغاية آذار في األردنفي  واإلسرائيليينتجرى المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين 

  . التفاوض غير المباشرآلياتلم يتم تحديد 
 قد يقوم بجوالت مكوكية بأنه في وقت سابق أعلن للسالم ميتشل األمريكيوبين الشريف بان المبعوث 

ه  شيء لموضوع مكان انعقاد هذأي اآلنبين عدد من عواصم المنطقة ، مشيرا الى انه لم يحسم حتى 
 من مكان وذلك خالل جوالته أكثر ميتشل قال ان المفاوضات قد تكون في أن إلىولفت  .المفاوضات
 .المكوكية

 21/2/2010الدستور، 
  

  "إسرائيل"نقابة مصدري وتجار الخضار والفواكه تعلق التعامل مع : األردن .34
ستيراد وتصدير قررت نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه تعليق ا: : محمود كريشان-مان ع

 التعسفية ضد الشعب الفلسطيني اإلسرائيلية بسبب الممارسات إسرائيلالخضار والفواكه من والى 
 .األعزل

 21/2/2010الدستور، 
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  " للتوقيع فقط"الورقة المصرية مطروحة : أبو الغيط .35
مصالحة الفلسطينية  الغيط أن الورقة المصرية للأبوأكد وزير الخارجية المصري أحمد : )وفا( –القاهرة 

  . مطروحة للتوقيع فقط، وقال إن أية مالحظات عليها ستؤخذ في االعتبار عند التنفيذ
وقال أبو الغيط في كلمة جمهورية مصر العربية في افتتاح االجتماع الثالث لمجلس أمناء مؤسسة ياسر 

مثل لبعض الفلسطينيين إننا نرى أن المصالحة أصبحت ت: عرفات، أمس، في مقر جامعة الدول العربية
شعاراً يتاجر به في اإلعالم، وفي بعض المجالس الخاصة أكثر مما تمثل هدفاً حقيقياً ينبغي الوصول 
إليه، ومن هنا جاء تعطيل التوقيع على وثيقة اتفاق المصالحة التي أعدت بتوافق كافة ممثلي المنظمات 

، واستمعنا في هذا الصدد إلى دعاوى كثيرة منذ )لايلو(والفصائل الفلسطينية في القاهرة في نهاية شهر 
  .هذا التوقيت جاءت جميعها لتبرير التلكؤ في توقيع وثيقة المصالحة

أن المصالحة الفلسطينية ستظل هدفاً محورياً لمصر تسعى إلى تحقيقه بإخالص وتجرد ودون : وقال
  .ت لصالح طرف على حساب اآلخرينراءاافت

 يحقق استئناف التفاوض بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بحيث تكون عملية وأكد أن مصر تؤيد أي جهد
تفاوضية جادة وذات مصداقية تقوم على أسس سليمة ومرجعية واضحة وتحدد هدفها بشكل واضح، وتتم 
في إطار زمني محدد وتتناول جدول أعمال يشمل جميع موضوعات التسوية النهائية بما فيها الحدود 

وقال أبو الغيط إن بالده مستعدة للمشاركة في أي جهد يقوم على أساس  .ئين الفلسطينيينوالقدس والالج
  ."ليست على استعداد للمشاركة في أي جهد ال يقوم على تلك األسس"هذه المفاهيم، وهي من جانب آخر 

  21/2/2010األيام، فلسطين، 
  

  لتعيين مفوض لشؤون القدس لدى الجامعة العربية توجه : موسى .36
رئيس مجلس "، أمين عام جامعة الدول العربية، و األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسىشفك

في مقر جامعة  ،المؤسسةفي كلمته في افتتاح االجتماع الثالث لمجلس أمناء " أمناء مؤسسة ياسر عرفات
يقوم بمتابعة وتنسيق الدول العربية أمس النقاب عن توجه لدى الجامعة نحو تعيين مفوض لشؤون القدس ل

الجهود الخاصة بقضية القدس في المحافل الدولية وليس العربية، خاصة في مجال شرح وتوضيح األبعاد 
 إلسالميا  اإلسرائيلية اليومية والممنهجة والتي تستهدف الوجود العربي الفلسطينيللممارساتالحقيقية 

  .والمسيحي في المدينة المحتلة
  21/2/2010األيام، فلسطين، 

  
  لجنة المتابعة العربية تجتمع في آذار لبحث الطلب األميركي البدء بمفاوضات غير مباشرة .37

 أن اجتماع لجنة المتابعة العربية سيعقد في الثاني من الشهر "الحياة"علمت :  جيهان الحسيني–القاهرة 
  . المقبل في القاهرة على هامش اجتماع الدورة العادية لوزراء الخارجية العرب

 إن القطريين، بصفتهم رئيس "الحياة"وقال مساعد األمين العام للجامعة العربية السفير محمد صبيح لـ
الدورة الحالية لمجلس الجامعة، طلبوا عقد اجتماع للجنة المتابعة على هامش اجتماعات وزراء الخارجية 

ة، موضحاً أن االجتماع العرب في الثاني من الشهر المقبل، وذلك بناء على طلب السلطة الفلسطيني
سيتناول مستجدات الساحة الفلسطينية في شأن عملية السالم والرد األميركي األخير على الفلسطينيين في 

أبو مازن يرفض قطعاً رئيس السلطة الفلسطينية ": وقال. ما يتعلق بخوض مفاوضات غير مباشرة
 طالما هم مستمرون في توسيع المستوطنات وسياسات اإلسرائيليين طاولة مفاوضات مع إلىالجلوس 

 اإلسرائيليينتهويد القدس، وهناك وضع سياسي متأزم بسبب عدم تمكن األميركيين من الضغط على 
  ."لدفعهم إلى وقف االستيطان واإليفاء بتعهداتهم

  21/2/2010الحياة، 
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  مفاوضات مباشرةفييين العالقات مع واشنطن مهمة للغاية للتواصل مع اإلسرائيل: المعلم .38
أمر " األميركية -قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن العالقات السورية : سعاد جروس - دمشق

 . "هام للغاية لبناء أرضية تحضيرا ألن نتوصل يوما ما مع اإلسرائيليين إلى مفاوضات مباشرة
 الوفود األجنبية، بما في ذلك المبعوث كل من جاء إلى سورية من"وحول عملية السالم، قال المعلم إن 

وأشار إلى . "األميركي جورج ميتشل، يدعمون دور تركيا البناء الستئناف محادثات السالم غير المباشرة
مؤشر على تقدير المجتمع الدولي للدور التركي وكذلك موافقته على أن تتم هذه المحادثات غير "أن هذا 

مؤشر واضح على جدية سورية في "وأضاف أن هذا أيضا . "ندهاالمباشرة من النقطة التي توقفت ع
الحديث عن استئناف محادثات "، منبها إلى أن "التوصل إلى محادثات مباشرة تؤدي إلى اتفاق سالم

السالم من دون شروط مسبقة غير مقبول ألن موضوع الجوالن ليس شرطا مسبقا بل حق من حقوق 
 ."سورية وليس موضع تفاوض

من ": وقال. معلم عملية اغتيال المبحوح، الفتا إلى أن األخير دفن في العاصمة السورية دمشقأدان الو
ماذا لو ": ، وتساءل"الطبيعي أن نراقب رد فعل الدول التي استخدمت جوازات سفرها في هذه العملية

وتابع المعلم . "استخدم أصحاب الضحايا في رد فعلهم جوازات سفر مزورة لهذه البلدان فماذا سيفعلون؟
 ."مثل هذه األعمال تؤدي إلى توتير األجواء وال تخلق مناخا لصنع السالم في المنطقة"أن 

 21/2/2010الشرق األوسط، 
  

  "حماقات" من ارتكاب "إسرائيل" تحذّر سوريا .39
حذرت سوريا أمس من أن السياسة اإلسرائيلية تنذر بعواقب خطيرة وكوارث جمة، لن تقتصر آثارها 

". ارتكاب حماقة جديدة"منطقة فحسب، بل ستطال الساحة اإلقليمية والدولية، في حال إقدامها على على ال
حذر رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري خالل مباحثاته ونظيره الفرنسي فرانسوا فيون أمس و

ها التهديدات فيما لو أقدمت إسرائيل على ارتكاب حماقة جديدة من هذا النوع، بإطالق"من هذه العواقب 
ما تعانيه منطقة الشرق األوسط من توتر "وقال . "بالعدوان والتلويح بالحرب على بعض دول المنطقة

وعدم استقرار بسبب احتالل إسرائيل لألراضي العربية ومواصلتها نهج العدوان واستمرارها باتخاذ 
 على المضي في بناء إجراءات تميزية ضد الشعب الفلسطيني وفرضها حصاراً على غزة وإصرارها

 . "المستوطنات
عملية السالم "، مشدداً على أن "رغبة بالده في تحقيق السالم العادل والشامل" وجدد عطري التأكيد على 

 . "تحتاج إلى طرفين وال يمكن لها أن تتحقق من طرف واحد
 21/2/2010البيان،  

  
 يال المبحوحاالتحاد األوروبي يستوضح ليبرمان حول دور للموساد في اغت .40

أن : الوكاالت و الهاي من  فكرية أحمد، نقالً عن مراسلتها 21/2/2010 الوطن، السعودية، ذكرت
فيغدور ليبرمان للمشاركة في مباحثات هامشية أاالتحاد األوروبي قرر دعوة وزير الخارجية اإلسرائيلي 

اغتيال القيادي فى حركة على جانب اجتماع وزراء خارجية غدا ببروكسل لمطالبته بتوضيحات حول 
  .  يناير الماضي20حماس محمد المبحوح فى 

ووفقا لما أكدته الدبلوماسية األوروبية ببروكسل، فإن وزراء الخارجية سيطالبون ليبرمان بالشفافية 
والوضوح حول االتهامات الموجهة للموساد بوقوفها خلف اغتيال المبحوح، وسيختص بالمباحثات مع 

ويتوقع أن يتسبب . وزير خارجية بريطانيا ديفيد ميليباند ونظيره البلجيكي ستيفن فانكيرليبرمان كل من 
في مزيد من التعكير "سير االتحاد األوروبي خلف االتهامات الموجهة للموساد في عملية اغتيال المبحوح 
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 التصفيات دوما رفضه لسياسةأكد  االتحاد األوروبي خصوصاً أن. للعالقات األوروبية اإلسرائيلية
 .الجسدية اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين

 يأتي "إسرائيل"ووفقا للمتحدثة باسم وزيرة خارجية االتحاد كاترين اشتون، فإن التحرك األوروبي باتجاه 
على أثر اتصاالت سرية جرت مؤخرا بين سياسيين من االتحاد األوروبي وقيادات من حماس في قطاع 

يؤيد االتحاد األوروبي في حين . وبية في الكشف عن منفذي االغتيالغزة، من أجل المساعدة األور
 .تشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه الجريمة

االتحاد األوروبي قرر عدم أن :  من برلينعهود مكرم نقالً عن مراسلتها ،21/2/2010عكاظ، وأضافت 
ن في عملية اغتيال المبحوح تورط عناصر الموساد وانتحالهم لشخصيات مواطنين أوروبييقضية إدراج 

  .رسميا في جدول أعمال وزراء الخارجية األوروبيين
  

  سرائيليإل  قانونياًسلم ال المبحوحياغتفي  المستخدمجواز السفر االلماني : دير شبيغل .41
مجلة دير شبيغل االلمانية ذكرت في عددها الذي يصدر غداً أن جواز ، أن 21/2/2010الحياة، نشرت 

المبحوح، هو وثيقة القيادي في حماس محمود اني الذي استخدمته المجموعة التي اغتالت السفر االلم
يونيو /  حزيران18وبحسب المجلة، سلم جواز السفر في . قانونية سلمت إلى حامل جواز سفر اسرائيلي

دراً إلى رجل يدعى ميخائيل بودنهايمر، وقدم جواز سفر اسرائيلياً صا) غرب( في كولونيا 2009عام 
واضافت ان الرجل حصل على جواز السفر االلماني بعدما أكد أنه يقيم في كولونيا . 2008نهاية عام 

وأشارت إلى أن نيابة كولونيا كلفت اجراء . وقدم شهادة زواج والديه اللذين اضطهدا في عهد النازيين
  . حدوث انتحال شخصيةلتماحتحقيق في ا
 أكدت أن وحدة كيدون في ، أن دير شبيغلأ.ب .د  وكالة نقال عن 21/2/2010 الخليج، وأضافت

قامت بتنفيذ عملية هي من الموساد، التي نسب إليها في الماضي عدد من عمليات التصفية المثيرة، 
 19وذكرت أن أحد عمالء الموساد المشتبه فيهم سافر إلى دبي بجواز سفر بودنهايمر في  .المبحوح

أظهرت تحريات المجلة أنه ال يوجد رجل يدعى بودنهايمر تحت في حين .  الماضييناير/ كانون الثاني
 أثر عميل الموساد المشتبه فيه ضاع في مستعمرة الفتة إلى أن. العناوين المسجلة رسمياً في كولونيا

  . الماضييونيو/ هرتسليا، حيث كان يقول انه يقيم حتى حزيران
  

  دام جواز سفر فرنسي في عملية المبحوحتوضيحات بشأن استخ" "إسرائيل"من طلبنا  :فيون .42
أدان فرنسوا فيون، رئيس الوزراء الفرنسي، خالل زيارته إلى دمشق اغتيال : سعاد جروس - دمشق

وأشار إلى أن . "إلقاء الضوء على مسؤوليات الجميع"محمود المبحوح، القيادي في حركة حماس، متمنيا 
بشأن استخدام جواز سفر فرنسي في عملية اغتيال توضيحات وتفسيرات " "إسرائيل"بالده طلبت من 

مؤتمر من جهة أخرى وخالل و. "تريد معرفة الحقيقة"، مشددا في الوقت نفسه على أن بالده "المبحوح
عن تحرك فرنسي ستشهده األسابيع  كشف صحافي مشترك مع نظيره السوري محمد ناجي عطري،

، تجاه تنشيط المفاوضات غير "إسرائيل"ية وتركية والمقبلة، من خالل اتصاالت فرنسية مع كل من سور
 . "إسرائيل"المباشرة والمتوقفة بين سورية و

  21/2/2010الشرق األوسط، 
  

 االتحاد األوروبي ينفي وقف تمويل كهرباء غزة ويؤكد وصول األموال للسلطة .43
مويل الوقود الخاص نفى االتحاد األوروبي قيامه بتقليص أو وقف ت: عبد الرؤوف أرناؤوط - رام اهللا

بتشغيل محطة الكهرباء الرئيسية في قطاع غزة، مؤكدا أن األموال المخصصة لذلك أرسلت ووصلت 
الحملة األوروبية لرفع الحصار "جاء ذلك في رسائل رسمية تلقتها وقد . جميعها إلى السلطة الفلسطينية
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رجية، رداً على استفسارات تقدمت ، ومقرها بروكسيل، من مسؤولين أوروبيين بينهم وزراء خا"عن غزة
ويتضح من . بها لدول االتحاد األوروبي فيما يتعلق بوقف تمويل وقود الكهرباء في قطاع غزة المحاصر

الرسائل األوروبية الرسمية، أن الذي حصل هو أن السلطة الفلسطينية تقدمت بطلب إلى االتحاد 
خصصة للوقود في غزة إليها، على أن يترك االتحاد األوروبي في نوفمبر الماضي لكي تصل المبالغ الم

  ".تحديد وجهة هذه األموال حسب األولويات"األوروبي للسلطة 
  21/2/2010الوطن، السعودية، 

  
  وتدعم خطة فياض في بناء الدولةالستيطان ها لرفضتؤكد طوكيو  .44

" األيام"كويشي تاكيماسا لـأكد وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية :  عبد الرؤوف ارناؤوط-القدس 
 .رفض اليابان اإلجراءات االستيطانية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية بما في ذلك في القدس الشرقية

 واطالبوبين أنهم . ساليابان ترفض أي إجراء من شأنه أن يغير مسبقاً وضع القدمشدداً على أن 
  ".دم الـمنازل الفلسطينية في القدس الشرقيةباستمرار الحكومة اإلسرائيلية، باالمتناع عن ه

نقدر عالياً التزام السلطة الفلسطينية ببناء الدولة من خالل الخطة التي طرحتها : " من جهة أخرىوقال
حكومة فياض؛ ألن هذه الخطة تتضمن األمور التي نعتبرها ضروريةً لقيام دولة فلسطينية، وعلى سبيل 

، وغيرها من أنظمة الـمؤسسات، وأيضاً تنمية القدرات البشرية؛ ألننا الـمثال نظام اقتصادي مستقل
  ". نعتبر هذه األمور ضروريةً ومهمةً للـمساعدة في بناء دولة

وأشار إلى أن طوكيو ستدفع قدماً مشروع ممر السالم واالزدهار والـمنطقة الصناعية الزراعية في 
لسطينيين، ودعم عملية السالم، فضالً عن إيفاد وفد أريحا، كما ستبحث مع دول شرق آسيا سبل دعم الف

  .ياباني للنظر في احتياجات السلطة الفلسطينية في هذا الـمجال
 21/2/2010األيام، فلسطين، 

  
 وبداية مسار جديد.. نهاية أوسلو .45

 نبيل عمرو
غير أن نهاية وانتهت خطة خارطة الطريق، كمحاولة دولية إلنقاذ أوسلو، .. انتهت أوسلو كعملية سياسية

هذين العنوانين الكبيرين، ال تعني نهاية فكرة السالم، مثلما ال تعني إطالقا فتح األبواب للنقيض البديهي، 
 .الذي هو الحرب

والحرب التي أعنيها، ليست سلسلة العمليات العسكرية على غزة وجنوب لبنان، وأحيانا على نطاق 
مل، بمعنى انفتاح جبهات كاملة، دافعها ومداها متصل أضيق في الضفة الغربية، وإنما على صعيد أش
 .بالقضية الفلسطينية أو بالصراع العربي اإلسرائيلي

لقد ظلت أوسلو على قيد الحياة، حين كانت ضرورة إلبقاء فرص السالم واالستقرار قائمة على المسار 
ء الفرص، إال أنها انتهت الفلسطيني وحده، أما خطة خارطة الطريق فظلت مصطلحا متداوال لجهود إبقا

 بكل ما عليها من تنصل، ونهاية أوسلو "إسرائيل"عمليا حين قمنا بكل ما علينا من واجبات، وقامت 
وخطة خارطة الطريق، قد تكون كارثية إذا ما ظلت هي اإلطار الوحيد للجهد السياسي المبذول تحت 

ي يستفيد من ثغرات أوسلو وخطة خارطة عنوان السالم، إال أنها ليست كذلك، إذا ما طرح بديل واقع
الطريق، لمصلحة ترتيبات أكثر رسوخا وعملية، والذي لم يجرب بعد هو الحل اإلقليمي الشامل الذي 
يستحق جهدا جديدا وصريحا تقوده الرباعية ذاتها، صاحبة الوصاية على أوسلو، وما تالها من ترتيبات 

 .ومبادرات تنطلق من األرضية ذاتها
ل السياسي في أي مكان، وفي الشرق األوسط بالذات، ال يقوم على أساس خالصاته المحددة فقط، إن العم

فإن أفضى إلى تحقيق كامل لألهداف المنشودة فإن كل شيء يسير على ما يرام، وإن لم تتحقق هذه 
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م من وساعتئذ إما أن نذهب إلى جمود محقق ال أحد يعرف ك. األهداف فإن التجربة فاشلة من أساسها
الظواهر المرضية ستنبت في أرضه، وإما أن نأخذ ما أنجز من جزئيات ما تزال على قيد الحياة لجمعها 
واالنطالق منها نحو تجربة جديدة، وإن لم تفض إلى الحل المنشود في فترة محددة فهي توفر ميزة تفادي 

 . منه من أجل المحاولة الجديدة؟فما الذي يمكن اإلفادة.. الفراغ وإبقاء الحركة السياسية نشطة وفعالة
بعد خروج المسارين األردني والمصري من دائرة االستعصاء التفاوضي، إلى دائرة .. المسارات: أوال

مهما بلغ سوء وضعها على صعيد مبدأ السالم والمفاوضات، إال .. الحل البارد، بقي أمامنا ثالثة مسارات
مؤتمر مدريد، لقد تراجعت فكرة الحرب التقليدية، وعمادها أنه أفضل بكثير مما كانت األمور عليه قبل 

، وحلت محلها الحروب المحدودة "إسرائيل"البديهي سورية، التي لم تتوصل بعد إلى اتفاق سالم مع 
 .المسيطر على نتائجها بالمطلق، كحرب غزة، وحرب جنوب لبنان، واالنتفاضة المسلحة، المسماة بالثانية

 المواقف السياسية لسورية وحزب اهللا وحماس، فسنجد أن فكرة السالم نظريا وإذا ما قرأنا خالصة
وعمليا غير مستبعدة، وأن هنالك شروطا إن تسنى تحقيق الجزء األهم منها فساعتئذ يمكن القول إن 

 .الوضع جدير بالمحاولة
ا، فإما أن لقد اختلفت سورية على مئات األمتار، وهي محقة في سعيها الستعادة كل شبر من أرضه

 عما ليس لها أساسا "إسرائيل"لتكسب مزايا سالم وتنمية وتقدم ورفاه، أو تتنازل .. تسامح في هذه األمتار
إال أنها تظل جاهزة على الدوام إلنتاج .. لتكسب هدوءا دائما على الجبهة السورية التي، وإن لم تتحرك

 .عاعوامل قلق يبعد النوم العميق عن عيون اإلسرائيليين جمي
وفي حساب الربح والخسارة، فيما يتصل بالجبهة السورية، فإن مئات األمتار التي منعت اتفاقا مع 
سورية، ال تعني شيئا أمام انتهاء التهديد العسكري السوري، ومعه اللبناني، وقبله وبعده قطع الصلة 

ة أن تستثمر في المنطقة المبررة بين سورية وإيران، التي لن يكون بوسعها بعد إقرار السالم مع سوري
باألريحية ذاتها التي تستثمر بها حق الجهاد كفرض عين على كل مسلم ومسلمة من طهران حتى بوابة 

 .فاطمة
وهذا الذي نتحدث عنه ليس . وإذا ما حلت العقدة السورية، فساعتئذ ستحل عقد كثيرة على نحو تلقائي

 .ت على إغالق ملفهخياال، بدليل أن المحادثات القديمة المسته وأوشك
لم يعد ممكنا استمرار المسار الفلسطيني في المراوحة بين شروط مستحيلة وشروط .. الفلسطينيون: ثانيا

مضادة غير منطقية، فلم يعد باستطاعة الفلسطينيين مواصلة شوط التفاوض وفق أدبيات أوسلو وخطة 
على طريقة تحصيل الديون المعدومة، من خارطة الطريق، كما لم يعد منطقيا، تواصل الجهد الفلسطيني، 

خصم ينجح في اإلفالت من االستحقاقات، ونجح كذلك في تحويل الديون التي عليه إلى مستحقات بديهية 
 .له
فإن فكرة الحل اإلقليمي، تظل هي المخرج األكثر واقعية من االستعصاء المستحيل الذي نراه .. إذن

الوقت، وإنما توفير وقت ثمين لكل من يرغب في استثمار ونتوغل فيه، وليست مثالبه فقط إضاعة 
 .الفوضى، وخلط األوراق وجعل الحل السياسي المتاح مستحيال

وإلى أن نصل إلى هذه الصيغة، التي هي ليست بالمستحيلة أساسا، فإن بناء أساسات الدولة الفلسطينية 
. الحصان السياسي الذي يجرهاتظل هي األجدى، بل إنها من قبيل تجهيز العربة إلى حين توفر 

والمقصود بالحصان السياسي هنا هي االلتزامات اإلسرائيلية والدولية واإلقليمية تجاه الدولة الوليدة، التي 
خرجت من عنق زجاجة االستحالة اإلسرائيلية لتدخل طور الموافقة المبدئية واالختالف على 

 .المواصفات
كرة السالم، ومن أكثر الملتزمين بها، نظرا لرؤيتي المبكرة دائما لقد كنت وما زلت من أكثر الداعمين لف

فعندنا ليست بديل السالم حرب سهلة، وليس بديل االستعصاء التفاوضي حرد ويأس وتخبط تحت . للبديل
إن بديل السالم هو صراع نحن فيه الطرف األضعف، وبديل االستعصاء التفاوضي، . شعارات مجيدة
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إذن، فإن نعي أوسلو لم يعد باألمر الكارثي، . راجع إلى نقاط البدايات المأساويةابتعاد عن الحل أو ت
 .وإطفاء األنوار عن خطة خارطة الطريق هو ما يضيء أنوارا جديدة على مسارات أكثر واقعية وفاعلية

. از إنج-لقد تحمسنا ألوسلو وكنا على حق حين راهنا على إنجازاتها المحدودة التي كان بديلها الال 
وحين نفكر .. وتحمسنا لخطة خارطة الطريق، حين كانت اجتهادا لعله يفضي إلى إنقاذ آمالنا وأحالمنا

في صيغة جديدة، فذلك ال يعني أننا نحول عملنا السياسي إلى حقل تجارب، بل نذهب به إلى القاعدة 
وليس اللعب على طريقة الذهبية في العمل السياسي، وأعني هنا طرق كل األبواب من أجل بلوغ الهدف، 

 .اليانصيب، إما ربحا محققا أو خسارة مدمرة
إنني، وأنا أراقب الحركة األميركية بشأننا، أرى مقدمات قريبة من هذا الطرح، وكلما وسع السيناتور 
ميتشل دائرة الحركة، المس بديال معقوال كان مهمال فيما مضى، إال أنه هناك أمر حتمي ال بد من أن 

 ."إسرائيل"كية ومعها أطراف الرباعية جهدا استثنائيا، وهو يدارة األمرتعطيه اإل
كا تكرهان كلمة الضغط، وأحيانا اإلقناع، إال أن هذه الكراهية المشتركة ينبغي ري وأم"إسرائيل"أعرف أن 

أن ال تحجب حاجتنا إلبداع وسيلة تجعل من مزايا السالم الشرق أوسطي، أكبر بكثير من االحتفاظ 
وفيتو على دولة فلسطينية حقيقية، وصلنا في كامب ديفيد إلى حد الحديث .. رع شبعا وضفاف طبريابمزا

  .عما يزيد عن ستة وتسعين بالمائة من مساحتها
  21/2/2010الشرق األوسط، 

 
  !الحياء المذبوح في جريمة المبحوح .46

  راجح الخوري    
تهوال عن ذلك الحياء المذبوح فـي جريمـة         ثمة حاجة ملحة فعال الى الكتابة وبشيء من الغضب واالس         
  .اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبي

فبعد أقل من أسبوعين على وقوع الجريمة، يمكن من خالل متابعة طوفان االخبار والتصريحات المتصلة               
 بها، لـم يتنـاول      بها، مالحظة ما يثير الدهشة، ألن القضية أو باالحرى محور االهتمام العربي والدولي            

  .المبحوح إال من زاوية انه الرجل الذي اغتيل على يد فرقة الموساد ونقطة على السطر كما يقال
ما هو أهم من الجريمة البشعة في نظر العواصم والحكومات ووزارات الخارجية في عدد مـن الـدول                  

 مزورة او أصلية، وكيف أجاز      األوروبية، مسألة الجوازات التي حملها أعضاء فرقة القتل وما اذا كانت          
  .القتلة ألنفسهم استعمال هذه الجوازات أو تزويرها

وهكذا فإن االحتجاج والغضب والتنديد في بريطانيا وايرلندا وفرنسا والمانيا، ليست على جريمـة القتـل     
  .لهذه الجوازات" الناصعة جدا"بمقدار ما هي على استعمال الجوازات وتلويث اسرائيل الصورة 

ولـيس  . س مهما ترك المبحوح جثة هامدة في غرفته، المهم عدم ترك بصمات القتلة على الجـوازات               لي
 والموساد، المهم استنكار االعتـداء اآلثـم علـى الهويـات            "سرائيلإ"ـالمهم استنكار الجريمة والتنديد ب    

  .والجنسيات
 من أجل التزوير ال بـسبب       "ئيلسراإ"المهم اآلن مقارعة    . دخل المبحوح عالم النسيان، صار في ذمة اهللا       

  .القتل والجريمة البغيضة
 الغضب  "سرائيلإ"االحتجاج واستدعاء السفراء االسرائيليين في العواصم االوروبية المعنية، ليس البالغ           

من عملية القتل، بل اللوم واالحتجاج على عملية التزوير، التي تناولت الجوازات البريطانية والفرنـسية               
وكـذلك  للتلـويح باتخـاذ اجـراءات         . وااللمانية، وهي جوازات االتحاد االوروبي عموما     وااليرلندية  

  !تؤدي الى تأزم في العالقات األوروبية معها) ومن يصدق؟ ("سرائيلإ"استخبارية ضد 
ما يزيد الصورة بؤسا هو انخراط حماس وفتح في التراشق باالتهامات حيال الشخـصين الفلـسطينيين                

" العـالم "وما يزيدها فضيحة هو ذلك الصمت المريـب فـي         . بي على خلفية هذه الجريمة    المعتقلين في د  
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وقد نسي الرجل الذي ذهب غيلة في دبي، التـي ال يجـوز إال              . الواقع تحت دوي خدش حياء الجوازات     
  .الثناء على قدرتها في كشف الجريمة مصورة في معظم مراحلها في خالل أيام

ة في دبي ساهرة، ولو لم تكن الجوازات االوروبية على صـلة، مـا كانـت                لو لم تكن كاميرات المراقب    
كان المبحوح قتل كما قتل غيره من الفلسطينيين والعرب من قبل ولم يحـظ              . القصة تثير كل هذا الدوي    

  .بأكثر من خبر ثم تنديد فتهديد ووعيد باالنتقام
  هل الجوازات ال عند أهل المغدور؟المبحوح قتل يا جماعة، فلماذا الدوي والمأتم والضجيج عند أ

اذا كان شرف الجوازات يستحق الدوي، وبراعة شرطة دبي تستحق التصفيق فان المبحوح يستحق كـل                
  :يقول المثل الذي يمكن أن" حضرة"الدوي وهو الذي قتل، إال اذا كنا في 

  !ظرتزوير الجوازات االوروبية جريمة ال تغتفر وقتل المبحوح في دبي مسألة فيها ن
  20/2/2010النهار، 

  
  مليونا دوالر لزوجة قتيل إسرائيلي أمريكي .47

 ياسر الزعاترة 
االقتصادية اإلسرائيلية، فقد وافقت السلطة الفلسطينية على دفع تعويض " غلوبس" بحسب موقع صحيفة 

ى في قدره مليونا دوالر لزوجة مواطن أمريكي إسرائيلي قتل في عملية استشهادية لكتائب شهداء األقص
، وقد تمت الصفقة سرا نهاية العام الماضي كي ال تتكرر الدعاوى في هذا 2002مدينة الخضيرة عام 

 على حكم غيابي من محكمة 2006الشأن، مع العلم أن صاحبة الدعوى كانت قد حصلت في العام 
ة بمبلغ  مليون دوالر، األمر الذي دفع السلطة إلى تسوية خارج المحكم192أمريكية بتعويض قدره 

  .المليوني دوالر
بداية، نتفهم أن يخرج علينا من يتحدث عن حساسية النقل عن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، لكننا نعرف 
كما يعرف سوانا من المعنيين كيفية التعامل مع ما ينشر ويذاع على نحو يفرق بين ما هو صحيح وما 

  .لسياسية الموجهةهو غير صحيح أو مشكوك فيه مثل التسريبات األمنية وا
فيما يتعلق بالخبر الذي نحن بصدده ، األرجح أنه صحيح، وهو ليس جديدا على أية حال، فقد سبق 
للمحاكم األمريكية أن أدانت حماس بنفس الطريقة، وكان أن تورط بنك مصري في دفع جزء من 

ثم إن . معبر رفحالتعويضات المحكوم بها من خالل بعض األموال التي صودرت من قادة حماس على 
سكوت السلطة على الخبر يرجح صحته، وعموما فنحن إزاء خبر عن واقعة يسهل التأكد منها، ويستبعد 

  .أن تنشره أية صحيفة لو لم يكن صحيحا
مبرر السلطة معروف بطبيعة الحال، فهي تتحدث عن إمكانية الحجز على أموال وممتلكات لها هنا 

برر البنك المصري الذي أودعت في حساباته أموال حماس المصادرة وهناك إذا لم تفعل، تماما كما 
  .موقفه بدفع أموال حماس الموجودة لديه

ال يعرف بالطبع ما الذي سيجري بعد تسرب الخبر وشروع العديد من المواطنين األمريكيين 
 سيما أن نسبة ال اإلسرائيليين، وربما البريطانيين والفرنسيين وسواهم في رفع دعاوى من هذا النوع، ال

بأس بها من مواطني الدولة العبرية يحملون جنسات أجنبية، وكان من الطبيعي أن يقع عدد منهم ضحايا 
  .العمليات الفدائية خالل انتفاضة األقصى وما قبلها

 ، والتي)سلطة أوسلو بطبعتها القديمة والجديدة(تؤكد هذه الواقعة حقيقة األزمة التي تعيشها هذه السلطة 
االختراع العبقري المسمى "لها وهو ) عكيفا الدار(نحب على الدوام التذكير بوصف المحلل اإلسرائيلي 

  .، ألنها كذلك بالفعل"سلطة فلسطينية
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إنها أزمة مستعصية عنوانها االرتهان لإلمالءات األمريكية اإلسرائيلية، إذا ال يمكن ألية حركة تحرر أن 
 بشؤونها، ثم تدعي أنها ستقاومه وتفرض عليه التراجع وتقديم تعتمد على عدوها في كل ما يتصل

  .التنازالت
ليس هذا تبريرا لما فعلته السلطة بالموافقة على التعويض المشار إليه، لكنه تفسير للموقف وعموم 
مواقفها على مختلف الصعد، األمر الذي يطرح سؤاال بالغ األهمية على كل شرفاء الشعب الفلسطيني 

أيضا حول ما إذا كان باإلمكان الجمع بين المحافظة على هذه السلطة بصيغتها الحالية، وبين وفصائله 
 67معادلة جعل االحتالل مكلفا كمسار إلنهائه، أو حتى دحره بالفعل عن كامل األراضي المحتلة عام 

  .كما تنص القرارات الدولية
ع مواطنين فلسطينيين يحملون الجنسية سنتحدث طويال هنا عن المعايير المزدوجة، وما إذا كان بوس

األمريكية أو البريطانية أن يرفعوا دعاوى على الدولة العبرية للحصول على تعويضات بالطريقة 
للشخص ) مئة مليون دوالر(المشابهة، فيما ستصفعنا حقيقة أن تعويض ضحايا لوكربي كان مقداره 

لمسلم الذي تقتله الطائرات األمريكية عن طريق الواحد، بينما ال يتجاوز تعويض المواطن األفغاني ا
وال تسأل عن الضحايا في العراق ولبنان وغزة وسائر فلسطين .  دوالر في أحسن األحوال500" الخطأ"

 .الذين قتلوا ويقتلون دون أي تعويض، إما بأيد أمريكية، أو بالسالح األمريكي
  21/2/2010الدستور، 

  
  حصار غزة باألرقام الفعلية .48

  ي الزينعل
أطول حصار في  (2007إن اآلثار اإلنسانية للحصار اإلسرائيلي المستمر على غزة منذ حزيران 

 يوما كان من 23وخيمة وخطيرة وتطاول كل جوانب الحياة، فبعد عدوان الـ) التاريخ المعاصر
ناء المفترض ان تعطى ألهل غزة الفرصة للملمة جراحهم وإعادة بناء وترميم بيوتهم، وإعادة ب

  .مؤسساتهم التعليمية واإلستشفائية، وإصالح مرافقهم اإلنتاجية الزراعية والصناعية المتضررة
هكذا حدث بعد كل الحروب التي عرفها العصر الحديث حتى حروب الصهاينة السابقة في فلسطين 

عد الحصار قبل الحرب والحصار مستمر ب. وشقيقاتها في لبنان واألردن، مصروسوريا إال في غزة
  .الحرب

حول تطوير أداة ) الفاو(وقبل الحرب على غزة بفترة وجيزة صدر تقرير عن منظمة األغذية والزراعة 
. لقياس قدرة المجتمعات البشرية على التكيف مع الحروب ومقاومة الضغوط والصدمات في عالم متقلب

ة وقسم الزراعة واقتصاد وقد تم تطوير هذا المفهوم من قبل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراع
عندما سئل كبير . الموارد في جامعة فلورنسا في إيطاليا باستخدام بيانات من األرض الفلسطينية المحتلة

يعيش الفلسطينيون تحت : "الخبراء في المنظمة المشرف على البحث عن سبب اختيار غزة نموذجا قال
وعلى الرغم من ذلك، فإنهم مستمرون . ونوطأة ضغوط شديدة منذ مدة طويلة والجميع هناك مستضعف

  ". إنهم وبكل وضوح مجتمع صلب وقادر على التكيف–في العيش والعمل في ظل هذه الظروف 
ما أريده من هذا البحث هو . لقد كتب الكثير عن نتائج العدوان االسرائيلي على غزة فال حاجة لتكرارها

مع " شعب الجبارين"حصار والعدوان وكيف يتكيف رسم لوحة موجزة ودقيقة عن معاناة اهل غزة من ال
هذه الظروف القاسية مستندا بشكل رئيسي الى التقارير واألبحاث الصادرة عن منظمات األمم المتحدة 

  :وبعض المنظمات الدولية غير الحكومية وصوال الى اإلستنتاج المنطقي للبحث
ن غزة غير الالجئين الحاصلين على يواجه اآلالف من سكا:  على صعيد إعادة اعمار ما تهدم-1

مساعدات من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي صعوبة في إعادة بناء وتأهيل منازلهم بسبب عدم تمكنهم 
  .من الحصول على كميات كافية من مواد البناء، وفقا لمسؤول البرامج في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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بناء عطل بالكامل إعادة بناء المساكن فبعد مرور عام على إن الحظر المفروض على استيراد مواد ال
 الف شخص يعيشون في الخيم او المالجئ بعد ان عاد حوالى مئة الف الى البيوت 35الحرب ال يزال 

  .التي تضررت قليال او انضموا الى اقارب او تمكنوا من ترميم سريع لها
 ألف طن من 170دة اإلعمار ستتطلب حوالى بحسب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي فإن عملية إعا

 ألف طن للمنازل التي 20الحصى والرمل وما إلى ذلك إلعادة بناء المنازل المدمرة كليا، وحوالى 
 41 ألف طن من االسمنت إلعادة بناء المنازل المدمرة كليا و50باإلضافة إلى . تعرضت لدمار جزئي

 المصادر الموثوقة فإن غزة تفتقر لجميع أنواع مواد وحسب. ألف طن إلعادة إعمار المباني العامة
فالمواد إما غير متوافرة في السوق المحلية أو مكلفة للغاية بالنسبة لألسر التي تحاول إصالح . البناء

  ".األضرار الطفيفة"
أفادت منظمة األغذية والزراعة أن القطاع الزراعي في غزة :  على صعيد الزراعة واألمن الغذائي-2
 يناضل للتغلب على آثار الحصار اإلسرائيلي المفروض على حركة الواردات والصادرات فيه، مما ظل

. تسبب في انخفاض القدرة اإلنتاجية، والحد من فرص الحصول على األغذية الطازجة بأسعار معقولة
ط من المواد  في المئة فق15"قال مسؤول األمن الغذائي في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في غزة أن 

الغذائية الالزمة لسكان غزة هي التي يسمح بدخولها عبر المعابر الواقعة تحت إشراف إسرائيل، في حين 
 في المئة من البضائع الغذائية الضرورية تدخل عبر األنفاق الواقعة على 20 و15أن ما يراوح بين 

  ".ات الغذائية هي التي تتم تلبيتها في المئة فقط من االحتياج30مما يعني أن . الحدود بين مصر وغزة
من العودة الى توزيع الحصص الغذائية كالمعتاد كما يكمل برنامج " األونروا"تمكنت : األمن الغذائي

 365بتقديم المساعدات لـ )  شخص1,070,000(التي تهتم بالالجيئين " األونروا"الغذاء العالمي عمل 
إن هذه المساعدات على اهميتها التغطي إال جزءا من . الف شخص يحتاجون الى المساعدة الغذائية

الحاجات الغذائية لذلك أفادت منظمة األغذية والزراعة في دراستها حول األمن الغذائي في القطاع أن 
يعانون من انعدام األمن الغذائي )  في المئة منهم هم من األطفال50( في المئة من سكان غزة 75حوالى 

  .واد الغذائية وتفاقم الفقر وتدمير المناطق الزراعيةبسبب ارتفاع أسعار الم
إن غياب الواردات الرئيسة بما فيها المواد األولية :  على الصعيد العالقات التجارية مع الخارج-3

مقرونا بحظر الصادرات قد تسببا في تدهور النشاط االقتصادي للقطاع الخاص وأديا إلى فقدان حوالى 
  . ألف وظيفة120

تؤثر أزمة السيولة المالية والمصرفية على حياة الفلسطينيين في :  السيولة المالية والمصرفية أزمة-4
 الفا صعوبات بالغة في 65قطاع غزة، حيث يواجه موظفو السلطة الوطنية المقيمون في غزة وعددهم 

تنا األساسية عمليا: "يقول كريستيان بيرجر ممثل المفوضية األوروبية في القدس. الحصول على رواتبهم
فنحن نساعد السلطة الفلسطينية في رام اهللا على دفع الرواتب والمعاشات . في غزة قائمة على النقود

 الف من األسر المستضعفة من طريق حساباتها 24وتقوم المفوضية األوروبية بتقديم دعم مالي لـ
، هذا ما أكده مكتب "ك المبالغالمصرفية ولكن ال توجد أموال نقدية كافية في المصارف تسمح بتقديم تل

إن نقص األموال النقدية قد أدى إلى إعاقة : "بقوله) أوتشا(األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
  ".التعامالت المالية األساسية وبرامج اإلغاثة

بسبب الدمار الذي أصاب محطات ضخ مياه الشرب :  على صعيد مياه الشرب والصرف الصحي-5
 الف شخص ال يحصلون على 100محطات تكرير المياه اآلسنة وانقطاع الكهرباء ال يزال والشبكات و

مياه الشرب اطالقاً ونصف السكان يحصلون على مياه ملوثة مالحة غير صالحة للشرب، كما أن توقف 
محطات التكرير جعل المياه المبتذلة تشكل بحيرات على امتداد الشاطىء لوثت المياه الجوفية 

  .وعات، بما يرتد سلباً على مجمل مياه المواطنين، بحسب تقرير منظمة الصحة العالميةوالمزر
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اما على صعيد الكهرباء فقد تم إصالح المحطات والشبكات، اما تأمين الوقود فيخضع كما كل شيء 
  .مستورد لمزاج العدو والحيلة  إال الصبر

يات والمؤسسات والمراكز الصحية المدمرة تعذر إعادة بناء المستشف:  على صعيد الخدمات الصحية-6
كل المستوصفات . فقط ترميمات اساسية ومحدودة تم انجازها. حتى تاريخه بسبب استمرار الحصار

ومراكز الرعاية الصحية األولية تعمل بانتظام باستثناء مركزين مدمرين تدميراً كامالً تم استبدالهما 
اصات األساسية والفحوصات المخبرية واألشعة كلها تعمل المعاينات الخارجية واإلختص. بمراكزأخرى

الخدمات االستشفائية عادت .برامج صحة األطفال خصوصاً التلقيح عادت الى وضعها السابق. بانتظام
  . وفاقتها بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية2008الى مستواها في الفترة نفسها من عام 

لتي وصلت، والتي ويا لألسف ال تلتزم دائماً باللوائح التي تضعها برغم المساعدات الكبيرة، وا: األدوية
  .وزارة الصحة عن حاجاتها فهناك نقص في العديد األدوية والمواد األساسية والتي تتجدد باستمرار

توافر الكهرباء على مدار الساعة والمياه حيوي إلنتظام عمل المرافق الصحية، وقد تم تأمين خدمات مياه 
ل المرافق الصحية، اما الكهرباء فأصبت متوافرة على مدار الساعة يوميا بعد تزويد الشرب لك

  .المستشفيات كلها بمولدات ومخزون كاف من المازوت
 يقبضون رواتبهم من 6500 شخص يعملون في مرافق وزارة الصحة العامة 8500هناك : الجسم الطبي

 من موظفي الوزارة فصلتهم 1300غزة منهم السلطة الوطنية والفان يقبضون من وزارة الصحة في 
للرعاية الصحية األولية " االونروا"السلطة، يضاف اليهم عدد ال بأس به من العاملين في مراكز 

  .والمؤسسات والجمعيات المحلية والدولية
 مريضاً ينتقلون للعالج خارج غزة لعدم توافر 650قبل الحصار كان هناك حوالى : العالج في الخارج

نصفهم يعالج في المستشفيات اإلسرائيلية من طريق معبر ايريتز والباقون في مصر وبشكل . عالج لهمال
اساسي من طريق معبر رفح، بعد الحصار اصبح  تحويل المرضى للعالج خارج غزة مشكلة كبيرة 

ويل بسبب اقتصار الخروج على معبر رفح والنزاع بين السلطة في غزة والسلطة في الضفة، فأوقف تح
لكن . المرضى للعالج في الخارج لمدة تزيد عن شهر تم بعدها اتفاق على صيغة للعمل بين السلطتين

عدد المرضى المحولين الى المستشفيات اإلسرائلية تراجع حتى توقف اثناء الحرب على غزة وبعدها إال 
ي مريض الى خارج نشير هنا الى ان تحويل ا. في الحاالت القصوى  وذلك بقرار من السلطة في غزة

لكن المزاجية في فتح المعبر . اسرائيل والسلطة الوطنية ومصر: غزة يحتاج الى موافقة ثالث جهات هي
الوحيد المعتمد لفترات قصيرة متباعدة وغير منتظمة  ضاعف من معاناة المرضى واهلهم وأدى في 

 حالة 541الج خارج غزة من بعض األحيان الى الموت انتظاراً فتراجع معدل المرضى المحولين للع
 حالة اآلن رغم عودة التحويل الى المستشفيات اإلسرائيلية من طريق معبر 336شهرياً قبل العدوان الى 

  .رفح
ال تتوافر إحصاءات دقيقة عن عدد األشخاص المعوقين بسبب العدوان : اإلعاقات الناتجة عن الحرب

حزيران (تي وفرها مسح منظمة الصحة العالمية لكن وبحسب المعلومات ال. لغياب إحصاء شامل لهم
وتقدر الدراسة نفسها عدد الجهات التي تقدم .  شخصاً قطع واحد أو أكثر من أطرافهم221فإن ) 2009

 هيئة 15الخدمات للمعوقين كالترميم والتأهيل وتعويض االطراف واألعضاء والعالج الفيزيائي بـ
م التنسيق، واإلزدواجية، ونقص في بعض الخدمات األساسية يشكو هذا القطاع من عد. حكومية أودولية

كصناعة االطراف وصيانتها حيث ال يزال العديد من المعوقين بدون اطراف رغم مرور عام على 
  .العدوان

ويغطي كل سكان غزة زيادة في " األونروا"سجل نظام الرصد الوبائي الذي تديره : األمراض المعدية
االسهاالت الحادة بشقيها المائي واإللتهابي والتهاب الكبد الفيروسي السبب : انتشار األمراض التالية

الرئيس لألمراض اإلنتقالية المبلغ عنها في تجمعات الالجئين في غزة حيث تسجل الحاالت مستوى 
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المخاطر الناتجة عن . مرتفعا على مدار السنة مع زيادة ملحوظة خالل فصلي الصيف والخريف
والسبب الرئيس ).  سنوات5دون (لجفاف وسوء التغذية خصوصا عند صغار األطفال اإلسهاالت هي ا

إلنتشار هذه األمراض هو تلوث المياه الجوفية ومياه الشفة والتصريف الغير سليم للنفايات الجامدة 
  .والسائلة

المياه  (وهذا ما أكده الفحص الدوري لعينات مياه الشرب الذي أثبت تلوثاً في الخزانات وفي اآلبار
لكن وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية فإن هذه المشاكل بقيت محدودة األثر ولم تتجاوز ). الجوفية

خارج هذه األمراض فإن نظام رصد األمراض المعدية في . بشكل واضح المستويات التي سبقت الحرب
 ولكن تدهور الوضع بالمقارنة لم يسجل زيادة كبيرة بالمقارنة مع الوضع السابق على العدوان،" األونروا"

وعلى صعيد آخر عاد برنامج  التلقيح الى مستواه قبل العدوان مما وفر مظلة حماية . مع ما قبل الحصار
حالة مؤكدة من انفلونزا 153من جهة أخرى تم تسجيل . من عدد من األمراض الخطيرة

  . وفاة11 وAH1N1الخنازير
بحسب احصائيات وزارة الصحة العامة في مراكزها فإن :  شهرا12ً – 9نقص الوزن عند األطفال 

نسبة نقص الوزن لهذه الفئة العمرية لم تتجاوز ما كانت عليه قبل العدوان مع شيء الفت هو ان تغذية 
الرضع في هذا العمر تحسنت عما كانت عليه قبل الحصار، وهذا يعود إلى ان الرضاعة من الثدي زاد 

لحليب المجفف في تغذية الرضع بسبب الحصار والتشجيع على الرضاعة انتشارها  وتراجع استخدام ا
  .الطبيعية الذي مارسته الجهات الصحية الحكومية والمحلية والدولية

% 4.4والتقزم  % 1.4سجل الهزال ):  سنة16-6(في األطفال ) زيادة الوزن(الهزال والتقزم والسمنة 
)  سنة 16 - 11(سمنة خصوصاً عند الفتيات في عمر دون فوارق بين األقضية كما سجل ارتفاع في ال

بسبب اقتصار األكل على النشويات والزيوت والمعلبات والتي تشكل اساس المساعدات % 30وصل إلى 
من جهة والنقص الحاد في ) من سكان غزة% 15و% 65(وبرنامج الغذاء العالمي " األونروا"الغذائية لـ
  .واكه الطازجةوالخضار والف) اللحوم(البروتينات 

 شهراً 12 – 9سجل مستوى فقر الدم عند األطفال في عمر :  فقر الدم الناتج الناتج عن عوز الحديد
أما عند النساء فقد سجل ارتفاعاً . 2007 – 2006أي أقل قليالً من مستواه في سنوات % 65.5

 الناتج عن عوز ، ونشير الى أن فقر الدم%)33.3بدل % 37.5 (2007بالمقارنة مع الوضع عام 
كما يخفض مستوى المناعة ضد األمراض % 7.5الحديد المتوسط ينتج عنه نقص في حاصل الذكاء 

 أشهر، وأن 6المعدية،  ويعود السبب الى ان حليب األم اليغطي حاجة الطفل من الحديد بعد عمر 
  .األغذية التي تقدم للرضع في هذا العمر تفتقر اليها

نظمات األمم المتحدة دراسة عن الحالة النفسية للسكان بعد حوالى الشهرين من أجرت م: الحالة النفسية
من السكان يشكون من صدمة نفسية حادة وشديدة بسبب الحرب، % 1توقف العدوان  اظهرت ان 

من قلق % 13من تبول ال ارادي، و% 23من أطفال المدارس يشكون من نقص في التركيز، و% 26و
منهم يشكون فقدان الشهية وقلة في التركيز، % 34السكان بشكل عام فإن وأحالم مخيفة، أما عند 

غير قادرين على القيام % 9من كآبة وحزن شديدين، و% 35يعانون من أحالم مخيفة و% 27و
الحمام، اللباس، عدم الذهاب الى العمل في حوالى نصف األيام في حين (بحاجاتهم اليومية بأنفسهم 

وفي دراسة لمنظمة ). ستجوبين أنهم تمكنوا من العودة الى عملهم كالمعتادمن البالغين الم% 47قال
من الذي يرتادون خدمات % 37الصحة العالمية أعتمدت معايير قياسية للصحة النفسية اظهرت ان 

الرعاية الصحية األولية يشكون من اضطرابات نفسية دون فوارق بين الذكور واإلناث، ولكن مع فوارق 
وهذه نتائج تتقارب مع . عند كبار السن%70والنسبة وصلت الى . بحسب شدة العدوانبين المناطق 

كما خلص االستطالع إلى أن هناك حاجة ماسة لتوفير . 2006نتائج الدراسات اللبنانية بعد عدوان 
من وفي الختام يبقى العالج األفضل لألطفال ". خدمات الرعاية النفسية التي تماثل الحاجة للغذاء والماء



  

  

 
 

  

            25 ص                                     1707:         العدد       21/2/2010األحد  :التاريخ

صدمة الحرب يتمثل بعودتهم الى حياة شبه طبيعية، ومكان آمن ينامون فيه، وملعب يلعبون فيه وذهابهم 
  !!الى المدرسة

وجزئيا )  مدرسة18(تعذر حتى اآلن إعادة بناء وترميم المدارس المدمرة كليا :  على صعيد التعليم-7
إن القيود التي تفرضها . لمدارسمن ا% 80مما فرض نظام الدوامين على اكثر من )  مدرسة263(

إسرائيل على كمية ونوع الواردات المسموح بدخولها إلى غزة تعوق سير العملية التعليمية، فالمدارس 
االبتدائية والثانوية في غزة، سواء منها التابعة للحكومة أوالتابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 

اه الشرب والكتب المدرسية والمختبرات واآلالت الحاسبة ، تشكو من نقص في مي)األونروا(الفلسطينيين 
اخيرا وبرغم اعادة تداول الكتب القديمة وإصالح ما أمكن إصالحه فإن اكثر من نصف . والكمبيوترات

  .التالمذة ينقصهم كتاب أو أكثر
ين لهما وفي نهاية هذا العرض ال بد من التوقف امام  عاملين كان لهما فضل كبير في صمود غزة وعامل

تقرير غولدستون وتعبئة الرأي العام العالمي واإلسالمي : دور مساعد ولكنه متحرك وقابل لإلستثمار هما
  .والعربي

بعد حصار غزة من البر والبحر والجو طور اهل غزة وانسباؤهم في الدم : االول هو تجربة األنفاق
د معايير علمية وهندسية لتصبح مصدرا والهم، ابناء رفح المصرية تجربة األنفاق لتصبح صناعة تعتم

اما تهريب المخدرات وغيرها من الممنوعات فأصبحت . مما يدخل غزة من الخارج% 80ألكثر من 
  .بحسب الخبراء على جانبي الحدود خارج غزة

، وهي العمود الفقري لمنظمات األمم المتحدة في غزة، تلعب دورا "األونروا"الثاني دور األمم المتحدة فـ
ساسيا في كسر الحصار ألنها مسؤولة عن رعاية حوالى مليون ومئة الف الجىء في غزة، اي ثلثي ا

السكان تؤمن لهم الرعاية الصحية األساسية والتعليم األساسي والحصص الغذائية كما تلعب دورا مساعدا  
 غزة من غير من سكان% 70برنامج الغذاء العالمي يقدم حصصاً الى . في تأمين السكن ومياه الشرب

والصليب " اليونيسف"منظمة الصحة العالمية تقود وتنسق عمليات الرعاية الصحية الى جانب . الآلجئين
 منظمة دولية غير حكومية تقوم بأعمال رائعة مكملة لدور الحكومة المحلية 60األحمر الدولي واكثر من 
  .ومنظمات األمم المتحدة

الذي اعده  منسق الشؤون اإلنسانية لدى األمم المتحدة والذي زار تقرير غولدستون الذي جاء بعد التقرير
إنها لصدمة كبيرة لكل : "غزة بعد يوم واحد من وقف النار واعد تقريرا يتسم بالحياد والقوة قال

علينا أوال أن نطمئن شعب غزة بأن هناك : "قدم في نهايتها نصيحتين للجهات الدولية المعنية"... انسان
وثانياً علينا أن .  ما جرى لهم عبر اجراءات قانونية، وإال فإننا ندفع بهم الى التطرفحساباً جراء

لقد دفع الشعب ثمنا باهظا وحجم القتلى والجرحى يشير . نساعدهم للعودة الى الحياة الطبيعية والكريمة
كيف نتجاوز علينا أن نعطي االولوية لهم، هناك تعقيدات سياسية بالطبع ولكن التحدي هو . الى ذلك

إن الخط األحمر هو اعادتهم الى حياة كريمة، وأن نعطيهم األمل بمستقبل . التعقيدات للوصول الى الناس
لقد كان لهذا التقرير وقعه عند المعنيين في ".  التطرف، الفقر واليأس: واال نكون نغذي  الثالثي المدمر

متحدة  لجنة تحقيق برئاسة القاضي غولدستون األمم المتحدة فشكل مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم ال
وبرغم عدم . إعتبر فيه ان اسرائيل وجيشها ارتكبا مجازر بحق االنسانية فأقام األرض ولن يقعدها

تطبيقه يبقى هذا القرار الى جانب قرار األمم المتحدة بعدم شرعية الحصار اإلسرائيلي، انجازاً حقيقياً 
 ولكن اإلنشقاق الدمر في الموقف الفلسطيني وغياب الموقف العربي  .لألمم المتحدة بحق غزه وشعبها

خصوصا الموقف المصري الذي يعمل على سد ما تبقى من شرايين الحياة عن غزة تحرج الرأي العام 
  .الدولي ويساهم في  تعطيل مفاعيل هذه القرارات
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تتطور على الصعيد الغربي العامل الثاني هو التحرك العربي والدولي والذي اعطى نتائج مقبولة 
ويجب العمل على خلق جو عربي ضاغط فلسطينيا على الموقف المصري في إتجاه وحدة . خصوصا

  .موقف الحد األدنى، وهذا ما عملت عليه بعض القوى على ابواب التحضير لمؤتمر القمة العربية
 على البقاء على قيد الحياة  اإلستنتاج الذي يمكن ان نتوصل اليه يعني ان هناك عناصر قوة تساعد غزة

والصمود ورفض اإلستسالم ألن العدو يطرح خيار الموت البطيء  او الذلة  وليس من شيم اهل غزة 
اإلستسالم، فغزة المليون ونصف مليون انسان كلم يقدمون للخبراء في الصحة والتغذية وعلم النفس 

مصيرهم كمصير المدن العظيمة في التاريخ والهندسة دروسا في القدرة على التكيف والصمود لن يكون 
فاليوم ليس كالبارحة وال يستطيع احد ان . القديم التي حوصرت حتى سقطت  امام الغزاة  دون رادع

سينتصر المحاصر على المحاصر، وسيندم كثيرا من لم  يقف الى جانب غزة من . يخضع غزة بالحصار
  .األقربين قبل األبعدين
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