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   للموساد وصادق على اغتيال المبحوح نتنياهو حضر اجتماعاً": صاندي تايمز" .1
 عـوزي    البريطانيـة  'صاندي تايمز ' لمراسل   اًتقرير، أن   لندن من،  22/2/2010القدس العربي،   ذكرت  

ان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اطلع مسبقا علـى           ' عليمة'منحايمي نقل فيه عن مصادر      
تقرير الوقال  . خطط الموساد لتصفية القيادي في حركة حماس، محمود المبحوح في دبي الشهر الماضي            

مركز الموساد في واحد من احياء تل ابيب، حيث يعرف المقـر            ) يناير(ني  ان نتنياهو زار في كانون الثا     
واستقبله مئير دغان رئيس الموساد الذي كان يتوكأ على عكازة بسبب جرح اصابه عندما              ' مدراشا'باسم  

  .كان عضوا في وحدة قادها نتنياهو
وفي االجتماع اطلـع    . الوبحسب مصادر الكاتب فقد كان داخل غرفة االجتماع بعض افراد فرقة االغتي           

فقد تلقت الموساد تقارير عن خطط المبحـوح للـسفر لـدبي وان             . نتنياهو على خطط اغتيال المبحوح    
وان فريق االغتيال قام بالتدرب على      . المؤسسة تخطط الغتياله اثناء نزوله في واحد من فنادقها الفارهة         

واعلم نتنياهو ان الخطة ال تحمل الكثير       . ا ادارته العملية مستخدما فندقا باذخا في تل ابيب بدون ان يعلمو         
واضاف الكاتب ان رئيس    . من المخاطر او معقدة بدرجة كبيرة، ومن هنا اعطى رئيس الوزراء موافقته           

  .'شعب اسرائيل يثق بكم، حظا سعيدا'الوزراء في مثل هذه المناسبات يقول 
لت عن مصادر مطلعة على شؤون نق» صنداي تايمز« صحيفة أن، 22/2/2010 الحياة، وأضافت

قوله ان حروقاً ناجمة عن مسدس صعق كهربائي ظهرت على جثة المبحوح وانه كان هناك » موساد«
  . آثار لنزيف في األنف قد يكون نجم عن خنقه

 فرقة االغتيال كانت على علم       كشفت أن  » صنداي تايمز «، أن   22/2/2010 البيان، االمارات،    ونشرت
يرات في دبي، إال أنها ذهلت من قدرة شرطة دبي على إعادة تركيب وتجميع كـل هـذه                  تام بشبكة الكام  

  . الصور لتعيد االحداث بشكل دقيق للغاية
قوله في التاسع عشر من يناير أقلعت طائرة اإلمارات رحلة          » الموساد«ونقلت الصحيفة عن مصدر في      

اشـرة وخمـس دقـائق، وكمـا توقـع          من العاصمة السورية دمشق في الساعة الع      ) 912إي كيه   (رقم  
يراقـب  » الموساد«كان المبحوح الذي يعرف أيضا باسم أبو العبد على متنها، وكان عميل ل            » الموساد«

إقالع الطائرة، وبعد تلقيه معلومات من مخبر في المطار بأن المبحوح ـ الذي كان يسافر باسم مستعار  
 محمول نمساوي مدفوع الفاتورة مسبقا إلى فريـق          قد ركب الطائرة فعال أرسل رسالة باستخدام هاتف        -

  . االغتيال في دبي بأن الهدف في الطريق
  

   على هامش القمة العربيةمع حماس عباس ينفي علمه بلقاء مصالحة .2
الـرئيس  ، ان   فيـصل الهمـالي    نقالً عن مراسلها     طرابلسمن   21/2/2010أويا،ليبيا،  ذكرت صحيفة   

علمه بأي لقاء مرتقب بين حركتي حمـاس وفـتح فـي             ) 21/2 ( الفلسطيني محمود عباس نفى األحد    
 الفلسطينية قبل انعقاد القمة العربية في أواخر شهر مارس          –طرابلس بهدف تحقيق المصالحة الفلسطينية      

  .الربيع / 
إن موضوع المصالحة أصبح واضـحا      : "  وقال في لقاء أجرته معه صحيفة أويا بمقر أقامته بطرابلس           

مشددا علـى أن حمـاس ال       " ..  توقيع حماس على وثيقتها التي قامت فتح بالتوقيع عليها           ويتوقف على 
  .تمتلك أي تحفظات جوهرية على هذه الوثيقة 

حتى أن وجدت بعض التحفظات الثانوية يفترض أال تكون عائقا أمام تحقيق وحدة الشعب              " وأضاف قائال   
  "  .الفلسطيني التي نحرص على تحقيقها 

س في هذا اللقاء دعوته لحركة حماس إلى التوقيع على الوثيقة ليبدأ التطبيق الفعلـي للوحـدة                 وجدد عبا 
" داعيا إلى إزاحة هذه العثرة التي أعتبرها          " .. مطمح الشعب الفلسطيني    "  الوطنية التي قال عنها بأنها      
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 ما يزيد عـن الـسنتين   تقف في طريق هذه المصالحة التي تسعى كافة األطراف العربية إلى تحقيقها منذ 
  "  .والنصف 

وحول األسباب التي تمنع وجود مصالحة فلسطينية في ظل جامعة الدول العربيـة أوضـح عبـاس أن                  
الجامعة العربية هي من قررت أن تكون مصر هي المسئولة عن المصالحة وتحـت إشـراف ورعايـة                  

  .الجامعة العربية وهذه قرارات وزراء الخارجية العرب 
لقاء سيجمعه مع قائد الثورة بهذا الخصوص خالل هذه الزيارة لمناقشة األوضاع الـسياسية              وأوضح أن   

  .الفلسطينية ودعم الجماهيرية للقضية الفلسطينية  
وفي ختام اللقاء أعلن عباس عن صدور قرار عن السلطة الفلسطينية بمنح سيف اإلسالم اعلـي وسـام                  

نها لما قدمه من دعم لنضال الشعب الفلسطيني ودوره اإلنساني          تقديراً وعرفاناً م  "  نجمة القدس "فلسطيني  
  .الكبير في دعم صمود أهالي غزة 

عباس غادر طـرابلس    ،  أن     محمد هواش  نقالً عن مراسلها،  رام اهللا   من   22/2/2010النهار،  وأضافت  
يضاحات ليبية أمس الى باريس من غير ان يلتقي الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي ومن غير ان تصدر ا              

وفيما من المقرر ان يستقبل الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي رئيس الـسلطة            . أو فلسطينية عن السبب   
  الفلسطينية في قصر االليزيه اليوم، 

وقبل مغادرته طرابلس التقى عباس امين اللجنة الشعبية العامة الليبية البغدادي المحمودي وبحث معه في               
لسطينية والعقبات االسرائيلية امام عملية السالم، وعمليات التهويد االسـرائيلية          آخر تطورات القضية الف   "

وقال مراقبون في رام اهللا ان القمة العربيـة         ".في القدس الشريف، والجهود المبذولة للمصالحة الفلسطينية      
  .في ليبيا قد تواجه معضلة تتعلق بالتمثيل الفلسطيني

  
   شهرا18ًعتراف أوروبي بالدولة الفلسطينية خالل  يرحب بتحرك فرنسا وإسبانيا العباس .3

بدأ الرئيس محمود عباس مساء امس زيارة رسمية الى فرنسا تتمحـور حـول قيـام                :  وكاالت -باريس
الدولة الفلسطينية التي دعا وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الى االعتراف بها حتى قبل االتفـاق                

  .على حدودها
اء امس، جلسة مباحثات على عشاء عمل مع كوشنير، حيث تم بحث آخر التطورات              فقد عقد الرئيس، مس   

  .والجهود المبذولة إلحياء عملية السالم المتعثرة بسبب التعنت اإلسرائيلي
صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، فـي اتـصال              . وقال د 

 ابلغ وزير الخارجية الفرنسي ترحيبه بالخطة التـي يعمـل عليهـا             ان الرئيس عباس  " األيام"هاتفي مع   
ووزير الخارجية االسباني ميغال موراتينوس حول االعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود الرابـع مـن               

 حتى قبل التوصل الى اتفاق فلسطيني ـ اسرائيلي بشأن الحدود داعيا ألن يكـون ذلـك    1967حزيران 
  .توجها اوروبيا

الـرئيس ابلـغ كوشـنير      : "ريقات اثر اجتماع الرئيس عباس مع كوشنير مساء امس في باريس          وقال ع 
ترحيبه بالجهود التي يقوم بها ووزير الخارجية االسباني موراتينوس باالعتراف بدولة فلـسطين علـى               

اإلسرائيلية ذكرت أمس أن فرنسا وإسبانيا تعمالن على بلـورة          ) هآرتس( وكانت صحيفة    .1967حدود  
  . شهرا18بادرة تعترف فيها دول االتحاد األوروبي بدولة فلسطينية مستقلة وذلك في فترة م

 22/2/2010األيام، فلسطين، 
  

  هنية يدعو رئيس مجلس األمة الكويتي لزيارة غزة .4
دعا إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، أمس،  رئـيس مجلـس األمـة      : )أ.ب.د(

وذكر بيان لمجلس الوزراء المقال      .لخرافي إلى زيارة القطاع، خالل اتصال هاتفي بينهما       الكويتي جاسم ا  
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أن هنية بحث مع الخرافي التطورات الجارية على الـساحة الفلـسطينية بمـا فـي ذلـك المـصالحة                    
ونقل البيان عن الخرافي تأكيد دعم الكويت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكداً ضـرورة              .الوطنية

 . تحقيق المصالحة الوطنية، وأشار إلى الجهود البرلمانية في كسر الحصار
  22/2/2010الخليج،             

  
   وتتهمها ببث تقارير كاذبة ومخالفة للحقيقة"العربية"تقاضي قناة الحكومة في غزة   .5

مقاضاة قناة كشفت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة أمس نيتها :  فتحي صّباح-غزة 
  ". كاذبة ومخالفة للحقيقة"الفضائية في أعقاب بثها تقارير متلفزة تتضمن معلومات وصفتها بأنها " العربية"

  22/2/2010الحياة، 
  

   مبادرة االعتراف بالدولة الفلسطينية هروبا من انهاء االحتاللتعدفتح ترحب وحماس  .6
ارجية الفرنسي برنار كوشنير واإلسباني ميغيل      رحبت حركة فتح بمبادرة وزيري الخ     :  حامد جاد  -غزة  

 شهراً، فيما قللت حركة حماس مـن تـأثير تلـك        18موراتينوس االعتراف بدولة فلسطينية في غضون       
المبادرة على مجريات األحداث والوقائع على األرض الفلسطينية، وقدرة المبادرة علـى إيجـاد حلـول                

  .للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
للجنة المركزية لحركة فتح  نبيل شعت بالتصريحات األوروبية، معتبرا أنها بمثابة توجه             ورحب عضو ا  

جديد في ظل حالة الجمود السياسي في المنطقة الناجم عن التعنت اإلسرائيلي واالستمرار في سياسـات                
  .االستيطان ومصادرة األراضي وتهويد القدس وممارسة االعتقال والقمع اليومي

 يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس وزراء الحكومة المقالة في غـزة، أن المبـادرة               من جهته اعتبر  
الفرنسية االسبانية الداعية إلقامة دولة فلسطينية خالل عام ونصف العام  فكرة قديمـة، الفتـا إلـى أن                    

ئيلي كوشنير تحدث سابقا عن اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية من دون الوصول التفاق فلسطيني إسـرا              
  .على ترسيم الحدود كما تحدثت خطة ميتشل في هذا المجال

وشدد على أن هذه المبادرات تمثل حالة من الهروب من مواجهة االستحقاقات الدوليـة إزاء االحـتالل                 
ووقف االستيطان، مشيراً إلى ان هذه المبادرات تكاثرت بصورة مباشرة بعد ان فشل أوباما خالل العـام                

  . الضغط على إسرائيل لوقف وتجميد االستيطاناألول من حكمه في
  22/2/2010الغد، االردن، 

  
  ترحب بالتوجه األوروبي لالعتراف بدولة فلسطينيةمنظمة التحرير  .7

وقال أحمد . رحبت منظمة التحرير الفلسطينية امس بالتوجه الفرنسي االسباني : وكاالت-القدس المحتلة 
الموقف الفرنسي واالسباني في حال تقرر فعال فهو محل “ة إن مجدالني عضو اللجنة التنفيذية للمنظم

ترحيب شديد من القيادة الفلسطينية ومن شأنه قيادة موقف أوروبي متقدم باتجاه االعتراف بالدولة 
واعتبرت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس ان ما يتردد عن توجهات أوروبية . ”الفلسطينية

في عملية ” اإلسرائيلي“ينية حتى قبل قيامها بانه خيار جديد لمواجهة التعنت لالعتراف بدولة فلسط
  .التسوية

  22/2/2010الخليج، 
  

   ضمن قائمة التراث اليهودي مواقع إسالمية"إسرائيل"لضم تنديد فلسطيني  .8
م أثار قرار رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إدراج موقعي مسجد بالل في بيت لحـم والحـر                

اإلبراهيمي في الخليل ضمن قائمة التراث اليهودي غضبا فلسطينيا، فقـد نـددت الـسلطة الفلـسطينية                 
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والحكومة المقالة في قطاع غزة بالقرار وحذرتا من تداعياته الخطيـرة، وطالبتـا العـرب والمـسلمين                 
  .بالتحرك العاجل إلنقاذ المقدسات

فلسطينية صائب عريقات القرار بـشدة، معتبـرا أن          وأدان رئيس دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير ال      
  .القرار يوازي قرار ضم القدس إلى إسرائيل وأنه ستكون له تبعات خطيرة

وأضاف عريقات للجزيرة أن القرار خطير جدا ويوضح أن هذه الحكومة اإلسرائيلية غير معنية بعمليـة                
  .السالم ويغلق الباب كليا أمام استئنافها

مكتب اإلعالمي التابع للحكومة الفلسطينية غسان الخطيب عن أسفه لهذا القرار، وقال            كما أعرب رئيس ال   
  .إنه سيضع الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني في اتجاه خطير

بمثابة إعـالن حـرب علـى       "واعتبر قاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير التميمي أن القرار اإلسرائيلي           
نشوب حرب دينية في المنطقة ال تبقي وال تذر ممـا يهـدد   المقدسات اإلسالمية في فلسطين ستؤدي إلى       

  ".األمن في المنطقة بأسرها
وناشد التميمي األمتين العربية واإلسالمية قادة وحكومات ومنظمات وشعوباً التحرك الجدي العاجل لدرء             

  ".الخطر الجديد والعدوان العلني على المقدسات في فلسطين"هذا 
اف في الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة طالب أبو شـعر، مـن تـداعيات              ومن جانبه، حذر وزير األوق    

اتخاذ إجراءات ومهمات جـادة وفاعلـة       "القرار، وطالب في بيان له األمة العربية واإلسالمية بضرورة          
  ".إلنقاذ تلك المقدسات من دنس المحتلين

  22/2/2010نت، .الجزيرة
  

  اء مؤسسات دولة فلسطينالسلطة الوطنية مصممة على استكمال بن: فياض .9
سالم فياض على الحاجة الى تحرك سياسي واضح وملموس بهدف إلزام           .  أكد رئيس الوزراء د    :رام اهللا 

إسرائيل بالوقف التام لالستيطان، ووقف االجتياحات لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وإزالـة كافـة              
 خطيـر القـدرة فـي اسـتمرارية التطـور           القيود المفروضة على الحركة والعبور، والتي تهدد بشكل       

االقتصادي وحالة االستقرار األمني التي تم تحقيقها، وشدد على الضرورة القصوى لرفع الحصار عـن               
  .قطاع غزة فوراً

وشدد فياض على ان السلطة الوطنية مصممة على االستمرار في خلق الوقائع االيجابية علـى االرض،                
ين ومقوماتها األساسية وبنيتها التحتية، كرافعة أساسية للتعجيل فـي          واستكمال بناء مؤسسات دولة فلسط    

إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، ولتمكين شعبنا من تقرير مصيره في دولة فلـسطين المـستقلة، وعاصـمتها          
  .1967القدس الشرقية على كامل األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

الم فياض صباح امس لنائب وزيرة الخارجيـة االميركيـة          س. جاء ذلك خالل استقبال رئيس الوزراء د      
  .للشؤوون االدارية جاك لو في مقر مجلس الوزراء في رام اهللا

وعبر رئيس الوزراء عن شكره وتقديره للدعم االميركي السخي للشعب الفلسطيني وسـلطته الوطنيـة،               
ون دوالر تم تحويلها مباشرةً الـى        ملي 75خاصةً الدعم المباشر لموازنة السلطة، والتي كان آخرها مبلغ          

  .الخزينة العامة قبل حوالي شهرين كما عبر عن شكره على الدعم االميركي في مجال المشاريع الحيوية
  22/2/2010الحياة الجديدة، 

  
  "اسرائيل"البرغوثي يحذر القيادة الفلسطينية من الموافقة على المفاوضات غير المباشرة مع  .10

حذر الدكتور مصطفى البرغوثي عضو المجلس التشريعي احد قـادة المجتمـع             : وليد عوض  - رام اهللا 
المدني الفلسطيني قيادة السلطة من الموافقة على العودة للمفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل اسـتجابة               

  .للمبادرة االمريكية
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ـ   اذا واصلت  ' لمباشرةال فرق بين المفاوضات المباشرة او غير ا       'االحد  ' القدس العربي 'وقال البرغوثي ل
  .1967اسرائيل االستيطان في االراضي المحتلة عام 

من مصادر فلسطينية مطلعة بأن ديفيد هيل مساعد ميتشل الذي التقى قبـل ايـام               ' القدس العربي 'وعلمت  
بعباس في رام اهللا نقل للقيادة الفلسطينية رسالة من واشنطن مفادها بأن االخيرة ال تستطيع الضغط على                 

  .ابيب ما دام الجانب الفلسطيني خارج اطار المفاوضاتتل 
وحذر البرغوثي من تراجع القيادة الفلسطينية عن شرطها وقف االستيطان قبل العودة للمفاوضات قـائال               

اذا عادت القيادة الفلسطينية للمفاوضات غير المباشرة، فان اسرائيل ستستخدم تلـك            '،  'القدس العربي 'لـ  
، مشددا على ان المستوطنين بـاتوا يهـددون الحيـاة اليوميـة             'واصلة االستيطان المفاوضات كغطاء لم  

  .للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية
  22/2/2010القدس العربي، 

  
  عشراوي تنسب االنقسام الفلسطيني لتقاطع النفوذ والسلطة .11

الدكتورة حنان عشراوي بأن    أقرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية        :  فرح سمير  - غزة
حماس تطالب بضمانات لمالحظاتها على الورقة المصرية، إال أن أحدا غير قادر لتقديم هذه الضمانات،               

ودعـت حركـة    . الذي بثه تلفزيون وطن المحلي فـي رام اهللا        " الرأي العام "وقد جاء ذلك خالل برنامج      
لتي ستجرى في الصيف المقبل، مشيرة إلى أن هذه         حماس إلى تسهيل إجراء االنتخابات المحلية والبلدية ا       

 .االنتخابات هدفها تسهيل حياة المواطنين، علما بأنه قد تقرر إجراؤها في الضفة وغزة
أن هناك عوامل داخلية وإقليمية ودولية تضع العراقيـل         : وحول المصالحة الفلسطينية أوضحت عشراوي    

ا أدراج الرياح، كما أشارت إلى أن االنقـسام العربـي           أمام المصالحة، ولذلك ذهبت حتى اآلن محاوالته      
يعكس نفسه على االنقسام الفلسطيني بل يعززه، وأن هذه المصالحة لن تتبلور إال إذا كانت هنـاك إرادة                  

واعتبـرت  . سياسية وحسن نوايا، موضحة أن هناك حالة إحباط لدى المواطنين من تـداعيات االنقـسام      
 ت ألسباب السلطة والنفوذ والعالقات مع الخارعشراوي هذا االنقسام بأنه آ

  22/2/2010عكاظ، 
  

  ال يعقل لمصر ترك الفلسطينيين يجوعون وتغلق األنفاق بعد المعابر: رئيس بلدية رفح .12
، المهندس عيسى النشار، إّن تجارة األنفاق فُرضت على         )جنوب قطاع غزة  (قال رئيس بلدية رفح     : رفح

اإلسرائيلي، معتبراً في الوقت ذاته بناء الجدار الفوالذي من قبل مصر           الشعب الفلسطيني جراء الحصار     
  .مشاركة في تشديد الحصار على أهل غزة

ينشر نّصه الكامل علـى  " (قدس برس"وأضاف النشار في تصريحات أدلى بها في سياق حوار مع وكالة      
لق األنفاق كما أغلق المعابر     ال يعقل لمصر وال ألحد، أن يترك الشعب الفلسطيني يجوع ويغ          "،  )التوازي

لـدينا تقـول إّن   "وأوضح رئيس البلدية أّن المعلومات التي    ".وأحكم الحصار على الشعب في قطاع غزة      
العمل في الجدار الفوالذي اآلن متوقف، وال نعرف ما يخططون له، أو ما السبب وراء توقف العمل في                  

  ".الجدار الفوالذي
 21/2/2010 قدس برس

  
  غير مبنية على أدلة  في الدائرة الضيقة للمبحوحمات شرطة دبي بوجود اختراقاتها:حماس .13

رفضت االتهامات التي جاءت علـى لـسان         حركة حماس  أن   21/2/2010فلسطين أون الين،    نشرت  
مدير شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، حول تورط أحد عناصرها من الدائرة الضيقة للشهيد القيادي في                

  ". ال يعني وجود اختراقات"بحوح في اغتياله، مشيرةً إلى أن تعقب الموساد للمبحوح الحركة محمود الم
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إننا في حركة حماس ال نقبل مـا ورد         : "نسخة عنه " فلسطين أون الين  "وقالت الحركة في بيان لها وصل       
في تلك التصريحات من اتهامات، ونؤكد أن وجود تعقب ومتابعة من الموساد وعمالئـه لـألخ الـشهيد                  

واعتبرت أن التعاون والتواصـل المباشـر مـع         ". وللقيادات الفلسطينية عموما ال يعني وجود اختراقات      
المطلوب واألجدى بدال مـن أطـالق تـصريحات         "المسؤولين في دبي في جريمة اغتيال المبحوح، هو         

ا الخاصة لمعرفة إن الحركة أعلنت منذ البداية أنها بدأت تحقيقاته: "وأضاف في بيانها ". إعالمية متسرعة
، معرباً عن أمله بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين        "مالبسات جريمة االغتيال وأن هذه التحقيقات مستمرة      

  ".في دبي من أجل استكمال هذه التحقيقات
القيادي في الحركة أيمن  أن القاهرة جيهان الحسيني نقال عن مراسلتها من 22/2/2010الحياة، وذكرت 

، مشيراً الى ان »تحليل واتهام نرفضه ألنه غير مبني على أدلة« ان تصريح خلفان "ياةالح"لـ قال طه 
حماس طالبت منذ البدء بالمشاركة في التحقيقات للحصول على نتائج نهائية، كما شكّلت لجنة تحقيق 

.  وراء العملية"موساد"داخلية من قيادات رفيعة المستوى لمعرفة المتورطين، مع التشديد على ان 
وأوضح ان اتهامات خلفان جاءت رداً على مطالبة القيادي في حماس محمود الزهار بتسليم الفلسطينيين 

  .الموقوفين في دبي للتحقيق معهما على خلفية حادث االغتيال
في  نقال عن مراسلتها من دمشق سعاد جروس، أن القيادي 22/2/2010الشرق األوسط، وأضافت 

إن إشاعة مسؤولية عناصر من حماس في اغتيال المبحوح ال صحة لها، قال حماس صالح البردويل، 
واعترفت الحركة بكثير من الثغرات األمنية في . وقالت حماس إنها لم تبلغ من شرطة اإلمارات بذلك

قضية المبحوح، مثل االتصال الهاتفي الذي أجراه المبحوح مع والداته وعائلته وإبالغهم بتفاصيل وموعد 
بي، ومكان الفندق الذي سينزل به، إضافة إلى أن حجزه تذاكر الطائرة وغرفته في الفندق تم سفره إلى د

هذه ثغرات ال تعني أن هناك اختراقا أمنيا داخل حماس، فهذه رغبات ": عبر اإلنترنت، وقال البردويل
  ."أعداء حماس

مجرد "ائد شرطة دبي وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس للصحافيين في غزة، إن تصريحات ق
، وشدد على وجوب أن يتم التنسيق بشكل مباشر بين "تخمينات وتحليالت ال تستند إلى معلومات سليمة

مع ": حماس وشرطة دبي، مضيفا أن األخيرة ما زالت ترفض إبداء التعاون المطلوب مع الحركة، وقال
 برفع القضية لألمم المتحدة لمحاكمة االحتالل تقديرنا للمجهود الكبير الذي تبذله إمارة دبي، فإننا نطالبها

 ."على هذه القرصنة، وعدم االكتفاء بتوزيع األسماء على اإلنتربول الدولي
  

   َمن هو الشخص العميل في قضية المبحوح ولماذا لم ُيعتقل:قيادي في حماس .14
 تساءلت مصادر في حركة حماس حول جدوى الكشف عـن معلومـات تتعلـق             : كامل صقر  -دمشق  

واستغربت تلك المصادر عـدم     . باغتيال القيادي العسكري محمود المبحوح في دبي عبر وسائل اإلعالم         
. إبالغ الحركة بأية معلومات رسمية من شرطة دبي رغم أن الحركة هي الطرف المعني بهذه القـضية                

طورات قضية   أنه من غير المنطقي ان تستمر الحركة في متابعة ت          "القدس العربي "وأضافت المصادر لـ    
   .اغتيال المبحوح عبر تقارير إعالمية

من جهته لم ينف القيادي في حماس منير سعيد صحة المعلومات التي أفصح عنها الفريق مؤكداً أن كـل                   
ـ            عما إذا كان مـا أدلـى بـه          "لقدس العربي ا"شيء وارد من حيث المبدأ، لكن سعيد تساءل في حديث ل

اً العترافات ووثائق حصلت عليها شرطة دبي خالل عمليات التحقيـق           الفريق من باب التحليل أم استناد     
   .الجارية

  من هو هذا الشخص ولماذا لم يكشف عن اسمه وأين هو اآلن ولماذا لم يـتم اعتقالـه كمـا                    : وقال سعيد 
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مات اعتقل الفلسطينيان المشتبه بتورطهما اللذان سلمهما األردن لسلطات دبي، مضيفاً أن مثل هذه المعلو             
 .كان من األفضل تسليمها لحركة حماس ليتم التحقيق بخصوصها

  22/2/2010القدس العربي، 
  

  حماس تنتقد تجاهل األمم المتحدة في تقريرها الشهري لجريمة اغتيال المبحوح .15
ورأت .  نددت حركة حماس بتقرير األمم المتحدة الشهري لتجاهله جريمة اغتيال المبحوح:)وكاالت(

دليال "ن المتحدث باسمها سامي أبو زهري، في تجاهل التقرير األممي لهذه الجريمة حماس، على لسا
واعتبر أبو زهري أن هذا التجاهل من جانب األمم . ”على التستر الدولي على اإلرهاب اإلسرائيلي

يطعن في صدقية هذه المؤسسة الدولية ويؤكد انحيازها لصالح االحتالل ضد المصالح والحقوق "المتحدة 
  .  "الفلسطينية

  22/2/2010الخليج، 
  

  بقضية المبحوح للتمويه على القاتل الفعلينا حماس تتهم: فتح .16
المتحدث باسم حركة فتح احمد عـساف اسـتغرب          أن   رام اهللا  من   22/2/2010الحياة الجديدة،   ذكرت  

ولية فـشلها   مسؤ" فتح"استمرار مسلسل التهم الباطلة التي تسوقها حركة حماس ضد حركة فتح لتحميلها             
 وحرف مسار التحقيق عن المجـرم       إسرائيل إعفاء حماس تحاول     وقال إن  .المتواصل في حماية قياداتها   

  .إسرائيلالحقيقي حتى ال تتحمل تبعات الثأر للشهيد المبحوح من 
ورأى عساف أن حماس تحول كافة معارك الشعب الفلسطيني الى صراع فلسطيني داخلي بقصد النيـل                

وموقعها بين الجماهير الفلسطينية والعربية، مستغربا رؤية حماس من اعتبار حركة فـتح             من حركة فتح    
  .عدوا وحيدا لها

 حقيقـة االختـراق     وإعـالن  مكاشفة الشعب الفلسطيني ولو لمرة واحدة        إلىودعا عساف حركة حماس     
يخ خليـل فـي      استشهاد المبحوح في دبي وقبله عز الدين الش        إلى أدىاألمني الخطير لدى حماس الذي      

 حمدان في بيروت، ويحيى عياش، متسائال إن كانت ستدفن رأسها بالرمل            أسامةدمشق ومحاولة اغتيال    
  . كما فعلت في السابق عند اغتيال عماد عقل والرنتيسي وصيام وغيرهم الكثير

 تحركات قيادي مستهدف في كل لحظة كالمبحوح ال يعرفها إال بضعة أشخاص من             أنوشدد عساف على    
"  ما كان للقتلة من      وإال من قيادة حماس والتي يعتقد أن االختراق األمني حصل في دائرتها             األولىالحلقة  
  . إليها ينتظروا المبحوح في دبي قبل يوم من وصوله إن" الموساد
يؤشر على موقف حماس الرافض المـصالحة       " فتح"  استمرار حماس بكيل التهم لحركة       أن عساف   وأكد

 .تي قبلتها حركة فتح ووقعت عليهاالفلسطينية ال
جمال  أن    نقال عن مراسلها من غزة أشرف الهور       22/2/2010القدس العربي،   في نفس السياق ذكرت     

 ."تراجع حماس عن اتهام السلطة بدم المبحوح      " بما اسماه     رحب نزال عضو المجلس الثوري لحركة فتح     
 إلـى  وأشار،  "اتهامات باطلة بشكل مدروس    محترف يطلق    إعالميمكتب  '" حماس لديها  أنواعتبر نزال   

 نيوترونات جزافية قاتلة تظـل الصـقة        إشاعة" إلى يهدف   إطالقها التراجع عن هذه االتهامات لحظة       أن
 ."بالضحية مهما تكرر النفي

  
  المبحوح تعرض ألربع محاوالت اغتيال: "صحيفة بريطانية" .17

أمس أن القيادي البارز في حركة حماس  البريطانية "صنداي اكسبريس"كشفت صحيفة : )آي بي يو(
محمود المبحوح تعرض ألربع محاوالت اغتيال من قبل أعدائه قبل العثور عليه ميتاً في أحد فنادق دبي 

  .الشهر الماضي
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 وحذّر من 1990وقالت الصحيفة إن المبحوح تعرض لمحاولة اغتيال بينما كان يعيش في بيروت عام ،
وأشارت إلى أن . ا حيث كان يعيش مع عائلته وأبنائه األربعة في دمشقثالث مؤامرات لقتله في سوري

  .المحاولة الفاشلة األخيرة الغتيال المبحوح جرت العام الماضي عن طريق زرع قنبلة تحت سيارته
ألن كل تحركاته واجتماعاته ) الشبح(كان يعرف باسم "وأضافت أن أحد أقارب المبحوح أكد أن األخير 

إطار من السرية والغموض، ورفض توظيف حراس شخصيين لحمايته كونه يشعر بأن مثل كانت تتم في 
  ."هذه الخطوة يمكن أن تجذب االنتباه

إن المبحوح كان يغّير مالمحه بشكل مستمر ويستخدم العديد “ونسبت الصحيفة إلى مصدر في غزة قوله 
 وعدد قليل من قادة حركة حماس، ولم من جوازات السفر المختلفة، ولم يكن يثق بأحد باستثناء عائلته

  .”يكن يخبر زوجته وأوالده أبداً بتحركاته ونشاطاته من أجل حمايتهم
أن المبحوح كان لديه مصنع نسيج في سوريا واعتاد السفر كثيراً ألسباب تجارية، " المصدر وأضاف

عند السفر حتى ال وكان يعلم أنه سيالحق في جميع األوقات، وكان يحجز على متن رحالت كثيرة 
ومن المعروف أنه اتصل هاتفياً بأقربائه في غزة قبل يومين . يعرف الناس الرحلة الفعلية التي يستقلها

كان يتحدث " إلى أن المبحوح وأشار. "من زيارته إلى دبي، واعترض جهاز الموساد اإلسرائيلي المكالمة
ثة حواسيب شخصية وعليها عناوين كثيرة العربية واالنجليزية والعبرية، ويحمل معه باستمرار ثال

  ."مختلفة على البريد اإللكتروني، ويقيم في فنادق قريبة من المطارات
يعتقدون أن أحد قتلة المبحوح تنكر بزي إمرأة، ألن فكه كانت قوية ولم تكن "وقال إن مسؤولي حماس 

ر دبي وهو متنكر بصورة أردافه كبيرة وكان يمشي مثل رجل، ومن المدهش أنه تمكن من دخول مطا
  . "امرأة

  22/2/2010الخليج، 
  

  مصر تستخدم أحمد نوفل كورقة ضغط في موضوع شاليط": نت.الجزيرة"مصادر حماس لـ .18
يتعرض القيادي البارز في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أيمن نوفل المعتقل في                

لى يد جهاز أمن الدولة المصري، مما أدى إلـى تـدهور            سجن المرج بالقاهرة ألساليب تعذيب نفسية ع      
ولم توجه لنوفل، الذي اعتقـل مـع         .صحته وفقدانه نصف وزنه بحسب مصادر من حماس ومن عائلته         
، أي تهمة   2008كانون الثاني   / يناير 27عدد من الفلسطينيين خالل كسر الحدود بين القطاع ومصر يوم           

وتقول مصادر في حركة حماس للجزيرة نـت إن      . مع القاهرة  حتى اآلن، ويرتبط مصيره بتوافق حماس     
وسطاء أبلغوها رسميا أن القاهرة تستخدم نوفل كورقة ضغط على الحركـة فـي موضـوع الجنـدي                  

   .اإلسرائيلي جلعاد شاليط
وتشير المصادر إلى أن مساعي حماس لإلفراج عنه باءت بالفشل وأنها تصطدم بالمماطلة المستمرة من               

وتؤكد أن أحد الوسطاء أبلغ حماس أنها لن تنجح          .ولين المصريين الذين يجري التواصل معهم     قبل المسؤ 
في اإلفراج عنه وأن قضيته مرتبطة بتقدم وإنهاء صفقة شاليط الذي تلعب مصر دورا في إتمامهـا مـع                   

مكن اإلفراج  وتشدد المصادر على أن قيادات مصرية التقتها حماس قبل ثالثة أشهر أبلغتها أنه ي              .إسرائيل
  ).فتح(عن نوفل إذا ما نجحت الجهود المصرية في عقد اتفاق مصالحة بين حماس وحركة 
 21/2/2010نت، .الجزيرة

  
   إلى غزة األسبوع الحاليالحركةوفد من ": المجلس الثوري لفتح" .19

 وفداً من الحركة سيصل  أنقال صبري صيدم نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح: )ا ب د(
  نه سيترأس الوفد الذي سيضم سبعة من قيادات الحركة من وأطاع غزة خالل األيام الثالثة القادمة ق
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  .مختلف المستويات والتخصصات في زيارة تستمر لعدة أيام ويرجح أن تتم نهاية األسبوع الجاري

  22/2/2010الخليج، 
  

  الحةقيادة حماس في الخارج هي من تعيق التوقيع على ورقة المص: اشتية .20
 محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ووزير اإلسـكان           قال): وفا (- محمود خلوف  -القاهرة  

نحن لم نبق أي عذر لحركة حماس لكي تتنصل أو تتهرب من المصالحة، فحركة فتح               : واألشغال العامة 
مصر على كـل  وقعت على الورقة المصرية كما هو مقرر من قبل مصر الراعية للحوار، ونحن شجعنا   
ولفت الـدكتور    .الخطوات التي تقوم بها، والمهم أن تأتي حماس للتوقيع على الورقة المصرية للمصالحة            

اشتية االنتباه إلى وجود تباين في الموقف بين حماس في في الخارج وبخاصة دمشق وبين الحركة ذاتها                 
ة الحمساوية في دمشق حتـى اآلن       هناك من يريد المصالحة، ولكن قيادة المؤسس      : في قطاع غزة، مضيفا   

  .هي المعيق، والتي ترفض التوقيع على ورقة المصالحة
األبواب مازالت مفتوحة لتأتي حماس للقاهرة للتوقيع على الورقة المصرية، وعلى األخوة فـي    : وأضاف

هذه الحركة التنبه إلى أننا على مفترق طرق، وفي منعطفات خطرة والوحدة الوطنيـة تكـون أسـاس                  
صين بيتنا الداخلي لمواجهة االستحقاق الدولي واالستحقاق اإلقليمي، والسياسات اإلسرائيلية العدوانيـة            تح

 .بحق شعبنا
  22/2/2010وكالة وفا، 

  
   التراثية اليهوديةعحماس وفتح تستنكران ضم الحرم اإلبراهيمي إلى قائمة المواق .21

صالح البردويل، القيـادي فـي حركـة      أن دغزةمن  21/2/2010المركز الفلسطيني لإلعـالم،     نشر  
 أن قرار رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، ضم المسجد اإلبراهيمي في مدينة الخليل               أكد حماس،

في مدينة بيت لحم المحتلة، إلى قائمـة المواقـع          ) مسجد بالل بن رباح   " (قبة راحيل "المحتلة وما يسمي    
  ".، تستهدف تهويد القدسسابقة خطيرة جداً"التراثية اليهودية، هو 

إن القرار اإلسرائيلي يبين " أن حركة فتح قالت 22/2/2010االتحاد، اإلمارات، في نفس السياق ذكرت 
بشكل سافر النوايا العدائية الحقيقية للحكومة اإلسرائيلية الرافضة لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه 

سياسات واإلجراءات أحادية الجانب التي تطبقها هذه ، محذراً من أن ال”ومقدساته اإلسالمية والمسيحية
الحكومة لن تجلب األمن إلسرائيل إنما ستعمل على إحكام إغالق اآلفاق أمام أي فرصة الستئناف العملية 

  . السياسية وستدفع بالمنطقة إلى دائرة العنف
  

   لتنمية مخيم برج البراجنة امؤتمرحماس تعقد : لبنان .22
 فـي   "تطوير وتنمية مخيم برج البراجنة    "أمس، مؤتمرها األول عن       حركة حماس  عقدت: قاسم. قاسم س 

  . قاعة جامع الفرقان داخل المخيم
ـ         و أهـداف المـؤتمر مناقـشة      " إن   "األخبار"قال المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان رأفت مّرة ل

يضيف أن هذا   . "ات العامة أوضاع المخيم بأسلوب علمي لتحسين األوضاع الصحية، االجتماعية، والخدم        
في ظل ضعف الدولة اللبنانية واألونروا والجهات الفلـسطينية التـي تمتلـك المؤسـسات      "المؤتمر جاء   

  . "المساهمة في تنمية المجتمع الفلسطيني
عدم استيعاب الطاقات الشابة في عالم العمل انعكس سـلباً     "ن  إ حسن زيدان أمين سر فتح االنتفاضة        وقال

 التحالف، أبو وليد العينين عن األسباب التي تمنع مـن           -ثم سأل أمين سر اللجنة الشعبية       . "على الشباب 
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 منظمة التحريـر، أن     -ورأى أمين سر اللجنة الشعبية      . "تطوير الشبكات المائية والكهربائية في المخيم     "
  . "غياب المرجعية السياسية الواحدة«تراكم المشكالت في المخيم يعود إلى 

:  محـاور  3لسة الثانية التي أدارها مدير منطقة بيروت في األونروا، محمد خالد، فانقسمت إلـى               أما الج 
 90الطبيب يعاين أكثر مـن      "عبد العزيز الحاج كيف أّن      . فتحدث د . الصحي، التعليم، والخدمات العامة   

يم، فقـال أحمـد     أما في ما يتعلق بالتعل    . " ألف نسمة  13مريضاً في اليوم، وكذلك هناك طبيب واحد لكل         
وبالنـسبة  . "عدم وجود فرص حقيقية للعمل بعد التخرج أدى إلى زيادة نسبة التسرب للطالب            "عويتي إن   

إلى الخدمات العامة، قدم أحمد مصطفى، مسؤول الجبهة الديموقراطية، دراسة عـن وضـع الكهربـاء                
، فطالب مّرة بالعمـل علـى       في الجلسة األخيرة، تطرق المجتمعون للموضوع األمني      . والماء في المخيم  

وتحـت عنـوان   . "حفظ أمن المخيم واستقراره لمنع دخول أي جهات خارجية تسعى إلى تخريب المخيم          "
اإلدارة السياسية عن اللجان الـشعبية المنبثقـة مـن فـصائل            "إدارة المخيم، طالب عادل سمارة بفصل       

 دمج توصيات المشاركين وبلورتهـا علـى        يشار إلى أّن أعمال هذا المؤتمر ستُتابع من خالل        . "سياسية
 .األرض

  22/2/2010األخبار، 
 

  فتح تستنكر إحراق جنود إسرائيليين صورة لعرفات في نابلس .23
 علـى   اإلسـرائيلي  قوات االحـتالل     إقدام نابلس،   إقليماستنكرت حركة فتح في      :وليد عوض  -رام اهللا   

: وقالت الحركة في بيان صدر عنها      .فات صورة عر  وإحراقمداهمة مقر الحركة في قرية بيت امرين،        
 أبـواب  إقفـال  مقر الحركة قبل اقتحامه، وقامت بخلـع         إلى قوة عسكرية اقتحمت القرية، وتوجهت       إن"

  ."الخارج
  22/2/2010القدس العربي، 

  
  تتم بموافقة رئيس الوزراء وحده" الموساد"عمليات : بن اليعازر .24

ووزير الحرب السابق بنيامين بن اليعازر أن العمليات التي ” اإلسرائيلي“أعلن وزير الصناعة : )وكاالت(
وحده من دون العودة الى ” اإلسرائيلي“تتطلب موافقة رئيس الوزراء ” اإلسرائيلي“ينفذها جهاز الموساد 

كل شيء رهن برئيس الوزراء وهو غير مضطر إلطالع “وقال بن اليعازر لإلذاعة العسكرية  .الحكومة
رئيس الحكومة يمكنه اذا “وأضاف ان . ” رئيس الموساد على تصريح بالتحركالحكومة حين يحصل

من جهة أخرى، أبقى بن اليعازر الغموض محيطاً . ”أراد، إبالغ وزير الحرب، لكنه غير ملزم بذلك
. بمسؤولية الموساد في اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح في دبي الشهر الماضي في فندق

ال أخشى العواقب “وتابع قائال . ”ال اعلم اذا كنا نحن لكن المهم بالنسبة لي هو النتيجة“واكتفى بالقول 
لم يكن أحد يتوقع ان يكون رد فعل العالم هادئا على حدث بمثل هذه المأساوية، لذلك يجب . الدولية

 . ”مالمضي إلى األمام، وخالل ستة اشهر لن يتحدث أحد في الموضوع، وكل شيء سيكون على ما يرا
  22/2/2010الخليج، 

  
   الغتيال المبحوحلمواطنين إسرائيليين جوازات سفر زورت" سرائيلإ: ""ديلي تيليغراف" .25

شباط معلومات تـشير الـى ان دائـرة الهجـرة           / فبراير 21البريطانية  " ديلي تيليغراف "نشرت صحيفة   
ئيليين، الستخدامها في   والجوازات في اسرائيل اصدرت جوازات سفر مزورة تحمل اسماء مواطنين اسرا          

عملية اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح في دولة االمارات العربية المتحدة، التي توقف فيها قبل                
  .توجهه الى الصين
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واضافت ان اجهزة االمن االسرائيلية في مطارات البالد كانت قد سحبت جوازات سـفر االسـرائيليين                
وهم يحملون جنسيات بريطانية ايضاً، وذلك في سياق اجـراء امنـي            الذين تم انتحال شخصياتهم مؤقتاً،      

  .روتيني
  21/2/2010روسيا اليوم، 

  
   تعارض أي مبادرة أوروبية لإلعتراف بدولة فلسطينية قبل اإلتفاق على حدودها"إسرائيل" .26

 أعلن مسؤول اسرائيلي امس ان اسرائيل تعارض الفكرة التي طرحها وزير:  أسعد تلحمي–الناصرة 
الخارجية الفرنسي برنار كوشنير والقاضية باالعتراف بدولة فلسطينية قبل التوصل الى اتفاق على 

فرض مثل هذا الحل الجزئي من الخارج يتناقض حتى مع «بأن » فرانس برس«وصرح لوكالة . حدودها
 الزيت على منح هذا االعتراف بينما لم تتم تسوية ملفات النزاع، سيكون مثل صب«، وأن »فكرة السالم

  .»النار، ومن شأنه ان يدفع الفلسطينيين الى ابداء مزيد من التعنت وجعل أي تسوية مستحيلة
اإلسرائيلية نقلت أمس ايضاً عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى » هآرتس«وكانت صحيفة 

سطينية يعلن أي مبادرة العتراف أوروبي بدولة فل» بشدة وفي شكل جارف«تأكيده أن إسرائيل تعارض 
وأضاف ان إسرائيل نقلت رسالة بهذه الروح إلى كل من فرنسا واسبانيا أعربت . عنها من جانب واحد

فيها عن معارضتها الشديدة مبادرتهما العتراف اوروبي بالدولة الفلسطينية بعد عام أو عام ونصف العام 
  . السلطة الفلسطينية وإسرائيلعلى إعالن إقامتها، وقبل انتهاء المفاوضات على الحل الدائم بين

وأفاد المصدر أن إسرائيل تلقت قبل أسابيع معلومات عن نية وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير 
المبادرة إلى مثل هذه الخطوة، وعن مسعاه الى إقناع نظيره االسباني ميغيل انخيل موراتينوس الذي 

خطوة، مؤكدة رفضها لها بداعي أنها تسبب ضرراً بالغاً تترأس بالده حالياً االتحاد االوروبي بتأييد ال
باحتمال استئناف المفاوضات المتوقفة منذ أكثر من عام، ومشددة على أنه ال يجوز استباق الحل النهائي 

رسالة «وتابع ان إسرائيل نقلت لكوشنير وموراتينوس . بإعالن فلسطيني أحادي الجانب عن إقامة دولة
فرض حل لن يحقق «فيها أن مبادرتهما تتعارض ومبادئ عملية السالم، وأن أكدت » شديدة اللهجة

  .»الهدف
أنه على رغم معارضة إسرائيل الفكرة، إال أن ثمة معلومات لديها تفيد بأن كوشنير » هآرتس«وذكرت 

وموراتينوس يعكفان على كتابة مقال مشترك عن المبادرة بهدف نشره في عدد من الصحف األرووبية 
وتوقعت أن تكون الرسالة المركزية في المقال مطالبة االتحاد األوروبي باالعتراف بدولة . ىالكبر

، قبل انتهاء )أبو مازن(فلسطينية، في حال أعلن إقامتها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
  .المفاوضات

لنها قبل أشهر رئيس الحكومة  االسبانية تستند إلى الخطة التي أع–ووفقاً للصحيفة، فإن المبادرة الفرنسية 
وأضافت أن هدف المبادرة هو التعبير عن . الفلسطينية سالم فياض عن إقامة دولة فلسطينية خالل عامين

 .التأييد لخطة فياض، وضمان تأييد أوروبي رسمي إلعالن متوقع عن إقامة دولة فلسطينية
  22/2/2010الحياة، 

  
  ة خماسية لتهويد المعالم األثرية في فلسطين خطحكومة نتنياهو تعتزم إطالق ": هآرتس" .27

 قالت صحيفة هآرتس العبرية ان الحكومة اإلسرائيلية تعتزم إطالق خطة خماسية لتهويد معالم أثرية في               
فلسطين، وترميم أخرى، وإقامة مشاريع تراثية مرتبطة بالتاريخ والتراث اليهودي المزعـوم، وهـدف              

 بين مواطني إسرائيل والشعب اليهودي فـي الـشتات، وبـين تراثـه              توثيق العالقة "الحملة المعلن هو    
  ".التاريخي والصهيوني في إسرائيل
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 مليون دوالر، وتشمل إقامة نصب تذكارية ، ومتـاحف صـغيرة ، ومـسارات               500وتبلغ تكلفة الخطة    
زراء ويقتـرح رئـيس الـو     . للمشاة ، ومواقع أثرية وحدائق ، ومراكز معلومات ، وترميم مواقع قائمة           

 150اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في الخطة التي سيطرحها على طاولة حكومته الشهر الجاري إقامة نحو               
وكان نتنياهو قد تحدث للمرة األولـى       . مشروعا من هذا النوع ترمي إلى دمغ فلسطين بالطابع اليهودي         

  ". هرتسليا لألمن والمناعة القومية"عن خطته تلك في كلمته في مؤتمر 
  20/2/2010دستور، األردن، ال

  
  ين أثريين يهوديينموقع ومسجد بالل االحتالل يعلن الحرم االبراهيمي .28

قررت حكومة االحتالل اإلسـرائيلي أمـس، اعتبـار الحـرم           : )وكاالت(،   برهوم جرايسي  - الناصرة
م المحتلة،  االبراهيمي الشريف في مدينة الخليل المحتلة، ومسجد بالل بن رباح في مداخل مدينة بيت لح              

 موقعا في   150موقعين يهوديين أثريين، وجاء القرار في اطار قرار حكومة بنيامين نتنياهو اإلعالن عن              
 ماليـين دوالر    107، وخصصت لهذا المشروع حوالي      "أثرية وميراثية "فلسطين التاريخية مواقع يهودية     
  .للمباشرة بأعمال تطوير فيهما

م تشمل بداية الحرم االبراهيمي الشريف في القـدس المحتلـة، وال            وحسب ما نشر، فإن قائمة المواقع ل      
مسجد بالل بن رباح، حيث يزعم االحتالل أنه موقع قبر راحيل، إال أن نتنياهو سارع إلى ضـم هـذين                    

  .الموقعين إلى القائمة، وسط ترحيب من عناصر اليمين وعصابات المستوطنين
أنه سيواصل الضغط من أجل ضم قبر النبـي         " يل الكاملة من أجل أرض إسرائ   "واعلن اللوبي البرلماني    

وأعلن مجلس المستوطنات مواصلة     .يوسف في وسط البلدة القديمة لمدينة نابلس المحتلة إلى هذه القائمة          
  .الضغط من أجل اضافة مواقع أخرى في الضفة الغربية المحتلة إلى قائمة حكومة االحتالل

ميراث نتنياهو وحكومته هو    "اإلسرائيلية إن   " السالم اآلن "ام لحركة   من جهة أخرى فقد قال السكرتير الع      
، فيما قال عضو الكنيست ورئيس حركة ميرتس        "ميراث دولة واحدة ثنائية القومية وتطوير المستوطنات      

حاييم اورون، إن نتنياهو يشوش كل الحدود التي من المفترض أن الحدود المستقبلية السرائيل              ) اليساري(
  . فلسطينمع دولة

 وقال عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، إن سلطات االحتالل تعمل             
الحرم االبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، ومنعهم في العديـد           في   على تقييد حرية المصلين المسلمين    

  .ن للصالة فيهمن ايام السنة من الدخول اليه، التاحة المجال لعصابات المستوطني
وأضاف بركة، إن األمر ذاته نجده أيضا في مسجد بالل بن رباح، الذي تزعم سلطات االحتالل أنه قبر                  
راحيل، وحولته إلى بؤرة استيطانية محاطة بالجدران االسمنتية، وغيرت كل مداخيل مدينة بيـت لحـم                

  .التاريخية، من أجل تسهيل وصول عصابات المستوطنين إلى المكان
  22/2/2010د، االردن، الغ

  
   بيريز يرى إيران أكبر خطر على السلم العالمي .29

شمعون بيريز امس األحد إن إيران تشكل أكبر خطر على السلم ” اإلسرائيلي“قال الرئيس : )وكاالت(
العامة ” اإلسرائيلية“ونقلت اإلذاعة . العالمي بسبب تطويرها برنامجا نوويا بغرض صنع سالح نووي

إيران “له في كلمة ألقاها أمام مجلس أمناء الوكالة اليهودية في القدس المحتلة امس إن عن بيريز قو
أن تواجه هذه المشكلة ” إسرائيل”ال يجوز ل“أضاف أنه . ”تشكل اليوم أكبر خطر على السلم العالمي

  .”بيةسعي إيران لفرض هيمنتها على العالم اإلسالمي يشكل تحديا للدول العر“وتابع أن . ”بمفردها
رفيع المستوى برئاسة وزير الشؤون ” إسرائيليا“امس أن وفدا ” إسرائيلية“وذكرت وسائل إعالم 

االستراتيجية موشيه يعلون ومشاركة محافظ البنك المركزي ستانلي فيشر سيزور الصين في نهاية الشهر 
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مها على وقف تطوير الحالي في محاولة إلقناع قيادتها بدعم فرض عقوبات اقتصادية على إيران إلرغا
  .برنامجها النووي

  22/2/2010الخليج، 
  

  وحدة طالبية إسرائيلية لتشجيع المحاضرين في الجامعات الغربية .30
 تعتزم وزارة الخارجية اإلسرائيلية تأليف مجموعات خاصة من الطالب مهمتها مرافقة            -خاص بالموقع   

 الخارج، لتشجيعهم فـي مقابـل االحتجاجـات         المسؤولين اإلسرائيلّيين الذين يسافرون إللقاء كلمات في      
وذكرت تقارير إعالمية إسرائيلية أن تأليف      . الصاخبة التي يمارسها طالب مناصرون للقضية الفلسطينية      

التي تعّرض لها عدد من الدبلوماسيين اإلسرائيليين، خـالل         » األحداث المحرجة «الوحدة تقّرر في ضوء     
تكون مهمة الوحدة المذكورة رفع أعالم إسرائيل في القاعة التـي           وس. إلقائهم كلمات في جامعات غربية    

وتعمـل وزارة الخارجيـة     . يحاضر فيها المسؤول اإلسرائيلي، وإطالق الصافرات والهتافات المؤيدة لها        
اإلسرائيلية على أن تؤلّف هذه الوحدة من طالب يهود محلّيين ينتمون إلى منظمة الطالب اليهود العالمية                

ال أنها سوف تعتمد على طالب من إسرائيل في الوقت الراهن، ريثما يجري تنسيق الموضوع               ، إ »هيلل«
  .مع المنظمة المذكورة

  22/2/2010األخبار، 
  

    ذات قدرات استخبارية متنوعةالعالمبسالح الجو اإلسرائيلي يتسلم أضخم طائرة بدون طيار  .31
ائيلي تسلم  أول  سرب من طائرات عمالقـة          ذكر تقرير ان سالح الجو االسر     :  د ب ا   -القدس المحتلة   

    .من صنع الصناعات  الجوية االسرائيلية) إيتان(بدون طيار من طراز 
وقالت االذاعة انه تم انتاج الطائرةالجديدة تلبية الحتياجات اسرائيل  االسـتراتيجية حيـث يبلـغ طـول              

 متـرا وتـستطيع     14 الطائرة    ويبلغ طول  737 مترا  مثل طائرة ركاب من طراز  بوينغ           26جناحيها  
ويبلغ وزن الطـائرة     .  ساعة ويطال مداها ايران    24 الف قدم لمدة اقصاها      40التحليق على علّو أقصاه       

  . طنا وتحمل معدات بوزن أقصاه طنا واحدا4.5االجمالي اثناء اإلقالع 
سعها حمل أجهـزة    واضافت ان  للطائرة الضخمة الذكية بدون طيار قدرات استخبارية متنوعة  حيث بو             

والطائرة الحديثة مـزودة    . رادار واستطالع ومعدات استخبارية وكاميرات تجسس  يتم تشغيلها ليل نهار          
ر االقمار الصناعية مما  يعني االستغناء عن  االتصال البصري المباشر بـين              بايضا بمنظومة اتصال ع   
  .الطائرة وقاعدة  اطالقها

  22/2/2010الرأي، األردن، 
  

  بعد تهديدات حزب اهللا باالنتقام الغتيال مغنية تعزز حماية ضباطها "لإسرائي" .32
، تهديدات حزب اهللا لالنتقام إلغتيال عماد مغنية      اإلسرائيلية أمس، أنه في ظل      » معاريف«ذكرت صحيفة   

  .قرر الجيش اإلسرائيلي توسيع دائرة حماية ضباطه وجنراالته، لتشمل أسفارهم ورحالتهم في الخارج
الملحقين العسكريين الذين يقيمون دائماً في الخارج، ولهـذه الغايـة           « الصحيفة أن القرار يشمل      وذكرت

ونقلـت  . »ستُألف وحدة خاصة داخل الجيش، تكون تابعة لشعبة العمليات، وستُناط بها مسؤولية الحماية            
يـشغلون  هناك عدداً غير قليل من الـضباط الـذين          «الصحيفة عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن        

بناء على ذلك، سيجرى فحص شامل      «: ، وأضاف »مناصب هامة جداً، إال أنهم ال يحظون بحماية مناسبة        
  .»يأخذ في االعتبار التهديدات واالحتياجات، ويصار إلى رفع مستوى حماية هؤالء الضباط

  22/2/2010األخبار، 
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  لى قواعد عسكريةوزارة التعليم اإلسرائيلية تسعى لتحويل المدارس إ: بركةمحمد  .33
اإلسرائيلي، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية ) البرلمان" (الكنيست"قال محمد بركة، العضو العربي في 

يعزف على أوتار ظالمية، "للسالم والمساواة، إن وزير التعليم اإلسرائيلي جدعون ساعر، وكما يبدو، 
  ".دي دوره المطلوب كوزير للتعليمتتناغم مع األجواء السياسية في الشارع اإلسرائيلي، وال يؤ

جاء هذا في كلمة بركة، في النقاش البرلماني الذي بادر له النائب بركة وآخرون، حول شطب وزارة 
  .التعليم اإلسرائيلية مقاالً تربوياً، حول ضرورة أن يتضمن المنهاج التعليمي قصائد فلسطينية

ع فتح آفاق وجعل الطالب يعزفون على أوتار إن حجب المقال المذكور هو محاولة لمن: "وقال بركة
ما تسعى له وزارة التعليم هو تحويل المدارس إلى "، مشيراً إلى أن "تنسجم مع نغمات اليمين المتطرف

  .، كما قال"قواعد عسكرية
  21/2/2010قدس برس، 

  
  احتجاجاً على ظروف العملموظفو مفاعل ديمونا يضربون  .34

المفاعل النووي  في أمس أن الموظفين في قسم األبحاث” فمعاري“ذكرت صحيفة : )آي بي يو(
أضربوا عن العمل قبل أسبوعين، وفي نهاية األسبوع الماضي أضرب جميع ،  في ديمونااإلسرائيلي

وأضافت أن األسباب التي . الموظفين عن العمل في أعقاب قرار اتخذه مجلس الموظفين في المفاعل
اب عن العمل هي وجود عدد كبير من الوظائف الشاغرة على أثر دفعت مجلس الموظفين لتنظيم اإلضر

خروج مئات الموظفين من العمل وعدم إشغال هذه الوظائف، األمر الذي يؤدي إلى زيادة األعباء على 
 . الموظفين الحاليين

  22/2/2010الخليج، 
  

  وحدة سكنية549 مخطط استيطاني جديد يشمل بناء :القدس .35
 على طرح مخطط استيطاني جديد لبناء اللوائية للتنظيم والبناء في القدس مؤخراًوافقت اللجنة : القدس
وأوضح الباحث أحمد  . وحدة سكنية في جنوبي القدس في حي بيت صفافا، غرب طريق الخليل549

صب لبن في جمعية عير عميم التي تعنى بشؤون االستيطان أن اللجنة اللوائية صادقت على طرح 
  للقوانين اإلسرائيلية وسيتم نشر إعالن حول ذلك في القريب العاجل،ستفتاء العام وفقاًالمخطط الجديد لال

وسيتم بناء الوحدات السكنية على ارتفاع خمسة إلى ستة  ".باء "5834 المخطط يحمل رقم أنلى إ وأشار
 . دونما153ً التي سيتم تنفيذ المشروع عليها األرض مساحة أن طوابق، علماً
 مع المخطط الذي كانت اللجنة قد أعلنت عنه سابقا  هذا المخطط يأتي تباعاًأنحث صب لبن واعتبر البا

، باإلضافة إلى "ألف "5834 وحدة سكنية لمستوطنة جفعات همتوس والذي يحمل رقم 2337لبناء 
 غرفة في مبنى 1100 فندق مكون من إلى باإلضافة وحدة سكنية، 813لبناء " جيم "5834المخطط رقم 

وقال انه سيتم تنفيذ هذه المخططات غربي شارع  ".دال "5834أربعة طوابق وفقا للخريطة الهيكلية من 
 عن ثالثة منها،  رسمياًاآلن مخططات رئيسية أعلن حتى أربعةضمن  الخليل قرب حي بيت صفافا

 وحدة 3699، وسيتم من خاللها بناء )ألف وباء وجيم ودال( 8534جميعها تحمل رقم الخريطة الهيكلية 
 غرفة فندقية ناهيك عن جميع 1100سكنية باإلضافة إلى فنادق سياحية ذات قدرة استيعابية تصل إلى 

 .المرفقات الالزمة من مبان عامة وكنائس إسرائيلية ومدارس لخدمة المشروع وسكانه
 22/2/2010القدس، فلسطين، 
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  الن حرب على المقدسات اإلسالمية بمثابة إعمسجد بالل الحرم اإلبراهيمي وقرار ضم: التميمي .36
 بنيامين  اإلسرائيلي قاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير التميمي بشدة أمس بقرار رئيس الوزراءندد

 في مدينة بيت لحم إلى قائمة المواقع )مسجد بالل(نتنياهو ضم الحرم اإلبراهيمي في الخليل وقبر راحيل
 اإلسرائيلي بمثابة إعالن حرب على المقدسات اإلسالمية في إن القرار"قال التميمي و. التراثية اليهودية

. "فلسطين ستؤدي إلى نشوب حرب دينية في المنطقة ال تبقي وال تذر مما يهدد األمن في المنطقة بأسرها
وشدد على أن ممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي وإجراءاتها ضد المقدسات باطلة لمخالفتها الشرائع 

  . نين والمواثيق الدوليةاإللهية والقوا
  22/2/2010االتحاد، اإلمارات، 

  
  انهيار أرضي في القدس نتيجة حفريات االحتالل .37

أدت الحفريات اإلسرائيلية في القدس المحتلة إلى انهيار أرضي وقع، أمس، عند مدخل : )آي بي يو(
 مترين وعمق متر سوق باب خان الزيت في البلدة القديمة من المدينة المقدسة بطول مترين وعرض

وأوضح رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب األقصى، الشيخ عكرمة صبري أن االنهيار وقع  .تقريباً
في أحد األسواق الرئيسية في مدينة القدس، وأعرب عن اعتقاده أنه نتج جراء الحفريات التي تقوم بها 

 .سلطات االحتالل أسفل المنطقة
  22/2/2010الخليج، 

  
   تخنق األقصى وكنيسة القيامة"إسرائيل" .38

 بتنفيذ حفريات واسعة ومتنوعة شرعت المؤسسة اإلسرائيلية مؤخراً: محمد محسن وتد -القدس المحتلة 
ومن المتوقع أن تغلق بلدية االحتالل، في إطار  .تحت أسوار القدس المحتلة بين بابي العامود والساهرة

 الرئيسي للبلدة القديمة والمحور اإلستراتيجي للمسجد مشروعها هذا، باب العمود الذي يعتبر المنفذ
وقد سلم مفتشو البلدية إخطارات لمالكي المحالت التجارية والمستأجرين  .األقصى ولكنيسة القيامة

  .تطالبهم بإخالء المحالت الموجودة داخل باب العمود
 ستنفذ مخططها بواسطة بلدية االحتالل"الخبير بالقانون الدولي المحامي قيس ناصر فقد كشف أن 

ويرى ناصر في تصريح  ". مليون دوالر50 بما يقارب شركات خاصة تملكها كلها وتزودها سنوياً
 شرقي القدس للجزيرة نت أن المشروع الحالي يهدف إلى خلق قدس جديدة تختلف كل االختالف عن

 اليهودي في القدس الذي ، وإلى تعزيز الحي1967 يونيو /حزيران المحتلة كما كانت قبيل الرابع من
  .سيصبح عمليا بفضل هذه األعمال المدخل الرئيسي إلى منطقة الحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة

 21/2/2010نت، .الجزيرة
  

   تقيم منطقة أمنية عازلة بعمق كيلومتر داخل قطاع غزة"إسرائيل" .39
حتالل اإلسرائيلي فرضت منطقة  لحقوق اإلنسان في قطاع غزة إن قوات اال"الميزان" قال مركز :غزة

  .أمنية عازلة وجرفت أراضي زراعية ومنازل سكنية بعمق كيلومتر واحد داخل أراضي القطاع
نجاح قوات االحتالل في فرض المنطقة األمنية العازلة بعمق كيلومتر واحد " من "الميزان"وحذر مركز 

للقطاع، وهو )  كيلومترات10طولها نحو (والشمالية )  كيلومترا45ًطولها (على طول الحدود الشرقية 
أمر ستكون له تداعيات خطيرة على حياة السكان في القطاع، وليس فقط على سكان تلك المناطق بالنظر 
إلى أن األراضي المستهدفة كافة هي أراضٍ زراعية وتمثل نسبة مهمة من مجموع األراضي المخصصة 

انتهاكات جسيمة لقواعد "ممارسات اإلسرائيلية بأنها ووصف المركز ال ."ألغراض الزراعة في القطاع
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التحرك " إلىوجدد دعوته المجتمع الدولي . "القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان
  ."العاجل وتوفير الحماية الدولية للمدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة

  22/2/2010الحياة، 
  

  سالم ويغلق المنطار ح معبر كرم أبواالحتالل اإلسرائيلي يفت .40
سالم جنوب شرق قطاع غزة إلدخال   قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس فتح معبر كرم أبو:غزة

كميات محدودة من المساعدات اإلنسانية والبضائع وضخ كميات محدودة من غاز الطهي والوقود 
 قطاع غزة في حين قررت اإلبقاء على معبر الصناعي الالزم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في

  .  شرق غزة مغلقا"كارني"المنطار 
  22/2/2010البيان، اإلمارات، 

  
   فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال غزةخمسةإصابة  .41

قال مدير عام اإلسعاف والطوارئ بوزارة الصحة في غزة الطبيب معاوية حسنين إن  :)وكاالت( –غزة 
 عمال الخردة والمزارعين أصيبوا بجروح، بعدما أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي خمسة فلسطينيين من

 اثر "خطيرة" إلى أن حالة اثنين منهما مشيراً، عدة قذائف تجاههم في منطقة بيت الهيا شمال قطاع غزة
  ."شظايا قذيفة"ـإصابتهما ب

  22/2/2010الخليج، 
  

   االثنين اليوم فلسطينيين في الضفة فجرخمسةاالحتالل يعتقل  .42
، على )22/2( أقدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم االثنين :الناصرة

 ادعىو .اعتقال خمسة مواطنين فلسطينيين في أنحاء متفرقة من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة
  .للجيش اإلسرائيلي" بونمطلو"متحدث عسكري إسرائيلي لإلذاعة العبرية صباح اليوم أن المعتقلين 

  22/2/2010 قدس برس،
  

  "كنيس شهوان" للصالة في أريحا يقتحمونمستوطنون العشرات  .43
مس، العشرات من المستوطنين حاولوا أخلت قوات االحتالل مساء أ ):وفا (-  سمبلأبو عماد - أريحا

  ."كنيس شهوان" للصالة في أريحا مدينة إلىالدخول 
وحاولو ) أ( والواقع في منطقة "نعران"نين قد تجمهروا في كنيس النويعمة وكان العشرات من المستوط

 الذي استدعى حشد العشرات من قوات االحتالل وقوات ما األمر من المدخل الشمالي، أريحا إلىالدخول 
  .يسمى بحرس الحدود

ستفزاز السابقة الخطيرة ومحاولة ال"واعتبر محافظ أريحا واألغوار كامل حميد هذا التصرف بـ
 رئيس الحكومة إعالنقد يكون فهم من قبل المستوطنين : "وأضاف ".المواطنين القاطنين في المنطقة

 لقائمة المواقع التراثية اليهودية، بأنه ضوء أخضر نحو اإلبراهيمي نتنياهو، بضم الحرم اإلسرائيلية
   ".محاولة خلق حقائق وهمية على األرض

 والفلسطيني يسمح لليهود بالقدوم اإلسرائيليفق تفاهمات بين الجانبين  أن الكنيس ووإلى اإلشارةوتجدر 
 . في أوقات محددة بالسنة ووفق ترتيبات أمنية مسبقةإليه

 22/2/2010الحياة الجديدة، 
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  عتدي على تظاهرة مناهضة إلعادة السيطرة على أراضي عش الغرابياالحتالل : بيت ساحور .44
، على تظاهرة جماهيرية نظمتها اللجنة الشعبية للدفاع أمسحتالل، اعتدت قوات اال :حسن عبد الجواد

 السيطرة عليها عقب اإلسرائيلية السلطات أعادت منطقة عش الغراب في بيت ساحور والتي أراضيعن 
  .االنسحاب منها قبل نحو خمس سنوات

 عشرات قنابل القوإط قوات االحتالل تعمدت مهاجمة المشاركين في هذه التظاهرة إنوقال شهود عيان 
 جراء إغماء عدد من المواطنين بحاالت إصابة إلى أدىالغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما 

  .استنشاقهم الغاز السام
 22/2/2010األيام، فلسطين، 

  
   طفالً من الوصول إلى مدارسهم65يمنع واالحتالل ... الضفةبهدم منازل زيادة حواجز و :"اوتشا" .45

قال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم : عبد الرؤوف أرناؤوط-  وائل بنات- رام اهللا - غزة
 من الوصول إلى مدارسهم التي تقع في مدينة  طفال65ًإن الجيش اإلسرائيلي يمنع ) اوتشا( المتحدة

 في أنحاء  طياراً حاجزا117ًوأشار المكتب في تقرير إلى أن القوات اإلسرائيلية تقيم  .قلقيلية وبلدة حبلة
نفّذت القوات اإلسرائيلية خالل "وقال .2009 عام حاجزا68ًالضفة الغربية مقارنة بمعدل أسبوعي بلغ 

 عملية بحث داخل القرى والمدن الفلسطينية، أي أعلى بكثير من المعدل األسبوعي 114هذا األسبوع 
  )".53( الضفة الغربية ، وقد نُفذت معظم هذه العمليات في شمال)103 (2009المسجل خالل عام 

 24 مبنى، من بينها 44، هدمت السلطات اإلسرائيلية 2010حتى هذا التاريخ منذ بداية عام "وذكر أنه 
نظرا لعدم حصولها على تراخيص للبناء، األمر الذي تسبب في تشريد ) ج(، في المنطقة مبنى سكنياً

 16حجة عدم الحصول على ترخيص بلغ  فلسطينيين، وذلك مقارنة بمعدل شهري لعمليات الهدم ب109
  )".ج( شخصا في المنطقة 27عملية أدت إلى تشريد 

استمرت هذا األسبوع أزمة الكهرباء في غزة حيث "وفي ما يتعلق بالوضع في قطاع غزة قال التقرير
 تقلص تزويد الطاقة وظل متذبذبا، وذلك في أعقاب تقليص الميزانيات المخصصة لشراء الوقود المستخدم

لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة، إضافة إلى المشاكل التقنية المتكررة التي حدثت مؤخرا ونجمت عن 
  ".نقص قطع الغيار بسبب الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع

في ) ج(قال التقرير إن اإلدارة المدنية هدمت في المنطقة ) ج(وبشأن االعتداءات اإلسرائيلية في المناطق
  . شخص100 أسرة تتألف من 15وقد تضررت نتيجة ذلك  غربية خمسة ينابيع ومضخات مياه،الضفة ال

وذكر التقرير أنه في القدس الشرقية أمرت القوات اإلسرائيلية بإغالق مؤسستين فلسطينيتين في حي 
وقد صادرت الشرطة اإلسرائيلية أجهزة . صور باهر، بسبب مزاعم حول ارتباطها بحركة حماس

وخالل هذا األسبوع أيضا، وللمرة الثانية خالل الشهر، اقتحم الجيش . وعددا من الوثائقكمبيوتر 
اإلسرائيلي مكتب حركة التضامن الدولية في رام اهللا، وهي مجموعة من الفلسطينيين والنشطاء الدوليين 

 .الذين يعملون مع المنظمات الشعبية الفلسطينية، وصادرت جهاز حاسوب وبعض الملفات
 22/2/2010طن السعودية، الو

  
  2002عائالت تشتكي إهمال السلطة منذ هدم منازلها في : دير البلح .46

اشتكت عائالت في دير البلح وسط قطاع غزة من استمرار إهمال السلطة الوطنية لمعاناتها  :حسن جبر
  .2002بعد أن هدمت قوات االحتالل منازلها في العام 
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 بعد أن توقفت السلطة 2006 إن معاناة األسر متواصلة منذ العام وقال خليل أبو سمرة من دير البلح،
وأكد أبو سمرة أن السلطة الوطنية توقفت  .2002عن دفع إيجارات منازلها كما كان معموالً به منذ العام 

  . عائلة فقدت منازلها خالل انتفاضة األقصى12عن دفع بدل اإليجار لنحو 
ل، ووفرت السلطة شققاً لعدد من أصحابها وإيجارات لعدد آخر،  مناز106 هدمت نحو "إسرائيل"وكانت 

  .ونروا تقديم مساعدات وشقق لعائالت الالجئين منهماألفي حين تولت وكالة 
 22/2/2010األيام، فلسطين، 

  
  اعتقاالت الضفة سياسية وتعسفية والتعذيب متواصل: مسؤول حقوقي .47

 أكّد مدير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان في الضفة الغربية المحتلة موسى أبو دهيم أن :الضفة
وأشار إلى  ."االعتقال التعسفية على خلفية االنتماءات السياسية" في حاالت الفترة األخيرة شهدت تزايداً

 في إال أنها لم تنفذ، مؤكداً من قرارات محكمة العدل العليا صدرت تبرئ هؤالء األشخاص، أن كثيراً
حديث خاص لوكالة الصحافة الفلسطينية صفا على أن هذا األمر دليل أن االعتقاالت التي تتم في الضفة 

، فضال عن أن بعض هؤالء المدنيين يتم عرضهم على محاكم قضائية "سياسية تعسفية"اعتقاالت 
  ."وهذا مخالف أيضا للقانون األساسي"عسكرية، 

 20/2/2010ألردن، السبيل، ا
  

  هبيتعذ وقضائية ضد الشرطة اإلسرائيلية بعد اعتقالها لطفله مواطن مقدسي يرفع دعوى .48
رفع مواطن فلسطيني من مدينة القدس المحتلة دعوى قضائية ضد الشرطة اإلسرائيلية بعد اعتقالها لطفله 

 صيام إنه تمكن من وقال داود .من منزله الشهر الماضي وتعذيبه خالل تسع ساعات من احتجازه
مشيرا إلى أن الطفل تعرض ،  من عمره12تصوير عملية اعتقال طفله أحمد الذي لم يتجاوز الـ

  .للضرب والتعذيب بدعوى إلقائه حجارة على سيارة جيب عسكرية إسرائيلية
. يدوقال الطفل أحمد للجزيرة إن قوات االحتالل اعتقلته في سيارة جيب وقيدته مع أطفال آخرين بالحد

كما أنهم منعوه من التوجه ، وضربوه حتى سالت الدماء من أنفه، وأضاف أن المحققين طلبوا منه الركوع
وأرغموه على التوقيع على أوراق مجهولة قبيل ، كما أشار إلى أن المحققين أحرقوا يديه .إلى الحمام

  .اإلفراج عنه مقابل مبلغ مالي
 21/2/2010نت، .الجزيرة

  
  بإخضاع األسرى لتجارب سرطانية" رائيلإس" يتهم فروانة .49

الناصر فروانة أمس،  اتّهم الباحث الفلسطيني المتخصص بشؤون األسرى عبد:  سمّية درويش-غّزة 
 بإجراء آالف التجارب سنوياً على األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، مشيراً إلى أن "إسرائيل"

 5أكثر من ": وقال . في تزايد مطرد"إسرائيل" داخل سجون "السرطان"أعداد األسرى المصابين بمرض 
، "آالف تجربة ألدوية خطيرة تُجرى سنوياً على أجساد األسرى، األمر الذي يعرض حياتهم للخطر
 .موضحاً أن العشرات من األسرى السابقين ظهر عليهم مرض السرطان بعد تحررهم بشهور أو سنوات

منح التصاريح " نسخة منه، وزارة الصحة اإلسرائيلية بـ"الجريدة"ت  فروانة في بيان صحافي تلقاتهمو
  ."إلجراء تجارب طبية لبعض األدوية الخطيرة على األسرى

إسرائيل أنشأت سجوناً ومعتقالت في صحراء النقب، خصيصاً إلخضاع األسرى لتجارب "وأشار إلى أن 
التي تُدفن هناك على البيئة، وعلى حياة البشر، بيئية، ولمعرفة مدى تأثير مفاعل ديمونا ومخلفاته السامة 

  ."وما يمكن أن يصيبهم من أمراض
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ووفق إحصائيات جهات متخصصة، فإن عدد األسرى المرضى داخل السجون اإلسرائيلية أكثر من 
  .، يعانون أمراضاً مختلفة ومزمنة وخبيثة1500

  22/2/2010الجريدة، الكويت، 
  

  48 يلسطينبحث صهيوني مشبوه يشكك بأصول ف .50
، زعم بحث 1948 عام في األراضي المحتلة في مخطط صهيوني جديدة لمحو الهوية الفلسطينية في

 هم في األصل ليسوا فلسطينيين، بل تعود أصولهم 48أكاديمي مشبوه أن الفلسطينيين داخل مناطق 
حثه المشبوه عن  بفيوزعم البروفيسور موشيه برفر المحاضر بجامعة تل أبيب،  .لمصر وسوريا ولبنان

 والذي قدمه للمركز األورشليمي للدراسات العامة والسياسية، وهو 1948أصول العرب داخل مناطق 
 يضم عصبة من الباحثين الصهاينة المتطرفين، ومعروف بتوجهاته اليمينية المتطرفة، أن الذيالمركز 
ألردن ولبنان خالل  ينحدرون من نسل فالحين وعمال فقراء قدموا من مصر وسوريا وا48عرب 

  .العصر العثماني وبدايات القرن العشرين واستقروا في أرض فلسطين
 هاجرت إحدى م1814 بحث أكاديمي أنه في عام في زعم باحث صهيوني آخر يدعى موشيه شارون كما

يبة القبائل البدوية من مصر إلى قطاع غزة واستقرت به وكان لهذه الهجرة فيما بعد تأثير كبير على الترك
  .السكانية للقرى والمدن العربية الواقعة في جنوب فلسطين أثناء حقبة الحكم العثماني

  22/2/2010الدستور، األردن، 
  

  48 تهدد عرب "إسرائيل"ـ يهودية الدولة ب:منتدى .51
الداخل الفلسطيني ويهودية "أكد عدد من المشاركين في منتدى فكري حول : محمد محسن وتد -الناصرة 
 لعرب حتضنته مدينة الناصرة، أن رفع الحكومة اإلسرائيلية لشعار يهودية الدولة، يشكل تهديداًا" الدولة

 بدأت تنفيذ ذلك من خالل هدم ومصادرة "إسرائيل"وأوضح المشاركون أن  . بمغادرة أراضيهم48
  .ممتلكات الفلسطينيين وطمس هويتهم من خالل صهينة التعليم العربي وإلغاء حق العودة

هذا المنتدى مركز الدراسات المعاصرة التابع للحركة اإلسالمية بالداخل الفلسطيني بحضور العديد ونظم 
وقسم المنتدى إلى ثالثة محاور، يهودية الدولة في اإلطار  .من الشخصيات االجتماعية والدينية والسياسية

  .رافعة ليهودية الدولةالقانوني، ويهودية الدولة والداخل الفلسطيني، وتدمير المشهد الفلسطيني ك
وتزامن تنظيم المنتدى مع سعي الحكومة اإلسرائيلية إلى ترجمة هذا الشعار على شكل قوانين ومشاريع 

 ألف نسمة من 500قوانين متشددة وعنصرية خطيرة تستهدف المس بحاضر ومستقبل حوالي مليون و
  .غييب الرواية الفلسطينيةالعرب في الداخل الفلسطيني، وذلك بتغليب الرواية اليهودية، وت

  21/2/2010نت، .الجزيرة
  

   آخرين ألف11 أوامر هدم بحق وتصدر 2002 منزالً منذ 560نحو تهدم " إسرائيل": النقب .52
 للشكوى من 48 لحملة إسرائيلية متواصلة، دفعت فلسطينيي باتت المنازل العربية في منطقة النقب هدفاً

إنها تتم تحت ذرائع مختلفة، تهدف في النهاية إلى اقتالعهم : قالواالتي " عمليات التطهير العرقي"تصاعد 
على هدم منزل جديد في " الدوريات الخضراء"وقد أقدمت قوات الشرطة وما يعرف بـ. من أراضيهم

قرية الباط بعدما هدمت بيتين في قرية قطمات ومراحيض مسجد قرية عمرة ترابين الصانع بحجة عدم 
بيل هدم البيت الجديد في الباط الذي أنجزه صاحبه ذياب خليل الصرايعة وسكنه وق .وجود تراخيص بناء

  .الماضي، رفضت السلطات اإلسرائيلية إخالء محتوياته فهدمته على من فيه أبريل/ في نيسان
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 منذ "إسرائيل" في صحراء النقب، هدمت وطبقا لمعطيات مجلس القرى غير المعترف بها إسرائيلياً
 ألف منزل 11 قرية، فضال عن أوامر هدم بحق 45 في تلك القرى البالغ عددها نزالً م560 نحو 2002

وعلى خلفية تزايد عمليات هدم المنازل العربية قرر أهالي النقب تصعيد نضاالتهم  .عربي هناك
 من األسبوع المقبل بما يشمل المظاهرات واإلضرابات، وتأسيس صندوق وطني االحتجاجية المدنية بدءاً

  . ويل إعادة تشييد المنازل التي تهدمها إسرائيللتم
 ألف عربي بعدما 150ويقيم في النقب الذي تبلغ مساحته حوالي ثلثي مساحة فلسطين التاريخية نحو 

، ونجا منها عشرة آالف تضاعفوا بفضل الزيادة الطبيعية بنسبة 48هجر تسعون ألفا منهم في النكبة عام 
  ". ة ديموغرافيةقنبل"مما تراه إسرائيل % 5,5

  22/2/2010الدستور، األردن، 
  

 متخرجو دار المعلمين التابع لألونروا يطالبون بتأمين وظائفهم: لبنان .53
ناقشت لجنة المتابعة لمتخّرجي كلية دار المعلمين، التابعة لوكالة األونروا، خالل اجتماع لها، أزمة 

، وهم ما زالوا ينتظرون تعيينهم في قطاع  معلما250ً، ويفوق عددهم 2005 سنةمتخّرجي الدار منذ 
بضرورة "وطالب المجتمعون األونروا ودائرة التربية والتعليم فيها . التعليم في مدارس األونروا في لبنان

اتخاذ الخطوات واإلجراءات السريعة لضمان تأمين الوظائف لكل المتخّرجين وإنقاذ مستقبلهم من 
ئاسة األونروا وطلب لقاء مديرها العام في لبنان سيلفادور لمباردو، وقررت اللجنة االتصال بر. "الضياع

كما ستطلب اللجنة اجتماعاً مع . 2005 سنةوالتحضير للقاء موسع بحضور كل متخّرجي الدار منذ 
من أجل دفعه لتبني قضيتهم والدفاع عن حقوقهم "المجلس التنفيذي التحاد العاملين في األونروا في لبنان 

هناك تحضيرات لخطوات وتحركات متنوعة سينفذها المتخّرجون "وأشار بيان اللجنة إلى أن . "ومطالبهم
 . "باتجاه األونروا من أجل إيصال صوتهم ومعاناتهم إلى المسؤولين في الوكالة

 22/2/2010السفير، 
  

 لمانيوسخانات مياه للنازحين بتمويل أ.. الباردمخيم نهر نائبة المفوض العام لألونروا تتفقد  .54
زارت نائبة المفوض العام لألونروا، مارغوت إيليس، يرافقها وفد من الوكالة، مخيم نهر البارد للمرة 

 .األولى منذ تسلمها منصبها مطلع العام الجاري، فتفقدت موقع إعادة اإلعمار في المخيم
قد زار مخيم نهر من جهة أخرى، أشارت األونروا في بيان إلى أن ممثل السفارة األلمانية في لبنان 

البارد ليسلم الدفعة الثانية من سخانات المياه التي تعمل على الطاقة الشمسية، والتي تقدم، بتمويل من 
عدد السخانات في المخيم "وأوضح البيان أن . بالده، لنازحي المخيم المقيمين في بيوت اإليواء المؤقت

ستكون كل العائالت التي تقيم في بيوت اإليواء  سخاناً، وأنه بحلول نهاية شهر شباط الجاري 720بلغ 
 ."المؤقت والبنايات السكنية في المناطق المتاخمة قادرة في الحصول على مياه ساخنة

 22/2/2010السفير، 
  

  دولةالدعم إلقامة الشبكة فلسطينية دولية لتوفير يؤسسون ناشطون فلسطينيون حول العالم  .55
فلسطينيون حول العالم بتشكيل شبكة فلسطينية دولية لتوفير دعم بدأ ناشطون :  محمد يونس–رام اهللا 

 مئة إنحد مؤسسي الشبكة، أوقال رمزي خوري . عملي إلقامة دولة فلسطينية ديموقراطية وعصرية
 أنعضو مؤسس من حول العالم سيعقدون مؤتمراً تأسيسياً للشبكة غداً في مدينة بيت لحم، مضيفاً 

 دوراً مزدوجاً يتمثل في توفير الدعم لمؤسسات الدولة وقطاعاتها، وتشكيل األعضاء المؤسسين سيلعبون
  . في بلدانهم للدعم السياسي لدولة فلسطين"لوبي"
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 منظمة أناألول :  المؤسسين اتفقوا على مبدأينإن في مؤتمر صحافي عقد في رام اهللا أمسوقال خوري 
 هدفهم إقامة دولة ديموقراطية أنوالثاني هو التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، 

 الشبكة تعتزم تشكيل أندية فلسطينية حول العالم مهمتها تقديم دعم متخصص أنوأضاف . علمانية
القضاة سيقدمون دعمهم لقطاع القضاء، واألطباء سيقدمون دعماً ": وزاد. للقطاعات المختلفة في فلسطين

 أنوتابع . بكة سيكون تطوعياً، وان مقرها سيكون ارض الوطن العمل في الشإنوقال . "لقطاع الصحة
  .نطاق عمل الشبكة سيشمل أيضاً المخيمات الفلسطينية في الوطن والخارج

 ما كانت هذه التجربة تحاكي تجربة الحركة الصهيونية في إذا في شأن "الحياة"وفي رد على سؤال لـ
 تفرض أنت كفكرة من خالل شبكة، واستطاعت نعم، فإسرائيل بدأ": ، قال خوري"إسرائيل "إنشاء

واليوم هناك مئات ": وأضاف. "إسرائيلوجودها وان تصنع وسيلة اتصال بين يهود العالم وتقيم دولة 
، وبعض هذه الشبكات يقع في اليسار وبعضها في إسرائيلالشبكات اليهودية حول العالم التي تدعم 

 فلسطينيين إنوقال . "إسرائيلتتوحد في هدف واحد هو مصلحة  تختلف في ما بينها، لكنها وأنهااليمين، 
  . في واحدة من المدن األميركيةأندية، وان ناشطين أسسوا خمسة أنديةحول العالم بدأوا يشكلون 

  22/2/2010الحياة، 
  

  في بريطانيا يكرم أعضاء قافلة شريان الحياة" المنتدى الفلسطيني" .56
 بريطانيا وكل من الرابطة اإلسالمية ومنتدى الوحدة اإلسالمي عن  أعلن المنتدى الفلسطيني في:لندن

وقال  ).23/2(تنظيم احتفال جماهيري في لندن لتكريم أعضاء قافلة شريان الحياة يوم الثالثاء القادم 
" قدس برس" زاهر بيراوي، مسؤول اإلعالم والعالقات في المنتدى الفلسطيني في تصريح مكتوب وصل

هذه الخطوة تأتي تقديرا من الجاليات العربية واإلسالمية للنجاح الكبير الذي حققته القافلة إن : "نسخة منه
 لكسر  في إيصال الدعم المادي والمعنوي ألهل غزة الصامدين وللجهد المتميز الذي قامت به قيادة القافلة

  ".عالمالحصار الظالم وإلبقاء قضية فلسطين حية في عقول وقلوب الماليين في أنحاء ال
  21/2/2010 قدس برس،

  
   %30 بـ الضفة وغزةاإلحصاء الفلسطيني يقدر نسبة البطالة في  .57

  في 30.2  قدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني نسبة البطالة في األراضي الفلسطينية بـ:رام اهللا
 ولية فان هناك استقراراً لمعايير منظمة العمل الد أنه وفقاًاألحدوذكر الجهاز في تقرير نشره يوم . ةالمائ

 سنة من األخيرفي نسبة المشاركة في القوى العاملة في األراضي الفلسطينية ما بين الربع الثالث والربع 
خير، كما حافظت نسبة مشاركة النساء في سوق العمل ئة في الربع األافي الم 41.5  لتصل إلى2009

وأوضح الجهاز أن نسبة . 2009 في الربع الثالث ةالمائ في 15.4  حيث بلغتعلى نفس المستوى تقريباً
 في ةالمائ في 30.2  إلى2009ئة في الربع الثالث ا في الم31.4 األفراد الذين ال يعملون انخفضت من

 .2008 من األخير في الربع ةالمائ في 33.4  في حين كانت النسبة2009 من األخيرالربع 
 في 24.8  إلى2009 في الربع الثالث ةالمائ في 25.8 وأظهرت النتائج انخفاض معدل البطالة من

 .2008 من األخير في الربع ةالمائ في 27.9 ، في حين كانت النسبة2009 من األخير في الربع ةالمائ
 في الربع الثالث ةالمائفي  42.3 وأشارت النتائج إلى أن نسبة البطالة في قطاع غزة انخفضت من

، في حين ارتفعت نسبة البطالة في الضفة 2009خير من ع األئة في الربا في الم39.3  إلى2009
 .ئة خالل نفس الفترةا في الم18.1 ئة إلىا في الم17.8 الغربية من

 إلى أن محافظة الخليل سجلت النسبة األعلى للبطالة من بين محافظات الضفة يولفت الجهاز المركز
محافظة خان يونس أعلى معدل للبطالة حيث وفي قطاع غزة احتلت . ئةا في الم23.6 حيث بلغت النسبة

 .ئةا في الم50.4 سجلت
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 الفلسطيني إلى ارتفاع عدد العاملين في األراضي الفلسطينية بين اإلحصاء ذلك، أشار تقرير جهاز إلى
 2009 ألف في الربع الرابع 724 ألف عامل، ليصبح 15 بمقدار 2009 والرابع 2009الربع الثالث 
 8الغربية بمقدار  ، حيث ارتفع عدد العاملين في الضفة2009في الربع الثالث  ألف 709مقارنة مع 
  . آالف عامل7 في قطاع غزة بمقدار العدد وارتفاع ،آالف عامل

 123من جهة أخرى أظهرت النتائج أن عدد العامالت الفلسطينيات في األراضي الفلسطينية ارتفع من 
أما توزيع العاملين . 2009ألف امرأة في الربع الرابع  126 إلى 2009ألف امرأة في الربع الثالث 

 حسب األنشطة االقتصادية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد لوحظ ارتفاع في نسبة العاملين
 ةالمائ في 15.0 إلى 2009 في الربع الثالث ةالمائ في 12.8في قطاع الزراعة في الضفة الغربية من 

، كما ارتفعت نسبة العاملين في قطاع التعدين والمحاجر والصناعة 2009 سنةفي الربع الرابع من 
الرابع من   في الربعةالمائ في 15.1  إلى2009 في الربع الثالث لعام ةالمائ في 13.6التحويلية من 

 في 10.1 إلى، في حين حافظت نسبة العاملين في قطاع البناء والتشييد على ثباتها لتصل السنةنفس 
  .الفترة ذاتها في ةالمائ

 في الربع الثالث ةالمائ في 4.9أما في قطاع غزة فقد ارتفعت نسبة العاملين في قطاع الزراعة من 
 في الربع الرابع من العام نفسه، كما ارتفعت نسبة العاملين في قطاع التجارة ةالمائ في 7.4 إلى 2009

 .2009الربع الرابع   فيةالمائ في 19.5 إلى ةالمائ في 18.6والمطاعم والفنادق من 
 21/2/2010القدس، فلسطين، 

 
  تطرق أبواباً خارجية ومن احتياجات وزارة الصحة %60تغطي  يةفلسطين الدويةاأل ةصناع .58

حققت الصناعات الدوائية الفلسطينية خالل السنوات األخيرة إنجازات مميزة : عوض الرجوب -الخليل 
زارة الصحة الفلسطينية ودخول أسواق عربية من احتياجات و% 60مكنتها من االستحواذ على 

وتفيد معطيات االتحاد العام للصناعات الدوائية الفلسطينية بأن السوق المحلية تعد  .وأوروبية جديدة
 ثم األسواق الخارجية ،%35، تليها السوق اإلسرائيلية بنسبة %50المجال األول لتوزيع األدوية بنسبة 

مصانع األدوية تتطابق مع المواصفات العالمية، والموظفون لديها وحسب االتحاد فإن  %.15بنسبة 
تأمين احتياجات المجتمع الفلسطيني من األدوية المطابقة "مؤهلون وحاصلون على الشهادة العالمية بهدف 

  ".للمواصفات العالمية
وفر ما نسبته  عنان المصري إلى أن المصانع المحلية ت. وكيل وزارة الصحة الفلسطينية دأشارمن جهته 

  .من احتياجات الوزارة من أصناف األدوية المختلفة% 60
 21/2/2010نت، .الجزيرة

  
  "المسألة اليهودية"بـ" المسألة الفلسطينية"ارتباط كتاب يبحث في ": ديمومة القضية الفلسطينية" .59

 - اآلدابداروالصادر عن  ، لمؤلفه جوزيف مسعد"ديمومة القضية الفلسطينية"يبحث كتاب : عمر كوش
 من خالل تقديم دراسات "المسألة اليهودية" بـ"المسألة الفلسطينية"موضوع ارتباط ، 2009بيروت 

تحليلية وتاريخية للحركة الصهيونية وأيديولوجيتها في سياقها األوروبي األيديولوجي في أواخر القرن 
  .العشرينالتاسع عشر والقرن العشرين، وفي سياقها العربي والفلسطيني في القرن 

  22/2/2010، اإلماراتالبيان، 
  

  مسجد الصخرة عن دراسة مستفيضةكتاب يقدم ": تاريخ الحرم القدسي" .60
وزارة ، الذي صدر عن "تاريخ الحرم القدسي"يبّين الكاتب عارف العارف في كتابه : فيصل خرتش

ا أهواءهم، فمنهم من تناول  كيف أّن المؤرخين اتبعو،2009 دمشق -الثقافة الهيئة العاّمة السورية للكتاب
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الناحية الدينية، ومنهم من تناول الناحية الهندسية، ومنهم من دمج بين الناحية الدينية والتاريخية 
والعمرانية، وعلى ذلك فإن الكاتب يجد الفرصة مواتية إلكمال الحلقة الناقصة في رّد الحقّ إلى نصابه 

دأ بدراسة مسجد الصخرة الذي بناه الخليفة األموي عبد بأن يقوم بدراسة الموضوع دراسة مستفيضة، فب
  .الملك بن مروان ورصد لبنائه خراج مصر لسبع سنين

  22/2/2010، اإلماراتالبيان، 
  

   في مهرجان برليناألديان بعد العدوان يحصل على جائزة لجنة أهل غزةيستعرض معاناة  فيلم .61
 الذي أنتجته قناة "عايشين"ينمائي الفيلم الوثائقي تّوج منتدى مهرجان برلين الس : عالء جمعة-برلين 

 على جائزة لجنة "عايشين" لألطفال وأخرجه المخرج السويسري نيكوال فاديموف، وحصل "الجزيرة"
التابعة للمهرجان وهي جائزة يتّوج بها الفيلم الذي يجّسد التجربة ) Ecumenical Jury(األديان 

جتماعية في الحياة وفي  المشاهدين ألهمية القيم الروحية واإلنسانية واالوالمعاناة اإلنسانية ويلفت انتباه
 المنتدى فيصل الحصائري، المنتج المكلّف أعمالوقد تسلّم الجائزة يوم السبت في اختتام  .فض النزاعات

  .بتنفيذ الفيلم، والمخرج نيكوال فاديموف، وذلك خالل حفل توزيع جوائز لجان التحكيم المستقلة
 على جائزة "عايشين" حصول إن لألطفال "الجزيرة" مليكة علوان، رئيسة إدارة البرامج في قناة تلاوق

لجنة األديان لهو تأكيد على أن هذا الفيلم الوثائقي نجح في نقل معاناة الفلسطينيين في غزة بعد العدوان 
  .، وذلك بكل صدق وموضوعية2008 عام اإلسرائيلي

  22/2/2010القدس العربي، 
  

  مركز معلومات وإعالم المرأة الفلسطينية يبدأ بتنفيذ مشروع توثيق األغاني الشعبية .62
بتنفيذ مشروع توثيق األغاني الشعبية الممول من " مركز معلومات وإعالم المرأة الفلسطينية" شرع :غزة

للشعب إن المشروع يهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية "وقال المركز في بيان له  .االتحاد األوروبي
الفلسطيني، خاصة الشباب واألطفال، وإطالعهم على العادات والتقاليد والقيم االجتماعية الفلسطينية من 
خالل األغاني وإثراء الهوية الوطنية والثقافية للشباب الفلسطيني، حيث تحتوي األغاني على مفاهيم حب 

اعة والشعور بالفخر بالهوية الوطنية األرض والتسامح ومشاعر الحزن اإلنسانية والعدل والكرامة والشج
  .خاصة أن األراضي الفلسطينية تفتقد إلى المراجع والمصادر الكافية للتعرف على التراث الفلسطيني

  21/2/2010 قدس برس،
  

  العاهل األردني يطالب بضرورة تكثيف الجهود إلطالق مفاوضات جادة وفاعلة .63
المحادثات التي أجراها العاهل األردني عبداهللا الثاني أكد األردن وفرنسا خالل :  نبيل غيشان-عمان 

أمس مع رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فييون، دعمهما تنظيم مؤتمر دولي يمكن ان يسهم في دفع 
  .جهود السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

الجهود الهادفة الى «هما وقال بيان للديوان الملكي ان العاهل األردني وضيفه الفرنسي تناوال في محادثات
 اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين وضمن سياق -تحريك العملية السلمية وحل الصراع الفلسطيني 

 إسرائيلية -وطالب العاهل األردني بضرورة تكثيف الجهود إلطالق مفاوضات فلسطينية . »إقليمي شامل
عمل واضحة تعالج جميع قضايا الوضع جادة وفاعلة على أساس المرجعيات المعتمدة، وفي إطار خطة 

النهائي، وصوالً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة التي تعيش بأمن وسالم إلى جانب 
 ووفقاً لقرارات مجلس األمن الدولي ومبادرة السالم 1967إسرائيل، وتكون حدودها على أساس عام 

  . العربية
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دعم الجهود األميركية للوصول الى السالم، مشيراً الى ان الرئيس نيكوال وأشار فييون الى ان فرنسا ت
ساركوزي سيستقبل في باريس اليوم الرئيس محمود عباس لمناقشة االقتراحات المطروحة في هذا 

  .المجال
22/2/2010الحياة،   

  
  تفاقم الخالف داخل إخوان في األردن حول فك االرتباط مع حماس":  الكويتيةالراي" .64

تفاقمت االزمات الداخلية التي تمر بها الحركة االسالمية االردنية مع اتساع شقة الخالف داخل : مانع
بعد اشتداد الخالف داخل » االخوان المسلمين«الواجهة السياسية لجماعة » جبهة العمل االسالمي«حزب 

  .مجلس شورى الجماعة حول فك االرتباط مع حركة حماس
في االعتراضات، على » جبهة العمل اإلسالمي« نظر مجلس شورى حزب وفجر الخالف حول قانونية

انتسب إلى الحزب بعد األول من ديسمبر الماضي من المشاركة «قرار المكتب التنفيذي للحزب، منع من 
  .»في انتخابات الشورى المقبلة، الجلسة العادية األخيرة للمجلس

22/2/2010الراي، الكويت،   
  

  الفصائل الفلسطينية في غزة للمرة األولى جمعنا: الحوتالنائب  .65
إلـى  » إتحاد البرلمانات العربيـة   «قال النائب عماد الحوت، أحد منظمي زيارة أعضاء من          : عمار نعمة 

قطاع غزة المحاصر، والذي كان الممثل الوحيد للبنان، أنهم قاموا بها لتوجيه رسالة دعم الـى الـشعب                  
ه ليس وحده، وبان الشعوب العربية الممثلة في هذه البرلمانات تمثل           الفلسطيني في القطاع، وإلشعاره بأن    

وكذلك لتوجيه رسالة الى العدو بأنه لن يعزل قطاع غزة، وهـو بحـصاره القطـاع                . داعما وحاضنا له  
كما هدفت الزيارة أيضاً إلى تسهيل عملية المـصالحة الفلـسطينية بـين             . سيواجه األمة العربية بأكملها   

 وقد عقد بالفعل اجتماع مشترك بين الفصائل المتصارعة، السـيما           . الناشطة في القطاع   مختلف الفصائل 
   . منها فتح وحماس، وذلك للمرة األولى منذ مدة طويلة، وكانت األجواء طيبة، حسب الزائرين

 وعن تقييمه للزيارة، قال الحوت إنها المرة األولى التي نرى فيها بأم العين حجم التقصير بحق الـشعب                 
 20وأشار إلى ان نحو     . الفلسطيني في غزة، والذي يواجه الحصار اإلسرائيلي والنقص في الغذاء والبناء          

  . ألف وحدة سكنية في القطاع ما تزال مدمرة منذ العدوان اإلسرائيلي عليه قبل نيف وعام
لى القمة العربيـة    وحول الخطوة التالية لهذه الزيارة، قال الحوت إن الوفود ستقوم بتقديم تقرير مفصل ا             
  . المقبلة، متضمناً عددا من التوصيات في سبيل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ودعمه

22/2/2010السفير،   
 

 العدو يدرك أن االعتداء على لبنان لم يعد نزهة: رئيس كتلة الوفاء للمقاومة .66
عرف أن المقاومة بلغـت     اإلسرائيلي ي «رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، أن          : بيروت

من القوة لتنفيذ ما قاله األمين العام لحزب اهللا، السيد حسن نصر اهللا، بشأن الرد بالمثل على أي عدوان،                   
سبب التكتم في الكيان اإلسرائيلي على ما       «واعتبر أن   . »وتحديده لكثير من المواقع والبنى التحتية باالسم      

هديدات التي أطلقها األمين العـام هـو صـدقية المهـدد؛ ألن             قاله نصر اهللا، أن في نظرهم أهم من الت        
 .»اإلسرائيلي بات واثقا من أن هذا الرجل ال يقول ما ال يستطيع أن يفعله، ولذلك ترتعد فرائسهم

وقال النائب في كتلة الوفاء للمقاومة، علي فياض، إن الموقف الذي أعلنه نصر اهللا بمعادلتـه الردعيـة                  
رص وقوع الحرب اإلسرائيلية، وعزز دور المقاومة، بوصفها عامل استقرار بنـاء            قلل من ف  «والدفاعية  

 .»في الوضعين اللبناني واإلقليمي
22/2/2010الشرق األوسط،   
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  بفضيحة     " إسرائيل"تحقيقاتنا أوقعت ": البيان"ضاحي خلفان لـ .67

دبي أدت إلى تحويل عمليـة      أكد الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، أن تحقيقات شرطة             
اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح من جريمة سياسية إلـى فـضيحة وأزمـة سياسـية                  
إلسرائيل، والى كشف وتعرية جهاز الموساد اإلسرائيلي، واألساليب المفضوحة التي استخدمتها عصابته            

  .لقتل المبحوح
ـ        إنه بالرغم من محاوالت اإلنكار اإلسرائيلية      ": يانالب"وقال الفريق ضاحي خلفان في تصريحات خاصة ل

بزعم عدم وجود أدلة على ارتكاب عصابة الموساد لالغتيال، إال أن شرطة دبي تملك عـشرات األدلـة                  
التي تدين عصابة االغتيال وتظهر تورط الموساد، مشيرا إلى أن نجاح الجريمة تكتيكيـاً فـي اغتيـال                  

  . راتيجياً وسياسياًالمبحوح يوازيه فشل الجريمة است
وأضاف إن جريمة اغتيال المبحوح تحولت بفضل يقظة وكفاءة شرطة دبي وقوة األدلة التي بحوزتهـا،                

ورفض الفريق  . والتي تم تسليمها للدول المعنية من جريمة سياسية إلى فضيحة وأزمة سياسية إلسرائيل            
  . مع الموساد في هذه الجريمةضاحي خلفان كل ما يشاع عن وجود تواطؤ ألجهزة مخابرات غربية

وقال إنها المرة األولى التي يرى ويسمع فيها عن جريمة الغتيال إنسان عربـي وتحظـى بمثـل هـذا                    
االهتمام السياسي في دول الغرب، لدرجة استدعاء السفراء اإلسرائيليين ألكثر مـن مـرة، لمطـالبتهم                

 دول أوروبية فـي ارتكـاب جريمـة         بتوضيحات رسمية عن استخدام جوازات سفر حقيقية تخص أربع        
  .مفضوحة بالصورة واألدلة الدامغة التي ال تقبل أي تشكيك

ـ    بشان ما يقال عن أن جوازات سفر أعضاء عـصابة االغتيـال مـزورة أو               " البيان"ورداً على سؤال ل
 مسروقة، قال الفريق ضاحي هذه كذبة كبيرة ال تنطلي على أي عاقل، فهذه الجوازات اسـتخدمها نفـس                

األشخاص في الدخول والخروج بالتزامن مع تحركات للمبحوح عبر دبي قبـل عـام، وبالتـالي هـذه                  
  .الجوازات ليست مسروقة، وإال لماذا لم يبلغ أصحابها عن فقدانها

وإذا كانت هذه الجوازات مزورة     ... إنما هي جوازات سفر مطبوعة ومثبت فيها أسماء وهمية أو حقيقية          
كما يجعلنـا ال نـستبعد أن تكـون لـدى           ... لصديقة تشاركنا بجدية في التحقيقات    فهذا يعني أن الدول ا    

دولـة  " إسـرائيل "مطبعة تطبع جميع جوازات السفر لدول العالم كافة، وبالتالي هذا يؤكـد أن        " إسرائيل"
  .مارقة على القانون الدولي واإلنساني

  22/2/2010البيان، االمارات، 
  

  السلع متوفرة في غزة:  المصريوكيل لجنة الدفاع بمجلس الشعب .68
أكد اللواء طيار أمين راضي وكيل لجنة الدفاع واألمن القـومي بمجلـس الـشعب أن                : أشرف أبوالهول 

  .زيارته لقطاع غزة كشفت عن حجم المبالغات التي تتعلق بصورة غزة في اإلعالم المصري والعربي
حصار اإلسرائيلي علي القطاع ليس بمستوى      وقال راضي لمندوب األهرام، إن الوفد فوجىء بأن تأثير ال         

السوء الذي تتحدث عنه الصحف والفضائيات العربية بالرغم من أن الحياة في القطاع تأثرت بقوة مـن                 
  .هذا الحصار ولكنه الحظ أن معظم السلع والخدمات متوافرة

  .مصالحة برعاية مصروأشار الى أنه لمس رغبة كبيرة لدي معظم الفصائل الفلسطينية في توقيع اتفاق ال
وأوضح وكيل لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس الشعب، أن هنية قام بمبادرة طيبة خالل لقـاء الوفـد                  

  . من المعتقلين من أبناء فتح20البرلماني العربي به، عندما أمر بإطالق سراح أكثر من
  22/2/2010األهرام، 
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  لى أراضي اإلمارات عمل إجراميلشخصية فلسطينية ع" إسرائيل"اغتيال : عمرو موسى .69
إلحدى الشخـصيات   " إسرائيل"أكد عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية أن اغتيال           : )م ا و(

  .الفلسطينية على أراضى دولة اإلمارات العربية المتحدة يعتبر عمالً إجرامياً
مس بمقر الجامعـة العربيـة، أن       وقال رداً على سؤال لوكالة أنباء اإلمارات في مؤتمر صحافي عقده أ           

الجامعة تتابع هذا الموضوع باهتمام بالغ، ونرى أن هذا عمل إجرامي، ويعتبر انتهاكـاً لـسيادة وأرض                 
ماذا لو أن هذا العمل     : واستنكر هذا العمل، وقال متسائالً    . دولة عربية ونحن على اتصال بدولة اإلمارات      
امي وانتهاك لسيادة دولة عربية ونحن على اتصال بدولـة          قام به بعض العرب، فهذا العمل هو عمل إجر        

  . اإلمارات، وهم على اتصال بنا لمتابعة التطورات الجارية وإطالعنا على كل التطورات الجارية
  22/2/2010الخليج، 

  
  اإلمارات تعبر عن قلقها من إساءة استخدام االمتيازات وانتهاك أمنها .70

رة الخارجية في دولة اإلمارات العربية سفراء الدول األعـضاء          استدعت وزا :  شفيق األسدي  -أبو ظبي   
في االتحاد األوروبي المعتمدين في أبو ظبي على خلفية اغتيال القيادي فـي حركـة حمـاس محمـود                   
المبحوح الشهر الماضي في دبي، وأعربت لهم عن قلقها العميق إزاء إساءة استخدام االمتيـازات التـي                 

وكان قائد شرطة دبي الفريق ضـاحي  . لحملة جوازات سفر بعض الدول األجنبية     تمنحها اإلمارات حالياً    
خلفان صرح بأن بعض الضالعين في اغتيال المبحوح استخدم جوازات ديبلوماسية، وتحدث عن اختراق              

ـ      انها طالبت بتسلم الفلسطينيين الموقوفين في دبي على خلفيـة          " الحياة"في صفوف حماس التي كشفت ل
فيما أكدت صحيفة بريطانية ان الجناة التقوا رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانيـاهو قبـل               االغتيال،  
  .تنفيذ العملية

  22/2/2010الحياة، 
  

  أبوالغيط يتسلم أوراق اعتماد السفير اإلسرائيلي الجديد .71
يفـانون  تسلم وزير الخارجية المصرية أحمد أبوالغيط أمس، صورة من أوراق اعتماد اسـحق ل             : القاهرة
الجديد في القاهرة، وذلك خلفا للسفير شالوم كوهين الذي غادر مصر مؤخرا بعد أربـع               " إسرائيل"سفير  

  .سنوات من عمله سفيرا في العاصمة المصرية
  22/2/2010الجريدة، الكويت، 

  
  اغتيال المبحوح انتهاك ألمن الدولة: عبداهللا بن زايد .72

 آل نهيان وزير الخارجية أن اغتيال القيادي في حركة حمـاس            أكد سمو الشيخ عبداهللا بن زايد     : )م ا و(
عمل إجرامي يمثل انتهاكاً ألمن الدولة، ونحن عازمون بقوة أن يمثل هـؤالء             "محمود المبحوح في دبي،     

  ."المسؤولون أمام العدالة
  22/2/2010االتحاد، اإلمارات، 

  
   يدين اغتيال محمود المبحوحالبرلمان اليمني  .73

 البرلمان اليمني أمس تضامنه المطلق مع دولة اإلمارات العربية المتحدة قيادةً وشعبا تجاه              أعلن: صنعاء
 عن إشادته بمستوى اليقظة العالية والمتابعة الحثيثـة لألجهـزة           محاولة العبث بأمنها واستقرارها، معبراً    

واخـر الـشهر    األمنية لكشف جريمة اغتيال القيادي في حركة حماس الفلسطينية محمـود المبحـوح أ             
أن مجلس النواب أدان بـشدة هـذه الجريمـة والعمـل            "وذكرت وكالة األنباء اليمنية الرسمية      . الماضي

، معتبرا أنها من األعمال المخطط لهـا بتقنيـة          "اإلرهابي المشين الذي قام به جهاز الموساد اإلسرائيلي       
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اءاته ضد أبناء الشعب الفلسطيني     عالية ومدروسة من قبل الكيان الصهيوني الذي دأب على مواصلة اعتد          
في الداخل والخارج في إطار مسلسل أعماله اإلرهابية واإلجرامية وحرب اإلبادة التي يحاول ممارسـتها       

  . الشعب الفلسطيني بأشكال مختلفةضد
  22/2/2010االتحاد، اإلمارات، 

  
      " إسرائيل"رفض بالكويت للتطبيع مع  .74

محللون ومراقبون أن المجتمـع الكـويتي ممـثال بقـواه الـسياسية             يعتبر  :  جهاد أبو العيس   -الكويت  
والبرلمانية وكثير من مؤسسات المجتمع المدني، يعد من بين الدول األكثر رفضاً وحراكاً ومعارضة ألي               

  ".إسرائيل"شكل من أشكال التطبيع مع 
اقة في الدعوة إلشـهار     وتدلل شخصيات سياسية وأكاديمية كويتية على ذلك بالقول إن الكويت كانت السب           

، إلى جانب خلو البالد مـن أي        2000عام  " إسرائيل"ودعم المؤتمر الشعبي الخليجي لمقاومة التطبيع مع        
  .ممثليات أو مكاتب تجارية أو زيارات رسمية أو حتى شبهات بالتطبيع لوزراء أو مسؤولين

أقره البرلمان منذ سنوات يتـضمن      الذي  " قانون تجريم التعاون مع الكيان الصهيوني     "ويرى محللون أن    
، في حين تعكف قوى برلمانيـة اآلن علـى          )مواطنين ومسؤولين (نصوصاً عقابية شديدة بحق المطّبعين      

  .تقديم تعديالت تشدد من العقوبة المنصوصة في هذا القانون
لراحل الشيخ  ويفخر عدد ليس بالقليل من الكويتيين ممن استطلعت الجزيرة نت آراءهم بقول أمير البالد ا              

سنكون آخر دولة عربيـة    " "إسرائيل"جابر األحمد جابر الصباح عندما سئل عن توقيت إقامة عالقات مع            
  ".تقيم مثل هذه العالقة

  21/2/2010نت، .الجزيرة
  

  تركيا ترفض التعاون عسكرياً مع أمريكا ضد ايران  .75
 التركية طلبا أميركيـا بنـصب       رفضت الحكومة : )وكاالت( – القدس المحتلة    - واشنطن   –محمد سعيد   

) نـاتو (شبكة رادار على األراضي التركية في إطار نظام الدراع الصاروخي لحلف شـمال األطلـسي                
وقالت تقارير صحيفية ومـصادر     . للتصدي لما تزعم واشنطن أنه هجمات صاروخية محتملة من إيران         

األميركي، الذى تقدم به وزيـر الـدفاع        لم تقدم ردا مباشرا على الطلب       "دبلوماسية إن الحكومة التركية     
". روبرت غيتس خالل زيارته لتركيا مؤخرا للمشاركة فى االجتماع غير الرسمى لوزراء دفـاع النـاتو               

تركيا ال تريد أن توضع فى سلة واحدة مع الواليات المتحدة فيما يتعلـق بـالموقف ضـد                  "وأضافت أن   
 جيرانها فى المنطقة بما فيهم إيران ال تريد أن تظهر           ، موضحة أن البالد فى توجهها الجديد نحو       "طهران

  .كطرف فى اتفاق ثنائي مع أميركا يخص الدفاع الصاروخي ضد إيران
  22/2/2010الدستور، األردن، 

  
  قضاة وباحثون يحذرون من أخطار للجدار الفوالذي على مصر .76

ة إصـرار الحكومـة علـى       أعلن سياسيون وبرلمانيون وقضاة مصريون استمرارهم في مقاوم       : القاهرة
استكمال بناء الجدار الفوالذي العازل على الحدود مع قطاع غزة، وقالوا إنهم سيواصلون إقامة الدعاوى               
القضائية ضد القرار الحكومي، كما سيواصلون تنظيم الفعاليات االحتجاجية للضغط مـن أجـل وقـف                

  .استكمال بناء الجدار
بة المحامين، من األخطار واألضرار التي تعود على مصر من          وحذر هؤالء، في مؤتمر موسع عقدته نقا      

وراء بناء الجدار، مشيرين إلى أن هذه األضرار تمتد إلى المجاالت الـسياسية واالقتـصادية والبيئيـة                 
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والمجتمعية مطالبين بفتح معبر رفح بين غزة ومصر بصورة دائمة لنقل البضائع واألفراد، واالسـتجابة               
  . مجلس الجامعة العربية والمجتمع الدولي برفع الحصار عن غزةفي هذا الشأن لقرار

  22/2/2010الخليج، 
  

  التريكي يدعو الدول العربية إلى حشد الجهود إزاء تقرير غولدستون والقدس .77
بحث رئيس الجمعية العام لألمم المتحدة أمين الشؤون اإلفريقية باللجنة الشعبية لالتصال في ليبيا              : القاهرة

دالسالم التريكي، مع مندوبي الدول العربية بالجامعة العربية، وضع القضايا العربية في األمـم              السفير عب 
المتحدة، وسبل التحرك في الفترة القادمة لطرح القضايا العربية وال سّيما موضوع تقريـر غولدسـتون                

  .ووضع القدس المحتلة
مندوبين الدائمين بمقر الجامعة بالقـاهرة   وأيد التريكي، في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى ال         

أمس، فكرة التوجه إلى األمم المتحدة الستصدار قرار باالعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود الرابـع               
اإلجراءات اإلسرائيلية بخصوص متابعة ما ورد      "وأكد أن   .  وعاصمتها القدس  1967حزيران  / من يونيو 

تحرك عربي لحشد وتنسيق المواقـف فـي األمـم          "، داعيا إلى    "في تقرير غولدستون شكلية وغير كافية     
، كمـا   "الجمعية العامة ستناقش التقرير في السادس والعشرين من الشهر الجاري         "، والفتا إلى أن     "المتحدة

اقترح التريكي تشكيل لجنة داخل األمانة للجامعة العربية لمتابعة كل نـشاط األمـم المتحـدة وأن هـذا                   
  .استه بجديةالمقترح سيتم در

طرح القضية الفلسطينية على مجلـس      "واعتبر مندوب سوريا لدى جامعة الدول العربية يوسف أحمد أن           
، موضحاً فـي  "مجلس األمن منحاز بالكامل إلى إسرائيل"، مبرراً ذلك بأن  "األمن ليس له أي فائدة إطالقاً     

نية بالجمعية العامة لألمم المتحدة،     هناك مقترحات عربية لطرح موضوع القضية الفلسطي      "ذات الوقت، أن    
  ".لنجمع من خاللها تصويتًا يمكن أن يكون لصالح القضية

  22/2/2010الخليج، 
  

   وليس لحركة حماسضفةمخصصة لسلطة ال  ماليين دوالر10هبة قطرية للسلطة بقيمة  .78
ـ            : )أ ف ب  ( –الدوحة   شرة ماليـين   أعلنت قطر مساء أمس، تقديم هبة الى السلطة الفلسطينية بقيمـة ع

وذكرت وكالة االنباء القطرية نقالً     . دوالر للسماح لها بتلبية الحاجات العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة         
إن تقديم المبلغ جاء بتوجيهات من أمير دولة قطر الشيخ          : "عن ناطق باسم وزارة الخارجية القطرية قوله      

  ". للشعب الفلسطيني في قطاع غزةحمد بن خلفة آل ثاني تلبية للحاجات الضرورية والعاجلة
وأوضح المتحدث ان هذه األموال مخصصة للسلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمـود عبـاس ولـيس         

  .ولم يحدد كيفية وصول هذه االموال الى السكان. لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة
  22/2/2010الحياة، 

  
  "إسرائيل" حاوال التسلل لـإفريقيانمقتل  و..هدف معبداً يهودياً في القاهرةانفجار يست .79

وقالـت  . استهدفت عبوة ناسفة امس معبدا يهوديا في القاهرة دون وقوع اصـابات           : )وكاالت( –القاهرة  
وزارة الداخلية المصرية ان رجال مجهوال ألقى عبوة بدائية الصنع مخبأة في حقيبة على المعبد اليهودي                

  . في وسط القاهرة
ـ        من جهة اخرى، قت    عـن طريـق    " اسرائيل"ل مهاجران افريقيان واصيب ثالثة اثناء محاولتهم التسلل ل
  . الحدود المصرية

  22/2/2010الدستور، األردن، 
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  شهرا18ً العتراف أوروبي بالدولة الفلسطينية خالل  تعمالن للوصولفرنسا وإسبانيا .80
سا وإسبانيا تعمالن علـى بلـورة        اإلسرائيلية أمس أن فرن    "هآرتس"صحيفة  ذكرت  : )وكاالت( –باريس  

  . شهرا18مبادرة تعترف فيها دول االتحاد األوروبي بدولة فلسطينية مستقلة وذلك في فترة 
وقالت الصحيفة، عبر موقعها االلكتروني، إن وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير ونظيره االسباني             

  .لمبادرة في االتحاد األوروبيجل إطالق هذه اأميغال انجيل موراتينوس يعمالن معا من 
وذكرت أن المبادرة المقترحة تدعو لالعتراف بدولة فلسطينية حتى قبل التوصل من خالل المفاوضـات               

  . والفلسطينيين إلى حل سياسي دائم"إسرائيل"بين 
وحسب الصحيفة فان وزيري الخارجية كوشنير وموراتينوس يحضران مقاال ينويان نشره في عدد مـن               

  .ألوروبية حول موضوع المبادرةالصحف ا
وقالت إن الرسالة األساسية التي سيحملها هذا المقال هي اعتراف االتحاد األوروبي بالدولة الفلـسطينية               
قبل إكمال المفاوضات وذلك على افتراض ان إعالنا عن إقامتها سيصدر عن الرئيس الفلسطيني محمود               

  .عباس
22/2/2010األيام، فلسطين،   

  
   بشأن جوازات سفر مزورة"سرائيلإ"يرلندا تضغطان على اوبريطانيا  .81

مايكل مارتن لصحيفة أيرش تـايمز االيرلنديـة يـوم           قال وزير خارجية ايرلندا   : لوك بيكر  -بروكسل  
أن أؤكد على قلقنا العميق من االستخدام الزائف لجوازات سفر في دبي وأن أسعى الى               ... أنوي"الجمعة  

وحث وزير الخارجية البريطـاني      ."يحات بشأن هذا االمر البالغ الخطورة     الحصول على تطمينات وتوض   
ديفيد ميليباند اسرائيل على التعاون بينما تجري بريطانيا تحقيقها في الوثائق المزيفة وقال انـه سـيناقش                 

  . االمر مع ليبرمان يوم االثنين لكن لم يتضح مقدار ما سيعلن حول هذا الموضوع
21/1/2010وكالة رويترز،   

  
  "إسرائيل"مين العام لالتحاد من أجل المتوسط ينفي أن يكون التجمع مظلة للتطبيع مع األ .82

أن يكون التجمع مظلة    ) أردني( العام الجديد لالتحاد من أجل المتوسط أحمد المساعدة          األميننفى  : القاهرة
 اللقـاء مـع وزيـر       وعن المشكلة التي حدثت بعد رفض وزراء الخارجية العرب        . للتطبيع مع إسرائيل  

األمانة هي الذراع التنفيذي التي تقوم بعملهـا        «الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان، قال المساعدة إن        
الفني وهو إقامة مشاريع مشتركة بين الدول التي ترغب في إقامة مثل هذه المشاريع، وسنقوم بـالتركيز                 

  . »على الجانب العملي
22/2/2010الحياة،   

  
  ساد مفتوحة إلى العواصم العربيةطريق المو .83

  نقوال ناصر
يناير / في التاسع عشر من كانون الثاني     ، لقد كان قتلة شهيد المقاومة الفلسطينية محمود المبحوح في دبي         

ستة منها بريطانية وثالثة ايرلندية وجوازي سفر ألماني وآخر         ، يحملون جوازات سفر أوروبية   ، الماضي
وازات مزورة أو مسروقة أو حقيقية فإنها في كل األحـوال تعيـد إثـارة               فرنسي، وسواء كانت هذه الج    

السؤال المتكرر حول ما ينبغي على الدول العربية عمله حيال جيش مـن جواسـيس دولـة االحـتالل                   
اإلسرائيلي الذين يصولون ويجولون في عواصمها أو يتـسللون إلـى مفاصـلها العـسكرية واألمنيـة                 

متسترين بالجنسية المزدوجـة ليجمعـوا مـن        ، ة خبراء ومستشارين أجانب   واالقتصادية والسياسية بصف  
  . المعلومات عنها قدراً بالكاد تعرفه النخب فيها
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قبل حوالي عشرة أيام ثار جدل في إدارة صحيفة النيويورك تايمز األميركية حول إبقاء رئـيس مكتـب                  
 التحق ابنه بالخدمة في جـيش دولـة         الصحيفة في القدس المحتلة، إيثان برونر، على رأس عمله بعد أن          

ثم للخدمة العسكرية الفعلية لمدة ستة أشهر قبل أن يلتحـق بجامعتـه فـي               ، االحتالل للتدريب لمدة سنة   
وفي انتخابات الرئاسة األميركية األخيرة قدرت األسوشيتدبرس عدد األميركيين الذين          . الواليات المتحدة 

المثال رئيس بلدية مستعمرة آرييل االستيطانية قرب نابلس في         ، ومنهم على سبيل     )إسرائيل(يعيشون في   
وقدر أحد التقارير الصحفية قبل أيام عـدد مـواطني          . شمال الضفة الغربية، بأربعين ألف ناخب مسجل      

دولة االحتالل اإلسرائيلي الذين يحملون جنسية مزدوجة بحوالي ثالثمائة وخمسين ألفا أغلبيـتهم تحمـل               
وسواء كثر هذا العدد أم قل فإنه بكل المقاييس يمثـل احتياطيـا          . أميركية وأوروبية جوازات سفر غربية    

  . ضخما لتجنيد الجواسيس المؤهلين الختراق األمن الوطني والقومي العربي
إن التنسيق األمني مع دولة االحتالل والتطبيع السياسي وغير السياسي معها ليسا ظاهرتين فلـسطينيتين               

لسطيني ـ الفلسطيني الساخن الدائر حولهما يكاد يكون ساتراً دخانيـاً يغطـي علـى     فقط، لكن الجدل الف
اتساع الظاهرتين عربياً مع الدول التي وقعت أو أبرمت معاهدات أو اتفاقيات سـالم أو تبـادل تمثيـل                   
 تجاري معها، بحيث أصبحت الظاهرتان في بعدهما العربي احتياطياً جديداً يسهل عمليات إرهاب الدولة             

وفي انتهاك  ، التي تنفذها أجهزة استخبارات دولة االحتالل الغتيال قادة المقاومة الفلسطينية خارج القانون           
صارخ حتى لمعاهدات الصلح وتفاهمات التطبيع في الدول العربية المضيفة لهم، كمـا أثبتـت جريمـة                 

غير السياسي العربي قد تحول     ال بل إن هذا التنسيق األمني والتطبيع السياسي و        . اغتيال المبحوح مؤخرا  
التي لم تتعاهد أو تتفاهم على الصلح مع دولة االحتالل،          ، إلى قاعدة الختراق األمن الوطني للدول العربية      

  . 2008كما أثبت اغتيال القيادي في حزب اهللا اللبناني عماد مغنية في العاصمة السورية عام 
الحتالل ألمن الـدول العربيـة فيتمثـل فـي العالقـة            أما االحتياطي الثالث الذي يسهل اختراق دولة ا       

االستراتيجية الوثيقة بينها وبين الواليات المتحدة األميركية، فحيثما توجد أميركا يتسلل جواسـيس دولـة               
االحتالل مزدوجو الجنسية، وحيثما يوجد الجندي األميركي يـوفر المظلـة الطبيعيـة للحـاق هـؤالء                 

ائيلي للعراق تحت مظلة االحتالل األميركي ذو أدلة وافرة غنيـة عـن             الجواسيس به، واالختراق اإلسر   
  . البيان

 اإلسرائيلية التي ترعاها الواليات المتحدة منذ توقيع اتفاقية كامـب           –العربية  " عملية السالم "وقد تحولت   
ـ   . ديفيد المصرية مع دولة االحتالل إلى احتياطي إسرائيلي رابع الختراق األمن العربي            صعيد فعلـى ال

الرسمي تكفي مراجعة الشروط السياسية المرتبطة بالمعونات الخارجية األميركيـة واألوروبيـة للـدول             
العربية التي تتلقى هذه المعونات، أو شرط المدخل اإلسرائيلي لفتح األسواق األميركية أمـام صـادرات                

 االقتصادي التـي تفـتح      في األردن ومصر، لمعرفة مساحة التطبيع     ) QIZ( المناطق الصناعية المؤهلة    
وعلى الصعيد الشعبي تتكاثر كـالفطر      . األبواب العربية أمام االختراق األمني لدول االحتالل اإلسرائيلي       

السنوية حيـث   " بذور السالم "مثل مخيمات   ، معسكرات ومخيمات التطبيع للشباب دون سن الثامنة عشرة       
ن ما يغادرونها ذكوراً وإناثاً لاللتحـاق بالخدمـة         ــ سرعا " إسرائيليون" "شبيبة"فيها ألسابيع   " يتعايش"

العسكرية اإلجبارية أو بأجهزة التجسس واالستخبارات ــ وفلسطينيون ــ يحظر عليهم حمل سـكين              
ــ وأردنيون ومصريون وغيرهم في غياب أي رقابة أو توعية أمنية للشباب            " السالم"خشية أن يهددوا    

  . العربي المشارك فيها
 ساتر الجنسية المزدوجة لمن حاولوا اغتيال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركـة              عندما انكشف 

، وكانوا عشرة من عناصر الموساد دخلـوا  1997في العاصمة األردنية عام     " حماس"المقاومة اإلسالمية   
ح األردن بجوازات سفر كندية، فإنهم لم يترددوا في كشف هوياتهم الحقيقيـة لالحتمـاء بمعاهـد الـصل             

المنفردة التي وقعها األردن مع دولتهم، ليسارع اثنان منهم ألقى األمن األردني القبض عليهما إلى الكشف                
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بينما فر أربعة آخرون إلى سفارة دولة االحتالل في عمان ليكشفوا بـذلك حقيقـة               ، عن جنسيتهم الحقيقية  
  . انتمائهم

بإصـدار  " اإلنتربول"بية التي قادتها إلى مطالبة      إن غضبة دبي الحالية النتهاك سيادة دولة اإلمارات العر        
مذكرة العتقال رئيس جهاز الموساد تذكر بغضبة األردن التي أجبرت الواليات المتحدة للـضغط علـى                

ولإلفراج عن الشهيد الشيخ أحمد ياسين، لكن مثلما        ، ربيبها اإلسرائيلي لتزويده بالترياق الذي أنقذ مشعل      
تيال مشعل عن أي أزمة في العالقات األردنية الكندية، فإن جريمة اغتيـال  لم تتمخض جريمة محاولة اغ 

المبحوح لن تقود على األرجح إلى أي أزمة في عالقات دولة اإلمارات العربية التي وقعت الجريمة فوق                 
أرضها مع الدول األربع التي حمل مرتكبو الجريمة جوازات سفرها، وسط رأي عام عربي وفلـسطيني                

عد يرى في استدعاء سفراء دولة االحتالل لدى الدول المعنيـة سـوى إجـراء بروتوكوليـاً                 ساخط لم ي  
حتى تمر العاصفة لتعود حليمة اإلسرائيلية بعدها إلى مـا اعتـادت            ، المتصاص الغضب الشعبي العربي   

  . عليه
ية عن تـورط    إن تبجح وزير خارجية دولة االحتالل، أفيغدور ليبرمان، بأنه لن تنجم أية مشاكل دبلوماس             

وهي محصنة ضد أي مضاعفات سياسية، وهذا       ، الموساد يعطي االنطباع بأن دولته سوف تكرر جريمتها       
في حد ذاته سبب كاف لكي تدرك الدول العربية بأن الوقت قد حان لكي تتحرك أيضا في االتجاه اآلخر،                   

ائيا عن تكرار اختراقها لألمن     فأميركا وأوروبا لن تضغطا على دولة االحتالل اإلسرائيلي لكي تتوقف نه          
إال إذا اتخذت الدول العربية إجراءات أمنية حازمة تعيـد النظـر فـي              " الجنسية المزدوجة "العربي عبر   

التسهيالت المقدمة لدخول األميركيين واألوروبيين إليها، وهي تسهيالت يحـسدهم عليهـا المواطنـون              
بدته ليبيا خالل أزمتها األخيرة مـع سويـسرا عنـدما           وربما يكون مثاالً يقتدى به الحزم الذي أ       . العرب

ممـا أثـار موجـة احتجاجـات        " الشينجن"وسعت األزمة لكي تشمل كل الدول األوروبية األعضاء في          
وكون رئيس وزراء دولة االحتالل الحالي، بنيامين نتنياهو، الـذي          . أوروبية ضد سويسرا، ال ضد ليبيا     

لذي جرت في عهده السابق محاولة اغتيال مشعل هو حقيقة تنذر           صادق على اغتيال المبحوح هو نفسه ا      
وتستحق أن تكـون    ، بالمزيد من عمليات االغتيال وانتهاك سيادة الدول العربية كسياسة رسمية لحكومته          

بندا في جدول أعمال القمة العربية المقبلة في ليبيا يناقش فيه القادة العرب أيضا ما ينبغي علـى وزراء                   
إضافة إلى جنسية دولـة     ، له حيال الجنسيات المزدوجة التي يحملها مواطنو دول صديقة لهم         داخليتهم عم 

  ! لهم " معادية"من المفترض أنها ما زالت 
  20/2/2010فلسطين أون الين، 

  
  أوباما وإدارته ومستشارون لماذا يخطئون؟ .84

  منير شفيق
 حـول   2010يناير  / كانون الثاني  21في  تصريحات الرئيس األميركي باراك أوباما لمجلة تايم األميركية         

تجربته الشخصية وتجربة مبعوثه جورج ميتشل في التعاطي مع الموضوع الفلسطيني تّدل علـى مـدى                
  .الخلل الذي وقعت فيه إدارته في تقدير الموقف

فّسر ثم ي . من أصعب المسائل التي يتوّجب حلها     " النزاع بين اإلسرائيليين والفلسطينيين   "فعندما يكتشف أن    
، "أحسب أننا بالغنا في تقدير إمكانياتنا على إقنـاع الطـرفين          "الفشل الذي مني به مشروع ميتشل بالقول        

يسمح بالخروج بمجموعة استنتاجات تكاد تكون مذهلة حول اإلدارة األميركية وما حولها مـن خبـراء                
  .ومستشارين ومراكز بحوث

ميتشل الذي جاء به إلى المنطقـة العـام الماضـي،           لعل أول هذه االستنتاجات يكمن في طرح مشروع         
وقد أّدى إلى تراجع مـذّل لميتـشل        . وقضى وقتاً طويالً في محاولة تسويقه، ومع ذلك فشل فشالً ذريعاً          

وقد أّدى هـذا التراجـع      . وإدارة أوباما وألوباما نفسه عنه لحساب مشروع تقّدم به نتنياهو ينسفه عملياً           



  

  

 
 

  

            36 ص                                     1708:         العدد       22/2/2010اإلثنين  :التاريخ

التعبير عن خيبة أمله في اإلدارة األميركية والتهديد بعدم الترشح لالنتخابات           بالرئيس محمود عباس إلى     
  .الرئاسية القادمة

يفترض بمشروع ميتشل المذكور أن يكون قد جاء محّصلة للخبرات األميركية في شأن الموضوع الـذي                
كز متخصّصة فـي    وهي خبرة ممتّدة ومتوارثة منذ ستين عاماً وأكثر، كما يفترض بأن تكون مرا            . تناوله

ولكن التطبيق العملي سرعان ما تكشّف عن سوء تقدير خطير لموقف           . البحث قد استشيرت وأبدت رأيها    
نتنياهو وحكومته من الوقف التام لالستيطان مقابل خطوات تطبيعية عربية إلطالق مفاوضـات تنتهـي               

  ".حل الدولتين"بـ
ذا الشأن هو وقف جزئي للنمو االستيطاني في الضفة         فقد تبّين أن أقصى ما يمكن أن يقّدمه نتنياهو في ه          

الغربية مع عدم وقف المشاريع التي ابتدأ فيها، وعدم المساس مطلقاً بالتوّسع االسـتيطاني فـي القـدس                  
  .من الضفة الغربية% 20الكبرى التي تشمل 

ـ                ييها وخبرائهـا   إن الخطأ هنا ال يغتفر ألن نتنياهو غير غريب، وغير بعيد، عن أميركا بمختلف سياس
فكيف يجوز ارتكاب خطأ    . ومراكز بحوثها، وفي المقّدمة عن وزارة الخارجية أو مؤّسسة البيت األبيض          

  .بهذا الحجم في تقدير الموقف هنا
ثم إذا ارتُكب خطأ في تقدير موقف نتنياهو وحكومته فكيف يرتكب خطأ في تقدير مدى استعداد أوبامـا                  

ى نتنياهو وإجباره على الخضوع كما حصل مع إدارة بوش األب عنـدما             وإدارته لممارسة الضغوط عل   
، أن يأتي إلى مؤتمر مدريد      ً(األقوى سياسيا (فرضت عبر الضغوط على شامير األشّد تطرفاً من نتنياهو          

األمر الذي يعني أن أوباما وإدارته ارتكبوا خطأ ال يغتفر في تقدير قدراتهم الذاتية فـي                . ضمن شروطها 
  .انهم الضغط على نتنياهومدى إمك

بل لم يقّدروا أنهم سيتراجعون عن مشروعهم لحساب مشروعه مما سيفقدهم الـصدقية ويحـرج الـذين                 
ومن ثم فقد ميتشل هيبته التي اكتسبها       . راهنوا عليهم وراحوا يسّهلون أمرهم، وفي مقّدمهم محمود عباس        

  .في نجاحه في إيجاد حل للمسألة األيرلندية
تراف أوباما في مجلة تايم يتضمن نوعاً من النقد الذاتي الذي عزاه إلى المبالغـة إذ قـال                  صحيح أن اع  

فهو تخّبط  . ولكن الخلل أبعد من المبالغة كثيراً     ". أحسب أننا بالغنا في تقدير إمكانياتنا على إقناع الطرفين        "
 في تقويم الوضع األميركي     مما يسمح للتحليل أن يذهب عميقاً     . في عّدة أخطاء أو هو خطأ متعّدد األوجه       

  بل إن المبالغة بحاجة إلى معرفة سببها؟. في الظروف التاريخية الراهنة
ال أحد يجادل بما كانت عليه مراكز البحوث األميركية المهيئة التخاذ القـرار خـالل مرحلـة الحـرب        

ر موقف شبه دقيق لمتخِّـذ      الباردة، من قدرة على التحليل والقراءة لقضايا الصراع ومن ثم في تقديم تقدي            
هذا وال أحد ينكر المؤهالت التي يتمتع بها صانعو القرار ومنفـذوه فـي مختلـف المؤسـسات                  . القرار

ولكن يبدو كما تكشفت التجربة أن األمر اختلـف منـذ إدارة بيـل             . األميركية في مرحلة الحرب الباردة    
  .هرة في عهد إدارة أوباماكلينتون وتفاقم مع إدارة جورج دبليو بوش وأصبح عالمة ظا

لعل السبب في ذلك يكمن في عدم إدراك ما حدث من تغّير في موازين القـوى بعـد انهيـار االتحـاد                      
فبدالً من أن يلحظ أن أميركا أصبحت أضعف مـع  . السوفياتي واإليغال في مرحلة ما بعد الحرب الباردة 

 أميركا أصبحت القّوة الكبرى الوحيدة فـي        انتهاء مرحلة المعسكرين تشكلت قناعة شبه إجماعية على أن        
العالم وغدت قادرة على فعل ما تريد من بناء نظام عالمي أحادّي القطبية إلى معالجة أيـة قـضية مـن                   

  .القضايا الموروثة من المرحلة السابقة، وبانفرادية صارخة
ة السابقة وورثتهم يخطئون    هذا التقدير الخاطئ لموازين القوى الفعلية وليس الظاهرية جعل خبراء المرحل          

في تقدير الموقف على كل المستويات ابتداء من األسس التي وضـعوها لنظـام العولمـة االقتـصادي،                  
فالخلل هنـا أبعـد مـن       . ومروراً بالموقف من الدول الكبرى األخرى وانتهاء بمواجهة القضايا اإلقليمية         

  .مجّرد مبالغة
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خالل الوفاق والنزاع مع المعسكر السوفياتي على ضـبط         أميركا أصبحت أضعف ألنها كانت قادرة من        
ولكن عندما راحت تتصّدى وحدها، وحتى      . نظام عالمي ثنائّي القطبية، ولنقل نسبياً مع بعض االختراقات        

بعيداً عن حلف الناتو، لوضع نظام عالمي اقتصادي على هواها ومثله عسكري وسياسي علـى أسـاس                 
  .نفرد في معالجة القضايا المختلفة كان األمر فوق قدرتها وطاقتهاوكذلك لما راحت ت. االنفراد به

وراحت واشنطن تنوء بحملها الذي قّض ظهرها، وإذا بالفوضى تعّم العالم، وإذا بالقوى الكبرى، كل على                
طريقتها، وبتفاوت، أخذت تتقّدم وتستعيد أدوارها وال سيما روسيا والصين، وإذا بقـوى ناميـة كبـرى                 

باقتصادها خطوات إلى األمام مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وتركيا، وإذا بالمقاومـات             جعلت تقفز   
والممانعات يشتّد ساعدها لتنزل الضربات باالحتالل الصهيوني في لبنان وفلسطين واالحتالل األميركـي             

  .في أفغانستان والعراق
ثر من مجال وعلى أكثر من مستوى لـم         كل هذه المتغّيرات التي هبطت بأميركا في ميزان القوى في أك          

ترفع مستوى الوعي واإلدراك لدى الساسة األميركيين أو لدى الخبراء ومراكز البحوث ليعيدوا النظر في               
ومن ثم االعتراف بأن أميركا لم تعد أميركا الحرب البـاردة           . تقديرهم للموقف العام على كل المستويات     

  .وكذلك الدول والشعوب األخرى. انتهاء الحرب بالباردةوأن أميركا لم تصبح كما تصوّروا بعد 
ثم جاء انفجار األزمة المالية االقتصادية ليضيف عامالً جديداً على اختالل ميزان القوى العـالمي علـى                 

  .غير ما كان عليه في الحرب الباردة أو ظُّن أن يكون عليه بعدها
ذا ناتج وليس سبباً وهي وجه من أوجه الوضـع،          من هنا ال يكون الخلل قد نجم عن المبالغة وحدها، فه          

وال يكون بسبب خطأ جزئي هنا وهناك وإنما هو خلل في المعادلة نفسها في بنيتها وميزان قواها ومن ثم                   
  .اإلقرار بذلك واالعتراف به والتصّرف على أساسه

ية والـسياسية   والسؤال متى ستدرك أميركا حقيقة أن ما حدث من تغّيرات في موازين القـوى العـسكر               
  واالقتصادية وحتى العلمية في غير مصلحتها؟

إن إدارة أوباما من جهة واستمرار المناخ السابق حول قدرات أميركا والوضع العالمي ككل مـن جهـة                  
وليس هنالك مـن أصـوات تهـز        . أخرى هما وراء التخّبط الحالي وارتكاب األخطاء في تقدير الموقف         

  .لجافةالشجرة هزاً لتسقط أوراقها ا
وبكلمة أخرى ليس هنالك من أصوات تدرك أن القوّي أصبح أضعف وأنه يجب أن يعترف بما أصـابه                  
من ضعف ويتصرف على أساسه، كما أن خصومه ومنافسوه صاروا أقوى وعليه أن يعاملهم على هـذا                 

  .األساس
  21/2/2010نت، .الجزيرة

  
  انكشاف الموساد .85

  نواف الزرو
س الموساد اإلسرائيلي أو غيره من كبار القادة األمنيين والسياسيين كانت المطالبة باعتقال رئي

ولكن اليوم، وفي ظل تحوالت ملموسة لدى .. اإلسرائيليين، في أوقات سابقة اقرب إلى الحلم بعيد المنال
  . الرأي العام العالمي تجاه الجرائم اإلسرائيلية

ي، الذي يتحلى بشجاعة أصيلة استثنائية في وبفضل الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دب
  . مواجهة إسرائيل والموساد، تستحق االحترام والتقدير، باتت المطالبة واضحة صريحة

وجود أدلة تربط المتورطين في جريمة اغتيال القيادي في حركة «فعندما يتحدث الفريق ضاحي عن 
، »11صدر النشرة الحمراء لمالحقة الجناة الإن االنتربول أ«:، مضيفاً»حماس محمود المبحوح بإسرائيل

، إن لم يكن %99آن أوان التأكيد على أن الموساد ضالع في اغتيال المبحوح بنسبة «مشددا على أنه 
100%« .  
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يكون الموساد في حالة انكشاف كامل، وال يبقى أمام العدالة الدولية سوى التحرك وإصدار أوامر الجلب 
ئيس الحكومة اإلسرائيلية نتنياهو المشرف عليه، لتقديمهما لمحكمة الجنايات لرئيس الموساد داغان، ور

  . الدولية
إقدام الموساد » تسونامي«األسئلة الكبيرة الملحة كالعادة تتراصف تباعاً على كل األجندات في أعقاب 

د في هذه إلى أين ستصل تفاعالت وتداعيات انكشاف الموسا:على اغتيال المجاهد المبحوح في قلب دبي
  العملية اإلجرامية؟ 

وهل سنرى موقفا عربيا جادا يطالب بمالحقة واعتقال ومحاكمة مقترفي الجريمة؟ وهل ينجح العرب هذه 
  ! المرة في إحكام القبضة على إسرائيل وجيشها وموسادها، وجلبهم للعدالة الدولية؟

هل تتحرر األمم المتحدة من : الدوليةواألسئلة الملحة أيضا تطرح نفسها على األمم المتحدة والعدالة 
الهيمنة األميركية اإلسرائيلية وتنحاز في هذه المرة للحقيقة والعدالة؟ ومن سيقدم على المطالبة؟ ومن هو 

  ! القادر على جلب قادة اإلجرام في إسرائيل للمحكمة الدولية؟
ساد اإلسرائيلي، لم تقف وراء في كل االغتياالت اإلجرامية وجرائم الحرب التي نفذها ويواصلها المو

  ! المطالبات بمحاكمة إسرائيل والموساد أي جهة دولية أممية
الجبهات والميادين التي تصول وتجول فيها جيوش إسرائيل اغتياالت وقتلًا جماعياً وتخريباً وتدميراً 

الذي لم » وسادالم«شامالً، كثيرة ومتشعبة، ولكن لعل أخطرها جبهة االستخبارات والمخابرات، كجهاز 
  . يتوقف عن االغتياالت واختطاف النخب الفلسطينية والعربية وغيرها منذ نشأته

وفي سجل الموساد، هناك كم هائل من ..فسجل االغتياالت اإلجرامية للموساد أسود وطويل ومفتوح
الوثائق والشهادات التي تحمل الموساد مسؤولية اغتياالت وتفجيرات وأعمال تخريب في دول 

  . في فلسطين ولبنان والعراق وإيران، وكذلك في دول العالم المختلفة:لمنطقةا
وكما هو معروف فإن االعتراف سيد األدلة، فقد اعترف مصدر مقرب من رئيس الموساد مئير داغان 

إنجازات «، معتبرا أنها »مسؤولية األخير عن العمليات التي وقعت في سوريا ولبنان وإيران«ب
  . »لداغان
إن إنجازات داغان في العمليات ضد حماس وسوريا وحزب اهللا «:  رافضا اإلفصاح عن اسمهوقال

ثمة سلم «: ، مضيفا»وإيران، تلقي بظاللها على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حينما يفكر بإقالته
  ). 18/2/2010(» أولويات وطني في هذا الشأن

ارتكاب «ية في إسرائيل، في وقت سابق، بيضاف إلى ذلك اعتراف أحد ضباط المخابرات العسكر
، مشيراً في ذات »المخابرات اإلسرائيلية عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري

هذه العملية سمحت ألميركا بالسيطرة على لبنان بما ينفع االستراتيجية اإلسرائيلية في «الوقت إلى أن 
  ). 7/6/2008(» المنطقة

أعترف بارتكاب «: االستخباراتي اإلسرائيلي عن الضابط أمان رؤفين أرليخ قوله» فيلكا «ونقل موقع
المخابرات اإلسرائيلية عملية اغتيال الحريري الذي لقي مصرعه في انفجار سيارة ملغّمة استهدفت 

  .» آخرين10، مما أسفر عن مقتله وسبعة من حرسه الخاص، إضافة إلى 2005موكبه عام 
م، يجب البحث عن األصابع اإلسرائيلية ودور الموساد اإلجرامي، وراء االغتياالت التي وعلى الدوا

تقترف ضد النخب والقيادات الفلسطينية والعربية واإلسالمية، وكذلك وراء أعمال التخريب وإثارة الفتن 
ت التحريض وابحثوا عن أصابع الموساد أيضا هناك في أوروبا، في ملفا.في دولنا العربية واإلسالمية

  ... العنصري على العرب والمسلمين، وفي ملفات الالسامية واإلرهاب
وفي قضية اغتيال المبحوح، فإن كل المؤشرات والمعطيات الموثقة، وجزء كبير منها من مصادر 

» الموساد«: التحقيقات في دبي، وبعضها من مصادر إسرائيلية، تقود إلى االستخالص الكبير الخطير



  

  

 
 

  

            39 ص                                     1708:         العدد       22/2/2010اإلثنين  :التاريخ

وقبلها تفجيرات .. وراء هذه الجريمة وقبلها وراء اغتيال الحريري، ووراء تفجيرات بيروتاإلسرائيلي 
  .. العراق

إن قضية اغتيال المجاهد المبحوح تحمل كما هو واضح، بسبب شبكتها وتشابكاتها األوروبية المتعلقة 
وجنراالت إسرائيل، بجوازات السفر وغيرها، تداعيات دولية بالغة األهمية لجهة إدانة وتجريم قادة 

باقتراف االغتياالت والمحارق والجرائم، وتنطوي على أبعاد قانونية وأخالقية في صالح الفلسطينيين 
  . والعرب، غير أن كل ذلك ال يكفي بالتأكيد، فالمطلوب أبعد وأوسع وأهم من ذلك

 حقيقية، ليس فقط في ال بد من يقظة عربية في التعاطي مع اإلجرام اإلسرائيلي، ومن خطوات وإجراءات
اتجاه وضع حد لهذه االغتياالت والمجازر المفتوحة، بل واإلقدام بمنتهى الجدية لتأكيد المسؤولية الدولية 
في مواجهة مثل هذه الجرائم اإلسرائيلية المتكررة، ومن أجل الوصول إلى محاكمة مجرمي الحرب في 

  ! ثل تلك العدالةإن كان هناك حقا م..إسرائيل، أمام العدالة الدولية
  22/2/2010البيان، االمارات، 
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  *طارق متري
لقد تحّول النزاع خالل االعوام االخيرة،      "قوله  " معاريف"جاء في حديث ألفيغدور ليبرمان نشرته صحيفة        

ثة، الى نزاع ديني، وبالتالي ليس هناك أي امكان للتوصل          منذ الثمانينات وخصوصاً في بداية األلفية الثال      
  ".الى تسوية من طريق الحل الوسط الجغرافي

ال يجيء هذا الكالم من عدم، فهو يعود الى الحّمى االيديولوجية والدينية التي شهدتها اسرائيل بعد حرب                 
اضي المحتلة فكانوا، ومن     والتي ظهرت في المسوغات التي توسلها المستوطنون االوائل في االر          1967

  .وراءهم متدينون متطرفون، يحسبون أن في نتائج العدوان واالحتالل تحقيقاً للوعود اإللهية
ومذّاك، ما انفكت اللغة الدينية، عند المتشددين اليهود لدوافع عقائدية والـسياسيين اليمنيـين لحـسابات                

ي اسرائيل وبين أصدقائها ال سيما في الواليـات         سياسية، تطمس المعنى الحقيقي للصراع وتزداد تأثيراً ف       
  .المتحدة، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر على وجه أخص

فهي وثيقة مسيحية صادرة    . غني عن القول إن الوثيقة الفلسطينية المسيحية، ال ترى النزاع بهذه الصورة           
حو العدالة والحريـة واحقـاق      عن فلسطينيين مؤمنين يخاطبوننا من قلب معاناة شعبهم ويتطلعون معه ن          

وال تسبغ هوية أصحابها على الوثيقة طابعاً طائفياً وال على مقاومة الشعب الفلـسطيني،              . حقوقه الوطنية 
وتأتي االفكار الالهوتية فيها، بصيغة تأمالت روحية حول دوافع المؤمنين          . المتعددة األوجه، صفة دينية   

  . على االفكار والتفسيرات الكتابية التي تقدم تبريراً لالحتاللفي مقارعة الظلم ونشدان العدالة أو للرد
وتخاطب الوثيقة كنائس العالم، على نحو ما فعلته مبادرات مسيحية كثيرة، حسبي أن أذكر منها اثنتـين                 

، 1970فالندوة العالمية للمسيحيين من أجل فلسطين التي تأسست هنا في بيروت عام             . عرفتهما عن قرب  
سيحيي العالم وكان هّمها االول الدفاع عن قضية شعب فلسطين العادلة، بوصـفها قـضية               توجهت الى م  

حقوق وطنية وقضية انسانية تجتمع فيها بل تتكثف قضايا كثيرة، سياسية وقانونيـة واخالقيـة وثقافيـة                 
كونية أما المبادرة الثنائية فهـي الحملـة المـس        . والهوتية وال يمكن اختزالها في مواجهة ذات بعد واحد        

 مجلس الكنائس العالمي وشّددت على مسألتي انهاء عنف االحـتالل فـي             2001الدولية التي أطلقها عام     
ولم تكن المبادرتان مشروعين دينيـين بـل حـركتين          . فلسطين وتبيان ال شرعيته، القانونية واالخالقية     

  .ء الدينيأخالقيتين وثقافيتين أطلقهما مؤمنون مسيحيون لمخاطبة اخوانهم في االنتما
وهو زمن االقتالع والنفي    . مجدداً عن التزام فلسطيني مسيحي في سياق الزمن الطويل        " وقفة الحق "تعّبر  

والتطهير العرقي والتمييز العنصري، زمن الذاكرة التي ال تنسى، زمن الحجارة الحيـة التـي تحمـي                 
يغيب عنه معنـى النكبـة، زمـن        االماكن المقدسة من التحول الى حجارة مواقع أثرية، الزمن الذي ال            
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االيمان بالعدالة الذي ال تنال منه الخيبات السياسية، زمن القضايا الكبيرة التي تختصرها وتحفظها وتشهد               
لها حيوية األمكنة الصغيرة، من المدرسة الى دار التوليد والمستشفى الى مركز الثقافة والفنون ومؤسسة               

  .الدراسات والجامعة
 في وقت استطاع حكام اسرائيل أن يقدموا مواصلة استعمارهم لفلسطين وحربهم علـى              لقد جاءت الوثيقة  

عالم الحداثة والديموقراطيـة والمدنيـة وعـالم        : شعبها وكأنهما مساهمة في مواجهة شاملة بين عالمين       
وكانت اسرائيل قد استعادت على هذا النحو، منذ أحداث الحادي عشر مـن             . االرهاب والعنف والهمجية  

فمنطق الحدود الدامية بـين     . تمبر، بعض التأييد في الرأي العام الذي تراجع جدياً في العقد الذي سبقه            سب
الحضارات واالديان، أزال بعض الحرج عن اسرائيل في تصويرها ما تنزله بالشعب الفلسطيني وكأنـه               

طوفاً على العنف    يهودية واالسالم مع   -حرب بين الحضارة التي تسّمى عند البعض في الغرب مسيحية           
ولعلنا نتذكر ما جـرى عنـد       . وسعت اسرائيل إلبعاد الفلسطينيين المسيحيين عن هذا المشهد       . واالرهاب

حصار كنيسة المهد في بيت لحم، ابان انتفاضة الشعب الفلسطيني الثانية، حيث قـام اعـالم اسـرائيل                  
كّماشة أو بمثابة رهائن في صـراع       واصدقائها بجهد منظم إلظهار المسيحيين وكأنهم واقعون بين فكّي          

ولم يبال مسيحيون كثر بأن غالبية الفلسطينيين المـسيحيين         . يهودي اسالمي ليسوا في الحقيقة طرفاً فيه      
  .الساحقة تعي نفسها على الطرف النقيض من ذلك

ـ     " رهاب االسالم "وراجت هذه النظرة بفعل ازدياد العداء للمسلمين او ما يسمى            أثير من جهة، وتنـامي ت
وهذا ما يدعو المـسيحيين     . الحركات االصولية االنجيلية المتطرفة في الواليات المتحدة من جهة اخرى         

الفلسطينيين والعرب واصدقائهم الى عمل متجدد، يبني على ما تراكم في السنوات الثالثين الماضية، في               
  .وهي تدعو اليه، بل تفعله، وثيقتنا الحاضرة. مواجهة هذه التاثيرات

اليوم ما زلنا نجد انفسنا في مواجهة تيارات مسيحية تقول بخطة الهية للعالم ترسمها نبـوءات مختـارة                  ف
ويقـرأ المنـضوون فـي هـذه        . ومفّسرة على نحو يدعو الى استعجال تحقيقها اياً كان من امر الوسائل           

اءات التاريخية وفهم   التيارات النصوص الكتابية قراءة حرفية وانتقائية ومن دون توسطات التفسير والقر          
السياقات الثقافية والسياسية، فيتحول النص الديني في عالقتهم المباشرة به الى ما يشبه الوثن وكلنا يعلـم                 

  .ان االوثان عطش للدماء
اول هذه التيارات يحّركه مسيحيون يسوغون المشروع االستيطاني والتوسعي الصهيوني فيتعاملون مـع             

لمقدس وكأنه سجل عقاري يشّرع سرقة ارض فلسطين ويلبسها لبـوس تحقيـق             العهد القديم من الكتاب ا    
  .المقاصد االلهية

وثانيها هو التيار االنقضائي الذي يقارب المسألة من زاوية نهاية مأساوية لألزمنة الحاضرة تفتتح، بعـد                
لمعركة وفـي   حرب مدمرة، الفاً من السنين ويرى المنتمون اليه ان اجتماع اليهود على ارض فلسطين ل              

  .المعركة يعّجل تنصير اليهود، او بعضهم، شرطاً لخالصهما
فهم يضمون في صفوفهم مـن      . وهناك اتجاه ثالث مؤثر ال بين االصوليين المتشددين بل بين الليبراليين          

يقحمون بخفة واستعجال فكرة االنتساب الى ابرهيم لدى الحديث عن مجريات الصراع علـى فلـسطين                
 اليهـودي حـول     – االسـالمي    –ويصبح هذا االنتساب مدخالً للحوار المـسيحي        . ويتهوالدعوة الى تس  

وهو في حقيقة االمر حوار غير متكافىء وخاضع لحسابات يصعب على دعاتـه اخفاؤهـا اال                . فلسطين
وهو يرى، عن قصد او غير قصد، الصراع االسـرائيلي          . على البعض من البسطاء وذوي النوايا الطيبة      

وتؤول هذه النظرة   .  الى ولدي ابرهيم   – أو المنسوبين    – من منظور الحرب بين المنتسبين        الفلسطيني –
ولفرط ما يذكرون ابرهيم واسحق واسماعيل، يجـنح        . الى دعوة للتصالح على قاعدة األخوة االبراهيمية      

ي انـزل   بعض المتدينين الى اعتبار مصادرة اسرائيل لفلسطين وقهر شعبها وكأنه استئناف للحرمان الذ            
ولكثرة ما يتردد عن االرث االبرهيمي، يرى بعض السذّج، والخبثـاء مـن ورائهـم، ان ال                 . باسماعيل

" اسـرائيل الـى ارضـه     "واذا ما وجد البعض منهم ان القسمة التي يعود بموجبها           . مندوحة من اقتسامه  
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". ارض اسـرائيل  "شيئاً مـن    " أحفاد اسماعيل "غير منصفة، يرضى ان يعطى      " اسماعيل الى صحرائه  "و
ويصبح االحجام االسرائيلي عن االعتراف بدولة فلسطينية في حـدود عـام     . فنصير هنا أمام كناية دينية    

، اي على اقل من ثمانية عشر بالمئة من ارض فلسطين التاريخية، مشروعاً عند اصحابها وكـل                 1967
  .استعداد النسحاب محدود من ارض محتلة تنازالً سخياً

ان الرد على هذه المواقف المسيحية باسم عدالة االنبياء، وفوقها باسم قيم االنجيل، هـو               غني عن القول    
وهو ما تصّوب الوثيقة انظارنـا      . الوجه اآلخر للحديث عن قضية فلسطين بوصفها قضية اخالقية كونية         

  .اليه
 –اسـالمي   تبقى كلمة سريعة عن مسألة عنيت بها التشديد على قضية فلسطين بوصفها قضية ذات بعد                

  .مسيحي
لن أتحدث بأي تفصيل عّما يسمى مخاوف المسيحيين الفلسطينيين، ومخاوف المسيحيين العرب وقلقهـم              

وهذه مسألة ال تتناولها الوثيقة اال      . على المستقبل، وتأثير هذه المخاوف على نزيف الهجرة غير المنقطع         
جاء المسيحية الطالعة من قلـب المعانـاة        اقول ذلك ألن همها اال تكون كلمة االيمان والر        . بشكل مضمر 

اكثر من ذلك، وإذا سمح لي غبطة البطريرك        . الفلسطينية شأن المسيحيين بل شأن المسيحيين والمسلمين      
ان نكون مسيحيين هو مـشكلتنا،      : "1996صّباح، استعيد قوله في مقابلة مع جريدة الكروا الفرنسية عام           

  ".مشكلة المسلمين ايضاًغير ان حضورنا في االرض العربية هو 
  وزير االعالم اللبناني*

  22/2/2010النهار، 
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   . بموته تسبب لنا المبحوح بمشاكل أكثر مما في حياته:نتنياهو لمئير داغان

  21/2/2010، هآرتس
  


