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 مواقع التراثية ال  لقائمة ضم الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل    مع االحتالل احتجاجاً على     واجهات  م :لخليلا .1

  اليهودية
اإلضراب ، أن وكاالتال ، وعنحتلةفلسطين المنقالً عن مراسلها في  23/2/2010الخليج، نشرت 

الشامل، شل أمس، مدينة الخليل، الذي جاء في إطار أوسع لالحتجاجات الشعبية على إعالن االحتالل 
  .ضم الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل بن رباح في بيت لحم، لقائمة المواقع التراثية اليهودية

 األوسع التي يجري تنظيمها في أنحاء مختلفة وشارك آالف الطلبة والمواطنين في العديد من المسيرات
انتفاضة "ـ هذه التحركات ب"الخليج"ـ حد أن العديد من المسؤولين والمواطنين وصفوا لإلىفي المدينة 

  .، وسط مطالبة بتوفير الحماية الدولية والتدخل العربي واإلسالمي لوقف التهويد اإلسرائيلي"الخليل
لمدينة مع قوات االحتالل التي أعلنت إصابة أحد جنودها بجروح خالل واندلعت اشتباكات متفرقة في ا

  .ورشق عشرات الشبان حاجزاً لالحتالل وأحرقوا إطارات السيارات. مواجهات مع متظاهرين
واعتبر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، انه يأتي في إطار عملية سلب المعالم 

الحرب في هذه "وقال . دس والخليل وكل فلسطين بهدف تغيير الوجه العربي اإلسالمياإلسالمية في الق
األيام ليست حرب مدافع أو صواريخ بل هي حرب دينية وحرب معتقدات وتزييف للتراث والتاريخ 

  . من خطورة الحفريات اإلسرائيلية في البلدة القديمة في القدس المحتلة، محذراً"اإلسالمي
 إمام الحرم ، أن.)ب.ف.أ( وعن وكالةالخليل، نقالً عن مراسلها في  23/2/2010، الحياةوأضافت 

ووصف القرار . "حكمت باإلعدام على المسجد اإلبراهيمي" "إسرائيل"اإلبراهيمي صالح الرازم أكد أن 
الخطوات الفعلية لفصل الحرم عن مدينة الخليل ومنع المصلين من " أن إلى، مشيراً "مشؤوم"بأنه 
صول إليه لم تبدأ بعد، لكن االحتالل يواصل اعتداءاته على الحرم ومصليه، وقد يقوم قريباً بخطوات الو

بالتدخل العاجل والسريع لوقف هذا التزييف المتعمد " "يونيسكو"وطالب منظمة . "لالستيالء عليه
  ."من الكيان اإلسرائيلي والمقصود

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أدانـت القرصـنة   أن  ،رام اهللا من  23/2/2010 الحياة الجديدة،   وقالت
االحتاللية الجديدة التي تمثلت بالقرار اللصوصي لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بضم قبر راحيل في بيـت               
لحم والحرم اإلبراهيمي الشريف في الخليل إلى األماكن األثرية لدولة االحتالل، محملة إسرائيل وحـدها               

  . االحتالليتداعيات هذا القرار
واعتبرت اللجنة التنفيذية أن هذا السلوك المتواصل للحكومة اإلسرائيلية المتطرفة تجـاه نهـب األرض               
الفلسطينية وتراثها التاريخي والديني يأتي منسجما مع سياستها المدمرة لفرص تحقيق السالم فـي هـذه                

 بخطوات ملموسة وحازمة تجـاه إنقـاذ   المنطقة، األمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي ومؤسساته القيام    
  .المنطقة من دوامة دورة جديدة من النزاع وسفك الدماء

مجلس الوزراء استنكر بشدة، خالل جلسته األسبوعية       ، أن   رام اهللا  من    22/2/2010 وكالة وفا،    ونقلت
واعتبر أن هذا   ،  سالم فياض رئيس الوزراء، اليوم، القرار اإلسرائيلي      . التي عقدها في رام اهللا برئاسة د      

القرار يندرج في إطار السياسة اإلسرائيلية لتكريس االحتالل في تناقض صارخ مع القانون الدولي، وقد               
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كما اعتبـر هـذه     . يتسبب في تفاقم الصراع، سيما وأنه يدخل الصراع في بعد ديني ال حدود وال حل له               
في اعتداءاتهم على المواقع الدينية داخل      السياسة هي التي تقف وراء تشجيع المستوطنين على االستمرار          

  .األراضي الفلسطينية المحتلة كما حدث في أريحا ليلة أمس
الحكومة الفلسطينية  ، أن   ووكاالت،  سمير حمتو  عن   غزة من    13/2/2010 الدستور، األردن،    وذكرت

مد األغـا وزيـر     وقال مح . المقالة برئاسة حماس نددت بالقرار االسرائيلي معتبرة انه يجب التصدي له          
االعالن الصهيوني الخطير يأتي قبل أيام من الذكرى        "السياحة واآلثار في الحكومة الفلسطينية المقالة ان        

  ".السادسة عشرة لمجزرة الحرم االبراهيمي
االمتين العربية واإلسالمية واحرار العالم بالخروج بمسيرات جماهيرية لدفع "وطالبت حكومة حماس 

تدخل والضغط بقوة لوقف االحتالل عن غطرسته واستباحته للمقدسات اإلسالمية وكذلك حكوماتها إلى ال
  ".المسيحية

  
  "شخصي"  الفلسطينيةموقف كوشنير من الدولة: عباس .2

عباس في لقاء عقده مع الصحافة العربية في  محمود كشف:  رندة تقي الدين وآرليت خوري-باريس 
 كوشنير في شأن إعالن الدولة الفلسطينية قبل التفاوض على ، أن الموقف الذي عبر عنه»موريس«فندق 

إحباط الشعب الفلسطيني وعدم إفقاده «ودعا العالم الى عدم . الحدود، موقف شخصي للوزير الفرنسي
األمل، ورأى أن األمل ال يزال قائماً بالمسار التفاوضي على رغم وجود عقبات، وقال ان هناك أيضاً 

 آذار 3لعربية في التوجه الى مجلس األمن، وهذا الموضوع سيناقش في القاهرة في تفكيراً من الجامعة ا
  .المقبل) مارس(

بل قلت إنني لن أرشح نفسي لالنتخابات، وأنا مصمم إذا «ونفى ان يكون هدد باالستقالة من منصبه 
صرية، وإذا تمت المقبل وفقاً للمبادرة الم) يونيو( حزيران 28جاءت االنتخابات، وأرجو أن تأتي، في 

  .»المصالحة، على عدم الترشح
، يتضمن وقف 2001وأشار الى أن التقرير الذي وضعه المبعوث األميركي جورج ميتشل عام 

االستيطان، لكن مع األسف الشديد فإن ما أعلنه الرئيس باراك أوباما، وهو موقف دولي، لم يتحقق 
ال هناك أمل للرئيس أوباما واإلدارة األميركية باتخاذ لكنه أضاف أنه ما ز. »وهذه مسألة أزعجتنا فعالً«

مواقف أقل انحيازاً، وأن الجانب األميركي طلب بأن تكون هناك مفاوضات غير مباشرة عن قرب، لكن 
سبق لميتشل أن قام بمثل هذه المهمة، معتبراً ان مهمته في إطار المحادثات الجديدة هي متابعة هذا 

  .الدور
ان هناك رضوخاً اميركياً كامالً للموقف اإلسرائيلي » الحياة«اسي نبيل أبو ردينة لـ وقال الناطق الرئ

وأضاف أن عباس . القائل بأنه ليس باإلمكان حل القضية الفلسطينية قبل حل موضوع الخطر اإليراني
ابلغ مستشار األمن القومي األميركي جيم جونس الذي اتصل به ليل اول من امس، بأن الجانب 

  .سطيني سيبلغ واشنطن موقفه من المفاوضات بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب المقبل في القاهرةالفل
  23/2/2010الحياة، 

  
  أخشى أن يتكّرر في عين الحلوة ما حدث في نهر البارد: عباس .3

أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، تخوفاً من احتمال تكرار تجربة مخيم نهر البارد  -باريس 
في عين الحلوة، بعد الحوادث األمنية التي شهدها المخيم مؤخراً، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية تؤيد 

 . الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بمسألة السالح الفلسطيني
في مقر إقامته في باريس، إن الصدامات التي شهدها مخيم عين » السفير«وقال عباس، خالل لقاء مع 

وتمنى أال يتكرر في . »نذير شؤم وخطر على العالقات الفلسطينية اللبنانية«وع الماضي الحلوة األسب
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 يكون هناك من «عين الحلوة ما حدث قبل عامين في مخيم نهر البارد، لكنه أعرب عن خشيته في أن
 . »يريد لهذه األحداث المؤلمة أن تتكرر

 تشاء في موضوع السالح خارج المخيمات، أن تتصرف كما«ومنح عباس الحكومة اللبنانية تأييدا بـ
ونحن معها، وأما بشأن السالح داخل المخيمات، فنحن معها عندما تقول بأنها تريد البحث في 

 .  »الموضوع
 23/2/2010السفير، 

  
  االمن الفلسطيني يفكك خلية لحماس ويعثر على صاروخين .4

االمن الفلسطينية فككت قبل اسـبوعين      اعلن مصدر امني فلسطيني أمس ان اجهزة        :  ا ف ب   -رام اهللا   
الطالق صاروخ على اسرائيل كما عثـرت علـى         " كما يبدو "خلية من حماس قرب رام اهللا كانت تستعد         

اعتقلت االجهزة االمنية الفلسطينية خلية عسكرية لحركة حماس في منطقة          "واوضح المصدر    .صاروخين
  ".ام باتجاه اسرائيلرام اهللا كانت على ما يبدو تستعد الطالق صاروخ قس

انه بناء على وصول معلومات أمنية دقيقة لألجهزة األمنية الفلسطينية ، تـشير إلـى وجـود                 "واوضح  
مجموعة من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس في قريتي بيت سيرا وبيت لقيا المجـاورتين                  

ية بحملة اعتقاالت لتسعة نشطاء من      تحاول إطالق صواريخ على اسرائيل ، قامت قوة من األجهزة األمن          
وأكد المسؤول األمني أن أفراد الخلية ال زالـوا قيـد االعتقـال              ".حركة حماس يشتبه بعالقتهم بالقضية    

   .والتحقيق لدى األجهزة األمنية الفلسطينية
عثرت قوى االمن الفلسطيني قبل اسبوعين على بقايا صاروخ محلي الـصنع            "واضاف من جهة اخرى     

 خالل محاولة الطالقه ووجد بعدها صاروخا اخر مدفونا في ذات المنطقة وال يصلح لالسـتخدام                انفجر
  ".بسبب دفنه منذ فترة طويلة تقدر بعام

  23/2/2010الدستور، األردن، 
  

  السلطة تلقت الرد من واشنطن حول مرجعية عملية السالم: مصدر فلسطيني .5
ـ  اكد مصدر فلسطيني رفيع    :وليد عوض  -رام اهللا    االثنـين بـان القيـادة      ' القدس العربـي  ' المستوى ل

الفلسطينية تلقت ردا شفهيا من واشنطن على االسئلة التي وجهتها لها حول موقفها من مرجعيـة عمليـة                  
  .السالم وحدود الدولة الفلسطينية واالطار الزمني النهاء المفاوضات

بل حوالي اسبوع نقل الرد االمريكي على واكد المصدر بان ديفيد هيل الذي التقي عباس في رام اهللا ق
لة اخرى على ئمما دفع الرئيس الفلسطيني لطرح اس' بشكل شفهي وغامض'االسئلة الفلسطينية 

ما هو دوركم في المفاوضات غير المباشرة هل سكتفون بدور ساعي البريد لنقل الرد بيننا 'االمريكيين 
ضايا المطروحة؟ وما هو موقفكم من قرار االتحاد وبين االسرائيليين ام ستتخذون قرارات بشان الق

؟ وما 1967االوروبي اعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية على حدود االراضي المحتلة عام 
واشار المصدر الى ان عباس ينتظر  .'هو موقفكم وقراركم في اجتماع اللجنة الرباعية القادم في موسكو؟

ن واشنطن في حين يواصل مشاوراته مع الدول العربية لبلورة موقف محدد اجابات على تلك االسئلة م
من االقتراح االمريكي العودة للمفاوضات غير المباشرة على ضوء االجوبة االمريكية الشفاهية 
والغامضة على االستفسارات الفلسطينية بشان مرجعية السالم وحدود الدولة واالطار الزمني النهاء 

  .المفاوضات
  ح المصدر بان عباس سيطلع لجنة المتابعة العربية للسالم في اجتماعها القادم مطلع الشهر القادم واوض
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على االجوبة االمريكية على االسئلة الفلسطينية وبلورة موقف من الطرح االمريكي العودة للمفاوضات 
  .غير المباشرة

  23/2/2010 القدس العربي، 
  

  "رائيلإس"عقارات مقدسية لـمسؤولون في السلطة يبيعون : شبانة .6
كشـف فهمي شبانة التميمي، المسؤول السابق عن مكافحة الفساد في جهاز االستخبارات            : القدس المحتلة 

ـ       ، عن قضايا فسـاد جديدة قال إن مسؤولين مـن          "فتح غيت "الفلسطينية العامة ومفجـر ما بات يعرف ب
  .السلطة الفلسطينية تورطوا فيهـا

نة مؤخراً قضية الفساد المسندة إلى رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية رفيـق الحـسيني،              وبعد أن فجر شبا   
عـاد أمس في مؤتمر صحفي عقده في مدينة القدس المحتلة ليكشف ما في جعبته من فضائح قال إنهـا                   

  .ستهز الشارع العربي واإلسالمي
ول منعه مـن حمايـة العقـار        أحد مستشاري الرئيس محمود عباس حا     "وقال شبانة خالل المؤتمر، إن      

المملوك لمنظمة التحرير الفلسطينية والواقع بالقرب من المسجد األقصى المبارك في منطقة المـصرارة              
وأوضح أن المستشار قام بتعطيل خطواته في حماية هـذا العقـار مـن               ".المعروف باسم عقار العارف   

ية التي تديرها دوائر إسرائيلية، منوها إلـى أنـه          التسريب، الفتا إلى أنه بات اليوم بحيازة الكنيسة العالم        
  .وأن هناك تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع" حكاياتي"يملك صورة للعقار في موقعه اإللكتروني 

يدفعون لـه   -كما كشف شبانة عن قيام مسؤولين في ملف القدس، بتكليف أحد محامي السلطة الفلسطينية               
 بالدفاع عن عقار يقع في القدس قريبا مـن المـسجد            -واإلسالميأمواال باهظة من أموال الدعم العربي       

ـ           تحت ذريعة أن العقار يمتلكـه      " إسرائيل"األقصى في الشيخ جراح، وقد قام بمحاولة تسليم هذا العقار ل
هذه قمة الخيانة لهؤالء القابعين في الشتات والـذين يحلمـون           : "وأضاف. فلسطينيون يقيمون في الخارج   

ض الوطن ليجدوا أننا قد سربنا أمالكهم، وقد تمكنت بحمد اهللا من إيقـاف ذلـك، وبعـد                  بعودتهم إلى أر  
  ".اعتراضي على هذه الفضيحة والخيانة استعد هؤالء ألن يوقفوا عمل هذا المحامي

لكنهم استمروا في إيكال مزيد من القضايا الحساسة له لغاية اليوم ولم يرتدعوا من اعتراضي               : "واستدرك
خيانة، مما يدفعني إلى اتهامهم بالتورط مع هذا المحامي ووجوب محاسبتهم واتهامهم بالخيانة             على هذه ال  
  ".العظمى

بالشروع في بيـع عقـار يقـع        ) د.م(كما وتطرق شبانة في حديثه، إلى قيام ضابط أمن فلسطيني يدعى            
باألردن بتكليف  بمحاذاة المسجد األقصى في باب حطة لمستوطنين، حيث قام أصحاب البيت الموجودون             

  .هذا الضابط ببيع عقارهم المذكور، ولكنه ذهب يبحث عن مشتر يهودي لزيادة عمولته
لقد وصل هذا المسؤول إلى من يدفع له عمولة على البيع من المستوطنين بمبلغ مائة ألف دينـار                  : "وتابع

بـدال  : "ومضى بالقول  ".أردني، وقد تم ضبطه والتحقيق معه واعترف بخيانته ومحاولته تسريب العقار          
من أن يقدم هذا المسؤول للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، تم التقرير باالكتفـاء بحجـزه يـومين مـدة                   
التحقيق، وليس سجنه بل ترقيته من وظيفة مرافق ألحد األلوية في األمن إلى العمل في األمـن بمنطقـة                   

  ".القدس
 23/2/2010السبيل، األردن، 

  
  تر على تداعيات الحصار وملف المصالحةهنية يطلع مساعد كار .7

اجتمع رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة اسماعيل هنية في مكتبه في مدينة غزة، أمس، مع بوب : ا.ب.د
وقالت مصادر حكومية في غزة ان االجتماع بحث .باستر مساعد الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر

  . في األراضي الفلسطينيةتطورات األوضاع السياسية في المنطقة خاصة
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وأضافت ان هنية أطلع .وذكرت المصادر أن هنية بحث مع المسؤول األمريكي ملف المصاحلة الوطنية
  .باستر على تداعيات الحصار وضرورة التدخل الدولي لرفعه

  23/2/2010الخليج، 
  

  الدويك يطالب بتسهيل انعقاد المجلس التشريعي .8
ريعي عزيز الدويك يوم أمس رسالة إلى الرئيس محمود عباس دعـاه            وجه رئيس المجلس التش   : رام اهللا 

) مـارس (فيها إلى تسهيل اإلجراءات، وتذليل العقبات، لعقد جلسة للمجلس في الضفة وغزة بدايـة آذار                
إن هذه الجلسة تأتي في إطار الحرص على عدم اإلبقاء على الفـراغ             : "وقال الدويك في رسالته    .المقبل

استمرار تعطيل دور المجلس التشريعي، واستغالل األجواء اإليجابية السائدة في إطار           الدستوري، وعدم   
  ".تحقيق المصالحة وإعادة اللحمة بين الفلسطينيين

وأشاد الدويك بالدور الريادي للمجلس في تعزيز أجواء الحوار، حماية لـألرض والمقدسـات، ولحـق                
  .الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة إلى أرضه

أوضح الدويك أن هذه الدعوة جاءت بعد تسلمه تواقيع من أكثر من ثلث أعضاء المجلس يدعون فيهـا                  و
رئيس المجلس وهيئة المكتب إلى عقد جلسة طارئة لبحث المستجدات على الساحة الفلسطينية وخصوصاً              

 .موضوع تهويد القدس والمصالحة الوطنية
  23/2/2010المستقبل، 

  
  انتهاكات االحتالل بحق األسرىحكومة غزة تتعهد توثيق  .9

قال وزير األسرى والمحررين محمد الغول، إن الحكومة الفلسطينية بغزة تُعد ملفات            : هدى بارود  -غزة
النتهاكها حقوق األسرى الفلسطينيين التي كلفها القانون الـدولي اإلنـساني،           ) إسرائيل(قانونية لمقاضاة   

  ". بالقوانين اإلنسانيةلن ينجو باستهتاره " مؤكداً أن االحتالل 
، أن تُلحق   2010-2-22وأعرب الغول في خطابه أمام أهالي األسرى في اعتصامهم األسبوعي، االثنين            

، بمواقف عملية توثق    )إسرائيل(التوصيات التي خرج بها اتحاد المحاميين العرب لرفع قضايا دولية على            
  . الدعاوي العربية ضد االحتالل

، التي ستنطلق بعـام األسـرى،       "الشرارة األولى " حاد المحامين العرب، بـ     ووصف الغول توصيات ات   
 دولة عربية على التوصيات، دليل قوي علـى         22اتفاق  : " وأضاف". وهي بادرة مميزة لتدويل القضية    

  ". توحد العرب إزاء هذه قضية، وتَوحد الصف الفلسطيني عليها، يؤكد أهميتها التي توازي قضية القدس
  22/2/2010ون الين، فلسطين أ

  
  "المجاهدين"أحد مسؤولي الجماعات السلفية يتهم حكومة حماس بمواصلة حمالت اعتقال  .10

أبو البـراء   'في قطاع غزة ويكنى بـ      ' الجماعات السلفية الجهادية  'اتهم أحد قيادات     :أشرف الهور -غزة  
ـ  أمس حكومة غزة التي تديرها حركة حماس باستمرار حمالت المالح         ' المصري مجاهدي 'قة واالعتقال ل
  .'الجماعات

وقال أبو البراء في تصريح صحافي ان أجهزة األمن في غزة تشدد من عمليات االعتقال ضـد أنـصار                   
  .'مساندة من عناصر القسام'الجماعات السلفية بـ 

آخـر فـصولها محاولـة اعتقـال        'وأبدى أبو البراء المصري استغرابه من حمالت االعتقال، وقال ان           
دي السلفية خالل انسحابهم من عمليات جهادية نفذوها على الحدود مـع القطـاع، إال ان عمليـات                  مجاه

  .'اعتقالهم قد باءت بالفشل
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تطبـق  'وشن القيادي السلفي هجوماً شديداً على أجهزة األمن في غزة التابعة لحكومة حماس، وقال انها                
صدقاء بعض مجاهدي الجماعـات الـسلفية       نهج االحتالل في مالحقة ذوي المجاهدين، باعتقال ذوي وأ        

  .'الجهادية
وبحسب أبو البراء المصري فقد اتهم تلك األجهزة باقتحام منزل عائلة القيادي في الجماعـات محمـود                 

  .واعتقال شقيقه وتهديد والده باعتقال كل من له صلة بابنه' أبي المعتصم المقدسي'طالبن المكنى بـ
 .'ل وليس مجاهد له الشرف ان نهشت جسده شظايا االحتالل مرات عديدة           كأنه تم اقتحام منزل عمي    'وقال  

وتتهم وزارة الداخلية في غزة طالب بالوقوف وراء سلسلة عمليات تفجير طالت عدة مقاه وسيارات فـي                 
  .حوادث متفرقة وقعت بالقطاع

كتائب القسام، الذين   وأشار أبو البراء المصري الى ان أجهزة األمن في غزة ال تطبق القانون على أفراد                
  .'أعماال جنائية'قال حسب بيانه انهم يرتكبون 

إن كانت حكومة حماس وأجهزتها األمنية تريد تطبيق القانون، فاألولى اعتقـال بعـض              'وقال المصري   
  .'أبنائها الذين ينفذون عمليات تفجير سيارات بعضه البعض

 والمالحقات، وقال موجهاً حديثـه لحمـاس        وطالب أجهزة األمن في غزة بالكف عن حمالت االعتقاالت        
  .'اعلموا ان الظلم ال يدوم'

وتوعد المصري باستمرار الهجمات التي يشنها أفراد الجماعات السلفية الجهادية ضد إسرائيل، مـشيراً              
  .'لن يوجهوا سالحهم الستباحة دم الفلسطيني'في ذات الوقت إلى أنهم في هذه الجماعات 

لن نحني الظهور لتمتطوها ولن نحنـي       'ضغط على أفراد الجماعات السلفية، وقال       لكنه حذر من زيادة ال    
  .'الجباه والرقاب لتقطعوها باسم العلمانية وباسم الديمقراطية وعند اهللا عز وجل تلتقي الخصوم

لم ولن نكفر يوماً أحدا كما هم يكفروننا، فنحن أهل          'ونفى ان تكون هذه الجماعات قد كفرت أحدا، وقال          
  .'قيدة ونعي جيداً ما معنى التكفيرع

يذكر أن أشد الصدامات التي وقعت بين الطرفين كانت في مدينة رفح جنوب القطاع في منتصف شـهر                  
 مسلحاً من الفريقين في اشتباكات مسلحة دامت لساعات،         26من العام المنصرم، حين قتل      ) أغسطس(آب  

  .ات الدينية السلفية في غزةكان بينهم الدكتور عبد اللطيف موسى مسؤول الجماع
  23/2/2010القدس العربي، 

 
  اختتام مشاورات بين السلطة والحكومة الهولندية لتنفيذ مشاريع تنموية .11

 مدير  -علي الجرباوي، وممثل هولندا هينيه سيتشوير     . ترأس وزير التخطيط والتنمية اإلدارية د     : رام اهللا 
ية بين الطرفين حول البرامج والمشاريع التنموية التـي         الشرق األوسط وشمال إفريقيا المشاورات السنو     

وأكدت الحكومة الهولندية على رغبتها بدعم       .2010سيقوم الجانب الهولندي تنفيذها خالل العام الجاري        
  . مليون يورو40السلطة الوطنية خالل العام الجاري بمبلغ إجمالي يصل إلى 

 23/2/2010الحياة الجديدة، 
  

  قضية المبحوح بتجنب االزدواجية على قائمة اإلرهاب و" إسرائيل" بوضع وباحماس تطالب أور .12
 وضع الكيان الصهيوني على قائمـة       إلىندعو الدول األوروبية    "في بيان   حركة حماس   قالت   :حامد جاد 

  ". المنظم كونه يشكل خطرا على السلم الدولياإلرهابدول 
ع هذه الجريمـة بنـوع مـن الالمبـاالة وعـدم            تحذر من خطورة التعامل م    " حماس   أن البيان   وأضاف
 والمنظمـات القانونيـة     اإلنسانندعو كل منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق        "، وتابع   "المسؤولية

  ".إرهابيين مالحقة الكيان الصهيوني وقادته قانونيا وقضائيا كمجرمي حرب إلىالدولية 
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ستثناء الكيان الصهيوني من المالحقـة ولملمـة   من التعامل مع هذه القضية بمعيارين وا"وحذرت حماس  
 ويعرض امن   األسلوب يشجع آخرين على التعامل بنفس       أن الذي من شأنه     األمرالموضوع بشكل مشبوه    

  ". الذي شكل الكيان الصهيوني نموذجا لهاإلرهاب خطر إلىوسيادة الدول 
استخدام " بإدانة في بروكسيل، أمس اكتفوا، في اجتماع عقدوهقد  األوروبيوزراء خارجية االتحاد وكان 

 المزورة وبطاقات االئتمان التي تم الحصول عليها عبر سرقة هويات مواطنين األوروبيةجوازات السفر 
  ."أوروبيين

  23/2/2010الغد، االردن، 
  

  الحركةماهر غنيم سلّم ملفات سرية للموساد تخص  أبو: عضو في اللجنة المركزية لفتح .13
ار التقرير الذي رفعه جمال المحيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، سخط التيـار              أث: الضفة الغربية 

المتشدد من القادة التاريخيين في الحركة والجدل في الصالونات السياسية الفلسطينية التـي سـرب لهـا                 
ويحمل التقرير في صـفحاته معلومـات تـدين         ". سري للغاية "محتوى تقرير المحيسن الذي يحمل صفة       

ل مباشر مفوض التعبئة والتنظيم السابق في حركة فتح أبو ماهر غنيم، الذي يثار حول ثمن صـفقة                  بشك
عودته لألراضي الفلسطينية العديد من الشبهات بعد سنوات من إقامته في الجمهورية التونسية وادعائـه               

  .هر الشكوكمعارضته التفاقية أوسلو، وقد جنبته فتح ملفات كانت مدار جدل وأخرجته من مرمى مج
وتضمن التقرير الذي نشرته مواقع إلكترونية فلسطينية شكوى رفعها المحيسن للجنة المركزية للحركـة،              

ويـشير  . يشكو فيها صعوبة المهمة التي أوكلت إليه بخالفة أبو ماهر غنيم كمفوض للتعبئـة والتنظـيم               
 في تونس الستالم األقراص المدمجة      المحيسن في تقريره إلى أنه أثناء زيارته لمفوضية التعبئة والتنظيم         

التي فرغت عليها وثائق التعبئة والتنظيم التي تعد من أكثر الوثائق سرية بين وثائق الحركة التي كانـت                  
بحوزة سلفه غنيم، فوجئ المحيسن بأن هذه األقراص قد اختفت من قبل، وذلك قبل مغادرة أبـو مـاهر                   

 أوردها تقرير المحيسن أفجعت القابضين على الجمـر فـي           المعلومات التي . غنيم األراضي الفلسطينية  
  .في إيطاليا" الموساد"اللجنة المركزية وأعادت إلى األذهان ملفات كانت معدة حول تجنيد غنيم لصالح 

مصادر مطلعة قالت، إن غنيم وأثناء مباحثات عودته لفلسطين للمشاركة في المؤتمر العام لحركة فـتح                
بعـودة غنـيم مـع      " عـراب الوسـاطة   " لحم قام بتسليم الوثائق لمحمد دحالن        الذي عقد في مدينة بيت    

  .اإلسرائيليين والذي قام بدوره بتسليم هذه الوثائق لإلسرائيليين كجزء من الصفقة
المصادر ذاتها لم تبد استغرابها مما أورده التقرير، مشيرين إلى أن غنيم هو باألصل محـاط بـشبهات                  

، بدأت  )بالموساد(تح األمنية إبان عملها في تونس والعراق، تدينه بعالقة قديمة           أمنية رصدتها له أجهزة ف    
هذه العالقة التي تمت عبر محيطين به في إيطاليا فترة مقاطعته من قبل قادة فتح بسبب إصداره سلـسلة                   

 وأوردت المصادر كذلك، أن أبو ماهر غنيم أجرى لقاءات مع ضباط من جهـاز             . من األوامر االنهزامية  
، وأثناء هذه اللقاءات قدم ضباط الموسـاد كاسـيتا يحتـوي علـى           )الموساد(األمن الخارجي الصهيوني    

تصوير فيديو لفضائح جنسية صورت لغنيم فترة مراهقته المتأخرة، وربما تكون مثل هـذه الكاسـيتات                
ءاً منـه   وأشار المصدر إلى أن مضمون هذه الكاسيتات نـشر جـز          . وسيلة إلسقاطه وارتباطه بالموساد   

حيث يسعى دحـالن    .. مؤخراً في أوساط كثيرة بتونس، وال يستبعد أن يكون محمد دحالن وراء نشرها            
المتخصص بجمع وتسجيل كل ما تطاله يده، إلدانة وإسقاط كل من يستطيع النيل منه وتوريطه لتـسهيل                 

ويعمـل  . لسلطة الفلـسطينية  تنفيذ الوعود التي تلقاها من األمريكيين والصهاينة بتقليده مناصب عليا في ا           
 الصهيونية تتداول اسمه كأحـد  األجهزةدحالن على ذلك منذ أكثر من ثالث سنوات؛ وبالتحديد منذ بدأت            

  .خيارات بدائل عرفات
 23/2/2010السبيل، األردن، 
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  نزال يتهم القيادة المصرية بإفشال المصالحة وأمريكا بتعطيل صفقة شاليط .14
ادي في حركة حماس محمد نزال، القيادةَ المصرية بالتسبب في فشل المـصالحة             اتهم القي : محمد الدلتونى 

بموجب صفقة تم إبرامها    ط  الفلسطينية، وحمل اإلدارة األمريكية مسؤولية عدم إطالق الجندي جلعاد شالي         
  .برعاية وسيط ألماني

لفلسطينية نصا ال يجـوز     قال إن الراعي المصري للمباحثات اعتبر الورقة التي تقدم بها إلى الفصائل ا            و
ـ           .تغييره بـسبب  ) العـسكري (ووصف الجهد المصري في عملية المصالحة بين حركتي فتح وحماس ب

وشدد  .مطالبة األطراف الفلسطينية بالتوقيع على الوثيقة المصرية ومن ثم البحث في أي تفاصيل أخرى             
  .ت مصر من موقفهانزال على أن حركة حماس لن توقع على اتفاق المصالحة، إال إذا غير

حمل نزال اإلدارة األمريكية مسؤولية عدم إنجاز صفقة تبادل األسرى بـين الحركـة واإلسـرائيليين،                و
اإلسرائيليين تجاوبوا مع الدعوات األميركية التي طالبتهم بالتراجع عن عرضهم األخيـر            'مشيرا إلى إن    

وكانت الصفقة بالفعل على وشك أالنجاز لوال       الذي قدموه للوسيط األلماني والذي كان مقبوالً من حماس          
  .'هذا التدخل األمريكي األخير

وعزا إفشال الصفقة التي بمقتضاها سيتم إطالق سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني من بينهم أصـحاب                 
المحكوميات العالية مما يطلق عليهم أمراء المقاومة مقابل إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد              

اليت إلى إقحام اإلدارة األمريكية في هذا الملف، قائال إنهم تدخلوا بشكل مباشرة ولعبوا دوراً رئيـسياً                 ش
  .في إفشال الصفقة

  23/2/2010المصريون، 
  

   للتوافق على توقيع المصالحة "حراك ايجابي"المجدالوي يؤكد وجود  .15
 عـن   أمسياسي للجبهة الشعبية    كشف النائب جميل المجدالوي عضو المكتب الس       :اشرف الهور  - غزة

، قال انه قد بدأ بالفعل للتوافق على توقيع الورقـة المـصرية للمـصالحة    "وجود حراك فلسطيني ايجابي 
 "القدس العربـي  " المجدالوي في تصريح تلقت       وأشار .والمالحظات التي قدمتها الفصائل بما فيها حماس      

عند وضع آليـات    "قة المصرية للمصالحة سيكون      بمالحظات الفصائل على الور    األخذ أن إلىنسخة منه   
  ."التنفيذ والشروع فيها

  23/2/2010القدس العربي، 
  

  تورط قيادات من السلطة ببيع عقارات لالحتالل في القدس خيانة: حماس .16
عتبرت حركة حماس بلسان الناطق باسمها فوزي برهوم أن ما كشفه أمس الـضابط              ا:  حامد جاد  -غزة  

ات الفلسطينية فهمي شبانة من فضائح جديدة حول تـورط  قيـادات مـن الـسلطة                 السابق في المخابر  
الفلسطينية في رام اهللا ببيع عقارات لالحتالل في مدينة القدس المحتلة لليهود يعد خيانة للشعب الفلسطيني                

  .ومساهمة خطيرة في إعطاء شرعية لالحتالل على مقدساتنا وأرضنا
ا يدلل على أن قيادات في فريق رام اهللا مسؤولة بشكل مباشر عـن              هذ"وقال برهوم في تصريحٍ صحافي      

المساهمة في تهويد مدينة القدس، وفرض السيادة السياسية اليهودية عليها، وهذا أخطر ما يكـون علـى                 
  ".حقوق الشعب الفلسطيني وتحديدا قضية القدس

الفلسطيني في مواجهـة هـؤالء      وأكد أن هذا األمر الخطير يحتاج إلى وقفة سريعة وجادة من قبل الكل              
ال بد أن تستدعي هذه الفضيحة الجديدة والخطيـرة التـي           "وأضاف   .المفرطين والمتاجرين بحقوق شعبنا   

تضاف إلى فضائح قيادات في سلطة رام اهللا الضرب بيد من حديد على يد هؤالء ومحاسبتهم بكل الطرق                  
سطيني؛ حتى يكونوا عبرة لغيرهم وال يستهينوا       على هذه الخيانة من كل المدافعين عن حقوق الشعب الفل         

  ".بحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته
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إن الذي يعطي غطاء لهؤالء استمرار التفاوض والتنسيق األمنـي مـع االحـتالل، واسـتمرار                "وتابع  
، الفتا إلى أن غياب المحاسـبة       "االستقواء بأعداء الشعب الفلسطيني على المدافعين عن الحق الفلسطيني        

  .لفعلية للخونة والمفرطين جعلهم يستهينون بالمقدرات والمقدسات الفلسطينية ويستسهلون الخيانةا
  23/2/2010الغد، األردن، 

  
 العدو الصهيوني قد يلجأ إلى تفجير األوضاع في عين الحلوة لضرب استقرار لبنان: علي بركة .17

اسي في لبنان علي بركة، بعقد  برئاسة المسؤول السيحركة حماسقام وفد من :  محمد صالح-صيدا 
لقاء مع قائد منطقة الجنوب اإلقليمية في قوى األمن الداخلي العميد منذر األيوبي في سراي صيدا 

 . الحكومي، بحضور آمر سرية درك صيدا العقيد ناجي المصري
ي مخيمات وأشار بركة الى ان اللقاء يأتي في إطار التعاون والتشاور لمعالجة اإلشكاالت التي تحصل ف

العدو «صيدا ولمنع تجدد أي إشكال بعد تزايد الحديث عن فتن متنقلة هنا وهناك، كاشفا عن أن 
وكان  . »الصهيوني قد يلجأ الى تفجير األوضاع في مخيم عين الحلوة من اجل ضرب استقرار لبنان

 .  في صيدا عبد اهللا الترياق» قوات الفجر«الوفد التقى المنسق العام لـ
 ما أنالسفير، "مسؤول حركة الجهاد اإلسالمي في عين الحلوة أبو علي شكيب العينا، لـبه أكد من جان

 منه الشعب األوليحصل في مخيمات صيدا يندرج في إطار العبث األمني والذي يعتبر المتضرر 
 في الفلسطيني وقضية الالجئين الن ما يحصل من اشتباكات وأحداث أمنية يبقي ملف الوجود الفلسطيني

لبنان ضمن روزنامة النزف األمني اليومي، وهذا األمر يتطلب طرح حلول للمعالجة بدءا من تشكيل 
المرجعية الموحدة الن الوضع الراهن يشكل خطرا على الوجود الفلسطيني برمته في لبنان وينهي قضية 

  . الالجئين
 23/2/2010السفير، 

  
  س تونتصفية معاقل حركة فتح في ": القدس العربي" .18

 ماهر غنيم تماما خالل اليومين الماضيين       أبوانتهى الرجل الثالث في حركة فتح       : بسام البدارين  -عمان  
من تصفية ما تبقى في الساحة التونسية من هيئات حركة فتح الخارجية وبصفة نهائيـة بعـد ان قـضى                 

 العنوان األخيـر أو     بإغالق هذه المهمة التي انتهت عمليا       ألغراض في العاصمة تونس     أسبوعينالرجل  
  . للتنظيم الفتحاوي في الساحة التونسيةاألخيرةالمعاقل 

 التام للمكتـب الحركـي      اإلغالقوشملت مهمة غنيم الذي يستعد للعودة الى رام اهللا بعد انجاز المطلوب             
المركزي في الخارج وهو المكتب الذي كان يشرف على شعب التعبئة والتنظيم الحركيـة التـي تـدير                  

 الحركة خارج فلسطين، وكذلك اإلغالق التام لمكتب مالية الحركـة           أقاليما االتصاالت تنظيميا مع     بدوره
 كل ملفات   وإغالق مقر سكنه القديم     إخالء في تونس حيث تم      أقامتهوأنهى غنيم أيضا     .في الساحة نفسها  

في اللجنة المركزية لحركة     اإلعالم رام اهللا برفقة مفوض      إلىمكاتب التعبئة والتنظيم، فيما يستعد للعودة       
 منـزل   إلـى  العاصمة تونس قادما من ليبيا مساء االثنين وتوجه فورا           إلىفتح محمد دحالن الذي وصل      

  .غنيم
 لمسئولي السلطة الفلسطينية يتحـدث عـن        إبالغهحسب المصادر فالموقف الرسمي التونسي الذي تم        بو

وكوادرها الذين جاءوا الى تونس مـع الـرئيس          من مقاتلي الحركة     األشقاءواحد من خيارين اما عودة      
 .الراحل ياسر عرفات والقائد أبو جهاد الى وطنهم، او توفير حياة كريمة لهـم حتـى تـأمين عـودتهم                   

واتخذت السلطات التونسية فيما يبدو هذا الموقف بعد كثرة المشكالت والتعقيدات والرسائل والمـذكرات              
 على التقاعد وتخفيض المرتبات     اإلحالة بها السبل جراء حاالت      التي وصلتها من كوادر فلسطينية تقطعت     
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يقل عن    تطال عوائل ما ال    إجراءات المنازل والتأمين الصحي وهي      إيجاراتوقطع المكافآت ووقف بدل     
  . كادر فتحاوي وفلسطيني200

  23/2/2010القدس العربي، 
  

   تحذر من العودة للمفاوضات دون وقف االستيطان"الديمقراطية" .19
من مخاطر العودة إلـى     حذرت  الجبهة الديمقراطية   أن  رام اهللا    من   23/2/2010الحياة الجديدة،   ذكرت  

المفاوضات مع إسرائيل، إذا لم يتوفر الحد األدنى من متطلباتها، بما في ذلك الوقف الشامل لالسـتيطان،           
رجعية لها، ورسـم سـقف      في الضفة والقدس، واعتماد قرارات الشرعية الدولية أساساً لهذه العملية وم          

زمني للعملية التفاوضية، وبما يضمن الخالص من االحتالل واالسـتيطان، وقيـام الدولـة الفلـسطينية                
 وعاصمتها القدس وضمان حق الالجئـين       1967المستقلة وكاملة السيادة، في حدود الرابع من حزيران         

  .في العودة
العتماد الورقة المصرية أساساً     األربعين النطالقتها    الجبهة في بيان لها لمناسبة الذكرى الحادية و        ودعت

الستئناف الحوار الوطني الشامل، في جولة محددة زمنياً، إلدخال التطويرات الـضرورية علـى هـذه                
  .الورقة، وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل

في منطقة صيدا مهرجاناً حاشداً جبهة الدمقراطية أقامت  من صيدا أن ال23/2/2010السفير، وأضافت 
حونبه عضو المكتب السياسي للجبهة محمد .  النطالقتها41في مخيم عين الحلوة لمناسبة الذكرى الـ

 الفلسطيني، محذرا من مغبة استعداد -خليل من المخاطر الجسيمة المتمثلة باستمرار االنقسام الفلسطيني 
 . طي مع الحلول المطروحة بصرف النظر عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطينيالدول العربية للتعا

  
   يبحث مع مشعل مأزق المصالحة  " حزب الشعب" .20

 األسبوع العام لحزب الشعب الفلسطيني، خالل زيارته لدمشق هذا األمينالتقى بسام الصالحي : دمشق
جرى في اللقاءين نقاش طويل، ومعمق مرتين، بخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، حيث 

   .للوضع الفلسطيني الراهن، ومخاطر استمرار االنقسام ومأزق انجاز المصالحة
 الصالحي بجو المصارحة الحقيقية والمكاشفة الذي ساد أشاد على الصحفيين إجابتهوفي معرض 

بد من العمل على الخروج من  بوجود مأزق بالمصالحة، وبالتالي ال اإلقرار انه تم إلىاللقاءين، مشيرا 
 الدور المصري والتمسك بهذا الدور أهميةهذا المأزق بأقصى سرعة ممكنة، كما جرى التأكيد على 

  .النجاز المصالحة
، بالنسبة لنا، تعتبر فإنها هذه الورقة رغم ما فيها، إن:  الصالحيأجابوفي سؤال حول الورقة المصرية 

  . قيادة حماس تتمسك بمالحظاتها على الورقةأن إلىيتها ، مشيرا اقصر الطرق النجاز المصالحة وحما
  22/2/2010وكالة معاً، 

  
  في غزة تنديدا بتهويد المقدسات" الجهاد"مسيرة لـ .21

أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، محمد الهندي أن ما تتعرض له المقدسات اإلسالمية، في الضفة                
، يستوجب االلتفاف حـول خيـار الوحـدة الوطنيـة           1948 تلة عام الغربية، واألراضي الفلسطينية المح   

ودعا الهندي خالل مسيرة جماهيرية دعـت إليهـا حركـة الجهـاد      . والسعي إلى انجازها بأقرب وقت  
، شارك فيها المئات من أنصار الحركة بمدينة غزة، الفصائل الفلـسطينية            22/2/2010اإلسالمي االثنين   

  . وجعل الخالفات عليها أقل من مما تتعرض له المقدساتإلى ضرورة انجاز المصالحة 
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من ناحيته، أكد القيادي في الجهاد اإلسالمي خالد البطش أن حركته ستستمر في فعالياتها رداً على قرار                 
   .الكيان اإلسرائيلي بضم الحرم اإلبراهيمي إلى اآلثار اليهودية

  22/2/2010فلسطين أون الين، 
  

  "مهمة جهادية"في " لقساما"استشهاد عنصر من  .22
أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس أمس،  ):أ ب د (- رائد الفي- غزة

 في منطقة "مهمة جهادية"أحد عناصرها وإصابة آخر بجروح في ")  عاما23(استشهاد ضياء الكحلوت 
  .المحررات جنوب قطاع غزة

 الدين الذراع العسكرية للجان المقاومة الشعبية مسؤوليتها أعلنت ألوية الناصر صالحمن جهة أخرى 
  . في تجاه آلية عسكرية شمال بلدة بيت الهيا شمال القطاع)جي بي ار(عن إطالق قذيفة 

  23/2/2010الخليج، 
   

 ن تبنوا إستراتيجية عدم الدخول في مفاوضاتون والسوريوالفلسطيني: نتياهو .23
نشرت " هآرتس"مقابلة مع صحيفة في ء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراقال : السفير، ووكاالت

في إشارة إلى " الفلسطينيين والسوريين تبنوا إستراتيجية عدم االستعداد للدخول في مفاوضات"أمس، إن 
وأضاف أن . مطلب الفلسطينيين بتجميد االستيطان، ومطلب سوريا باالنسحاب من هضبة الجوالن

وأنا . ريين يضعون أمامنا شروطا متشددة لم يضعوها أمام حكومات إسرائيلية سابقةالفلسطينيين والسو"
ال أعرف حكومة واحدة في العالم ستكون مستعدة للدخول في مفاوضات بمثل هذه الشروط، والتي تحدد 

  ". مسبقا نتائج المفاوضات
في القدس المحتلة " وكالة اليهوديةال"دعا رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، خالل لقائه مندوبي و

أمس، المجتمع الدولي لفرض حظر نفطي على إيران إلرغامها على وقف برنامجها النووي، معتبرا إنه 
 . يجب تجاوز مجلس األمن الدولي إذا لم يوافق على هذه الخطوة

 23/2/2010السفير، 
  

  ليبرمان ينفي تورط الموساد باغتيال المبحوح  .24
أعاد وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور : ، رويترز، أ ف ب، أب"الحياة "-لناصرة غزة، بروكسل، ا

. ليبرمان امس تأكيد موقف حكومته القائل على ان ال ادلة على ان اسرائيل ضالعة في اغتيال المبحوح
 ال شيء يثبت ضلوع اسرائيل في قتل قيادي حركة حماس"وقال، في بيان صدر في القدس المحتلة، ان 

  .ولم يعلق الوزير على بيان االتحاد األوروبي" في دبي
" فضيحة الجوازات"اليمينية عن ديبلوماسي اوروبي قوله إن " إسرائيل اليوم"من جهتها، نقلت صحيفة 

ستُضر بالعالقات بين إسرائيل واالتحاد األوروبي، المتضررة أصالً على خلفية االنتقادات األوروبية 
  . على قطاع غزة أواخر العام قبل الماضيإلسرائيل بسبب حربها 

في صفحتها األولى أمس صورة عن الفاتورة التي دفعتها نائب قائدة " يديعوت أحرنوت"ونشرت صحيفة 
 درهماً، شملت 1820لفندق الجميرة في دبي بمبلغ " جيل بوليارد"المجموعة التي نفذت اغتيال المبحوح 
 ساعة الذي غادرته قبل خمس ساعات 15فيفة، وإقامة في الفندق كلفة اإلقامة ليلة واحدة ووجبة عشاء خ

  . من العملية إلى فندق آخر حيث وضعت شعراً مستعاراً واستبدلت مالبسها تمهيداً للمشاركة في العملية
، لكن جاء في العنوان الرئيسي إلى جانب صورة "موساد"هي عميلة " جيل"ولم تشر الصحيفة إلى أن 

  ". يالحقون عمالء موساد: "جيل والفاتورة
  23/2/2010الحياة، 
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  احد اعضاء خلية اغتيال المبحوح كان يملك مكتبا في هرتسليا واختفى يوم االحد": يديعوت" .25

االسرائيلية في عددها الـصادر امـس   " يديعوت احرونوت"كشفت صحيفة  :الناصرة ـ زهير اندراوس 
 المبحوح في دبي، كان يملك مكتبا كبيـرا         يادي محمود  الق االثنين النقاب عن ان احد اعضاء خلية اغتيال       

                   في مدينة هرتسليا، الى الشمال من مدينة تل ابيب، وقامت الصحيفة بنشر صورة يافطة تـدل علـى ان
                 الصحيفة نشرت صـورة اخـرى تـم ميخائيل بودنهايمر، احد اعضاء الخلية، كان يملك المكتب، ولكن

برزت فيها ان اليافطة قد تمت ازالتها من المكان، ودون ان تُفصح            تصويرها يوم اول من امس، االحد، ا      
  .عن الجهة التي قامت بازالتها

قالت الصحيفة، ان عنوان المكتب في مدينة هرتسليا وصل الى وزارة الداخلية االلمانية، وتحديدا فـي                و
  .مدينة كلن، من قبل ميخائيل بودنهايمر، عندما استصدر جواز السفر االلماني

على الحدود االسرائيلية اللبنانيـة، ولكنّـه       ) ليمان(كما علم ان بودنهايمر هو من سكان القرية التعاونية          
يسكن في هذه االيام في مدينة هرتسليا، وزادت الصحيفة االسرائيلية قائلة ان اصحاب المكاتب المتاخمة               

موا بانزال اليافطة، ولكنّهم ال يعرفون      لمكتب بودنهايمر ردوا على اسئلة الصحيفة بالقول ان مجهولين قا         
 .من هم، كما انّهم ال يعرفون الشخص الذي كان مستأجرا المكتب

  23/2/2010القدس العربي، 
  

 لتطوير منظومات صاروخية إسرائيلي هندي مشترك مشروع  .26
كشف النقاب في إسرائيل أمس عن مشروع كبير للصناعات العسكرية اإلسرائيلية في : حلمي موسى

، ")رفائيل"المعروفة باسم " (سلطة تطوير الوسائل القتالية"ويدور المشروع أساسا حول شراكة بين . لهندا
وهي إحدى أهم شركات الصناعات العسكرية اإلسرائيلية، مع شركة هندية إلنتاج بعض منتجات الشركة 

شروع بمليارات الدوالرات وبحسب التقديرات اإلسرائيلية، فإن الحديث يدور عن م. اإلسرائيلية في الهند
 . يشكل إضافة للعالقة العسكرية القائمة أصال بين الهند وإسرائيل

اإلسرائيلية ستقيم " رفائيل"فإن شركة " معاريف"وبحسب ما نشر أمس في المجلة االقتصادية لصحيفة 
ا لتطوير الحكومية الهندية مشروع") بل"المعروفة باسم " (بهارات ألكترونيكس"بالشراكة مع شركة 

" رفائيل"هذه المعلومات عن نائب المدير العام للتسويق في " معاريف"ونقلت . منظومات صواريخ متقدمة
لمنظومات الدفاع البرية والبحرية الذي انتهى قبل " ديف إكسبو"لوبا دروري الذي شارك في معرض 

 من أسهم المشروع الجديد  في المئة74الهندية ستحتفظ بحوالى " بل"وبحسب دروري فإن شركة . يومين
 . الحصة الباقية" رفائيل"فيما تملك 

أمر االتصاالت الجارية " معاريف"الهندية لـ" بل"من جهة أخرى، أكد مصدر رفيع المستوى في شركة 
وبحسب كالمه فإن الصواريخ المنتجة في الهند . من أجل إقامة المشروع الجديد" رفائيل"مع شركة 

وكان . سيطرا عليها، لكن بالتأكيد هناك مجال إلدخال تكنولوجيات أكثر تقدماتحوي منظومات توجيه م
وشاركت فيه هذه المرة . الذي يعقد للسنة السادسة على التوالي" دف إكسبو"قد انتهى قبل يومين معرض 

. على أن إسرائيل جذبت األنظار من بين كل هذه الدول" معاريف"وشددت .  دولة23 شركة من 650
، وقد عرضت كل واحدة من هذه "الصناعات الجوية"و" رفائيل" شركة بينها 24كت من إسرائيل فقد شار

 1248وبلغت مساحة الجناح اإلسرائيلي . الشركات منتجاتها من األسلحة والمعدات الحربية المتطورة
 . مترا مربعا

 23/2/2010السفير، 
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  ل والتهميش من قبل قيادة الجيشيواجهون اإلهما" اإلسرائيليون"القناصة : بحث إسرائيلي .27
حول دراسات جديدة في الشؤون " أوري ميلشتاين"يصدر قريباً في الدولة العبرية كتاب جديد للدكتور 

ويشير الكتاب إلى ". أبيتار بن تسودق"العسكرية وإدارة المعارك، إلى جانب الباحث في الشؤون الحربية 
" اإلسرائيليين"منشور وهي أن القناصة " سرائيليإ"حقيقة خطيرة ترى النور ألول مرة في بحث 

، موجودون في مواقعهم هذه إما من أجل منح ضباطهم "اإلسرائيلي"المنتشرين في جميع وحدات الجيش 
ورؤسائهم في الوحدات العسكرية ترقيات ودرجات عسكرية جديدة، أو للتغطية على إخفاقات يتسبب بها 

ل، يشير المؤلف إلى أن األرشيف التاريخي العسكري للجيش في المقاب. أولئك في ساحة المعركة
يكاد ال يذكر إطالقاً قائمة طويلة من القناصة الذين أبلوا بالء حسناً في ساحات القتال، " اإلسرائيلي"

فحصت عشرات الحاالت من القناصة الذين يجدون : ويقول المؤلف. الكبيرة" إسرائيل"السيما في حروب 
تهميش من قبل الجيش، رغم أنهم في حينه كانوا يحصلون على قرارات بالترقية اليوم كل إهمال و

  .العسكرية، لكنها لم تكن تجد طريقها إلى التطبيق
  القناة السابعة 

  )22/2/2010مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية،  عن العبري، ترجمة(
  

  "إسرائيل"رسالة ملغومة توقف خدمة البريد في  .28
تسليم رسائل البريد بعد العثور على رسالة ” إسرائيل“قفت الشرطة وسلطات البريد في أو: )رويترز(

وقال متحدث باسم الشرطة ان الدافع وراء إرسال المتفجرات لم يتضح  .ملغومة في أحد مكاتب البريد
  .على الفور وان محكمة فرضت أمراً بالتكتم على التحقيقات

 عندما لمحت امرأة أسالكاً 48بريد بلدة مجدل المحتلة عام ،وعثر على الرسالة الملغومة في مكتب 
  .وبطاريات في ظرف كانت ستتسلمه

  23/2/2010الخليج، 
  

 ابن الحاخام عوفاديا يوسف يتعرض للضرب في المكسيك  .29
الدينية الحاخام عوفاديا " شاس"ذكرت مصادر اسرائيلية أمس، أن ابن الرئيس الروحي لحركة : )أ ش أ(

 .  للضرب المبرح خالل وجوده في مكسيكو سيتي، في زيارة للجالية اليهوديةيوسف، تعرض
سيارة توقفت بالقرب من ديفيد يوسف وأصحابه وترجل منها عدد "وأكدت القناة السابعة االسرائيلية أن 

من االفراد المحليين في مقتبل العمر وانهالوا عليه بالضرب وقاموا برمي البيض عليه وعلى مرافقيه 
وأضافت ان العناصر العاملين في فرق أمنية يهودية محلية قاموا بمطاردة ". ط هتافات معادية للساميةوس

 . المهاجمين وألقوا القبض عليهم بعد مالحقة قصيرة
 23/2/2010السفير، 

  
  أساسات األقصى تآكلت والتصدعات في أعمدته وجدرانه خطيرة: التميمي .30

لقضاة رئيس الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات ل قاضي احم:  بترا–القدس المحتلة 
مسؤولية " اليونسكو"الشيخ تيسير رجب التميمي سلطات االحتالل اإلسرائيلي والمجتمع الدولي ومنظمة 

  .تداعيات المخاطر المحدقة بمدينة القدس والمسجد األقصى جراء حفريات االحتالل في المدينة المقدسة
 في بيان أمس أن االنهيارات المتتالية التي تتعرض لها شوارع وأحياء وأزقة البلدة القديمة وأكد التميمي

من القدس، هي نتيجة مباشرة للحفريات التي تجريها سلطات االحتالل بين بابي العامود والساهرة بهدف 
 للسور، إضافة  محاذية مترا40ًربط نفق مغارة سليمان أيسر باب العامود بنفق يخطط لحفره على بعد 

  .إلى شبكة أنفاق أخرى يجري العمل فيها ستمتد أسفل البلدة القديمة والمسجد األقصى المبارك بالكامل
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 من وأضاف التميمي أن أساسات المسجد تآكلت وظهرت تصدعات خطيرة في أعمدته وجدرانه محذراً
ات والمنازل الفلسطينية المجاورة انهياره في أية لحظة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المئات من العقار

له مهددة بالسقوط بفعل الحفريات اإلسرائيلية المتواصلة مما ينذر بكارثة إنسانية تؤدي بحياة أكثر من 
  .عشرة آالف مواطن مقدسي معرضين لخطر انهيار منازلهم فوق رؤوسهم

 كاملة تتناسب ومكانة مدينة وطالب قاضي القضاة األمة أن تبادر هذه المرحلة وتقوم بواجبها بمسؤولية
  .القدس في عقيدتها ودينها وقضيتها العادلة

  23/2/2010الدستور، األردن، 
  

   إلى األقصى الجمعة القادم"شد الرحال"الشيخ صبري يدعو إلى  .31
طالب الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب المسجد األقصى المبارك، : غزة

وقال  .رحال إلى المسجد األقصى المبارك في ذكرى المولد النبوي يوم الجمعة القادمالفلسطينيين بشد ال
نسخةً منه، إن من واجب المسلمين اغتنام فرصة ذكرى مولد " السبيل"الشيخ صبري في بيانٍ وصل 

 خاتم األنبياء للمرابطة في المسجد األقصى وأداء الصالة فيه واالبتهال إلى اهللا عز وجل لحمايته من
األخطار المحدقة به واالستماع إلى المواعظ الدينية وحضور الدروس التي من شأنها التذكير واالستفادة 

  .من أحداث قصة مولد سيد المرسلين محمد عليه أفضل الصالة والسالم
صبري بوقف الحفريات أسفل وفي محيط المسجد األقصى، مشدداً على أن وقف هذه . وطالب د

الً وموقفاً دولياً وعربياً حازماً، وممارسة كافة أشكال الضغط سواء أكانت المخططات يستدعي تدخ
  .دبلوماسية أو تجارية أو اقتصادية

  23/2/2010السبيل، األردن، 
  

  مواقع الفلسطينية المنوي هدمهاالالكشف عن وثيقة لبلدية االحتالل تضم أسماء و: القدس .32
يثة تم تسريبها من بلدية القدس الغربية وتحتوي على كشفت مؤسسة المقدسي النقاب عن وثيقة حد: القدس

أسماء ومواقع المنازل والممتلكات الفلسطينية الصادرة بحقها قرارات هدم نافذة والتي تنوي بلدية 
 المؤسسة أن المنازل والمباني المستهدفة تتركز في  وأوضحت.االحتالل تنفيذها خالل األسابيع القادمة

 عدة مناطق وأحياء إلى إضافةة القدس وخاصة في الحيين اإلسالمي والمسيحي، البلدة القديمة من مدين
 أن إلىمقدسية مثل حي وادي الجوز وراس العامود وسلوان وبيت حنينا والثوري والعيسوية، مشيرة 

  .قرارات الهدم المدرجة في تلك الوثيقة تشمل عشرات المباني في مدينة القدس المحتلة
كبر عملية أإن بلدية االحتالل تعد العدة لتنفيذ "المدير التنفيذي لمؤسسة المقدسي، وقال معاذ الزعتري، 

 ماليين شيكل لتنفيذ خطة 7 أن بلدية االحتالل خصصت إلى، مشيرا "هدم في تاريخ مدينة القدس المحتلة
  .رائيلياإلسفي القدس الشرقية وضبط البناء الفلسطيني غير القانوني حسب التعبير " سيادة القانون"

، السلطة القائمة باالحتالل، هي إجراءات "إسرائيل" المؤسسة كافة اإلجراءات التي تقوم بها وأكدت
  .مخالفة لكافة القوانين واألعراف الدولية وباطلة حسب قرارات مجلس األمن واألمم المتحدة

  23/2/2010األيام، فلسطين، 
  

   البستان في سلوان خالل العام الحالي ستهدم منازل حيها أنتؤكد بلدية االحتالل :القدس .33
أكد رئيس بلدية االحتالل في القدس نير بركات أن البلدية ستقوم بهدم :  حسن مواسي- القدس المحتلة

منازل سكان حي البستان في سلوان خالل العام الحالي، بذريعة أن بلديته تخطط لبناء منازل ومجمعات 
ونقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية  .عمل بها سكان الحي أنفسهمتجارية ومراكز على امتداد الحديقة، سي

أنموذج خاص على غرار قرية "عن بركات قوله إن بلدية االحتالل ستعمل على تحويل حي سلوان إلى 
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، لجذب السياح إليها، حيث سيتم إقامة مشروع حديقة الملك كجزء من مشاريع )غرب القدس(أبو غوش 
يذها في سلوان، لذلك أدعو السكان إلى النظر بصورة عامة لما سيجري من دون متعددة تنوي البلدية تنف

 لم يكن في حي 1967النظر إلى زاوية معينة فقط، فمشروع حديقة الملك كان عبر التاريخ وحتى العام 
 ".البستان وال منزل واحد، وعندما قامت البلدية بعمل خطوط مجاري في تلك المنطقة نهاية الثمانينات

  23/2/2010المستقبل، 
  

  توسيع معبر قلنديا يأتي لتوثيق الرقابة على سكان القدس: "هآرتس" .34
العبرية الصادرة أنه بينما يؤكد الناطق العسكري أن األعمال التي " هآرتس"قالت صحيفة : القدس المحتلة

ى تحسين جودة تجرى على معبر قلنديا، شمال القدس المحتلة، ومفترق جبع شمال شرق المدينة ترمي إل
نسيج الحياة للسكان، فإن الفلسطينيين ال يصدقون ذلك كونهم يؤمنون أن االحتالل آخر من يعلم 

دولة " وتتعاطى معه كحدود قائمة وقانونية بين" معبر"تسمي الحاجز " إسرائيل"وقالت إن  .بمصالحهم
دف الحقيقي خلف توسيع حاجز إن الفلسطينيين يؤكدون أن اله": "هآرتس"وتقول  .والفلسطيني" إسرائيل

  ".قلنديا هو توثيق الرقابة على سكان القدس الذين يمرون فيه
  23/2/2010السبيل، األردن، 

  
  لجنة مواجهة الحصار تطلب من القمة العربية في ليبيا إيفاد وفد رفيع إلى غزة .35

في ليبيا أواخر الشهر دعت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع غزة القمة العربية المقررة  :غزة
تشكيل وفد رفيع المستوى لزيارة غزة باسم القمة، لالطالع عن كثب على حجم المعاناة التي "المقبل إلى 

إننا "وقال رئيس اللجنة النائب جمال الخضري في بيان، أمس،  ."يعيشها سكان غزة من جراء الحصار
 قضية فلسطين على رأس سلم أولويات القادة ننظر باهتمام إلى اجتماع القمة العربية، ونحن ندرك أن

العرب في اجتماع القمة المقبل، سواء في ما يتعلق بجرائم االحتالل وتصاعد وتيرة االستيطان وتهويد 
القدس، أو فيما يتعلق باالستمرار في بذل الجهود من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية التي بذلت الشقيقة 

 واعتبر أن تشكيل القمة وفداً لزيارة غزة سيعكس. "من أجل تحقيقهاالكبرى مصر جهودا متواصلة 
  ."اهتمام القمة والزعماء والقادة العرب بكسر الحصار المفروض على غزة"

نأمل أن ": وقال ."الزعماء العرب إلى إعطاء اهتمامٍ خاص لمعاناة سكان قطاع غزة تحت الحصار"ودعا 
ذ خطوات مهمة لتفعيل القرارات السابقة في ما يتعلق بكسر يتمكن القادة والزعماء العرب من اتخا

 ."الحصار الصهيوني على قطاع غزة
  23/2/2010الخليج، 

  
  في قطاع غزة" العلم رغم الحصار"هيئة األعمال الخيرية تطلق حملة  .36

ت شرعت هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية بتوزيع كميات من القرطاسية والمستلزما : رائد الفي-غزة 
وقالت هيئة األعمال الخيرية إن توزيع األدوات المدرسية  .المدرسية على طلبة المدارس في قطاع غزة
 التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع البنك "العلم رغم الحصار"والقرطاسية على الطالب جاء ضمن حملة 
 والمحتاجين من طالب فبراير الجاري، وتستهدف الفقراء/ اإلسالمي للتنمية في جدة بداية شهر شباط

  .وطالبات المراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية في مدارس التربية والتعليم في قطاع غزة
 221 مدرسة حكومية، و383 مدرسة في قطاع غزة، منها 640 ألف طالب وطالبة في 440ويدرس 

 . مدرسة خاصة36ونروا، واألمدرسة تابعة لوكالة غوث، 
  23/2/2010الخليج، 
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  لالحتجاج على الحصار وفرض المنطقة العازلةيتظاهرون العشرات من النشطاء : بيت حانون .37
تظاهر العشرات من النشطاء الفلسطينيين واألجانب وطلبة مدارس على تخوم بلدة بيت حانون : )ا.ب.د(

م ورفع المتظاهرون األعال .في شمال قطاع غزة أمس لالحتجاج على الحصار وفرض المنطقة العازلة
ووصل المتظاهرون عند السياج الفاصل في محيط أبراج  .الفلسطينية والفتات تندد بسياسات االحتالل

يسقط يسقط االحتالل، يسقط يسقط العازل "مرددين شعارات ) ايزر(المراقبة في معبر بيت حانون 
دمة اإلنسانية متطوعون من أجل الخ"وأكد صابر الزعانين المنسق العام للمبادرة المحلية  ."والجدار

لفضح ما تفرضه " السلمية األسبوعية المشرفة على التظاهرة ضرورة استمرار التظاهرات "والمجتمعية
 ."إسرائيل من وقائع أمنية في قطاع غزة

  23/2/2010الخليج، 
  

  مقتل مواطن نتيجة انهيار نفق برفح .38
نفاق برفح في المنطقة الحدودية ، المواطن أحمد أبو الحصين في أحد األ22/2/2010توفى مساء االثنين 

معاوية حسنين المدير العام لإلسعاف والطوارئ في . وأفاد د. الجنوبية المحاذية لجمهورية مصر العربية
وجد جثة " أبو الحصين"أن الشاب أبو الحصين من سكان عزبة " فلسطين أون الين"وزارة الصحة لـ

  .هامدة في أحد األنفاق، نتيجة انهياره
  22/2/2010ون الين، فلسطين أ

  
  مقتل ثالثة أطفال جراء حريق بخانيونس .39

، ثالثة مواطنين وإصابة خمسة آخرين جراء حريق كبير نشب في أحد 22/2/2010توفى مساء االثنين 
 المنازل ببلدة عبسان شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، نتيجة تسرب الغاز القابل لالشتعال من

وذكرت مصادر طبية أن المتوفين هم ثالثة أطفال   على الغاز كوقود لإلنارةوهو مصباح يعتمد) الشمبر(
 من أبناء نسيم أبو جامع المحاضر في جامعة األزهر بغزة، إضافة إلى إصابة األخير - بنتين وولد–

  . وزوجته، وأحد أفراد طواقم اإلنقاذ
  22/2/2010فلسطين أون الين، 

  
  نن في لبناحق العمل للفلسطينييداوي حول تقيم ندوة في مخيم الب" ثابت"منظمة  .40

توفير الحقوق المدنية "أقيمت في مخيم البداوي ندوة تحت عنوان : شمال لبنان /البداويمخيم 
 لحق العودة، "ثابت"، وذلك بدعوة من منظمة "واالجتماعية ال يلغي حق العودة وال يعني التوطين

رية، وحضرها ممثلو الفصائل واللجان الشعبية والهيئات وبالتعاون مع الرابطة االجتماعية ألهالي الضاه
وركز المتحدثون في الندوة على الجوانب العملية للعمل على حماية حق . المدنية والمؤسسات االجتماعية

 ألف الجئ ةأربعمائالعودة والحفاظ عليه والسعي لتحصيل الحقوق المدنية واالجتماعية ألكثر من 
  .  ومحرومين من حقهم في العمل والتملك وإنشاء المؤسساتفلسطيني مسجلين في لبنان

ولفت المدير العام لمنظمة ثابت لحق العودة علي هويدي إلى مسؤولية الحكومة اللبنانية تجاه الالجئين 
الفلسطينيين ودورها في توفير كافة الحقوق المدنية واالجتماعية واالقتصادية كمدخل لمد الجسور وبناء 

  . الجئ الفلسطيني في لبنان والدولة اللبنانيةالثقة بين ال
بدوره، تناول مسؤول اإلعالم في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني وعضو اتحاد الكتاب والصحفيين 
العرب محمد زيد دور مؤسسات المجتمع األهلي والمدني الفلسطينية في لبـنان في تكريس حق العودة 

  .  على المستوى الشعبي والنخبوي
  23/2/2010ير، السف
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  ضرورة بناء الثقة بين الالجئين الفلسطينيين واألونروا وتطوير خدماتهاتشدد على " عائدون"ندوة  .41

: الالجئون الفلسطينيون"بعنوان " عائدون لبنان"شددت الندوة التي عقدها مركز حقوق الالجئين : م.س
ا ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات نحو بناء وتعزيز أنماط المشاركة المجتمعية في ممارسات األونرو

، على ضرورة بناء الثقة بين الالجئين الفلسطينيين ووكالة األونروا باعتبارها الممثل "غير الحكومية
الوحيد لحقوق الفلسطينيين على الساحة الدولية وتطوير خدماتها اإلنسانية وتفعيل الشراكة مع المجتمع 

عقدت الندوة أمس في فندق كراون بالزا، الحمرا  و. والموضوعيةالمحلي الفلسطيني تعزيزاً للشفافية
بالتنسيق مع المساعدات الشعبية النروجية واألونروا، وذلك بمشاركة ممثلين عن األونروا والجمعيات 

  .األهلية الفلسطينية وفعاليات
وتحدث فيها  ".خهالمفهوم وتاري: المشاركة المجتمعية"وتمحورت الجلسة األولى برئاسة ليلى هالل حول 

جابر سليمان عن اإلغاثة اإلنسانية وإدراك الالجئين الفلسطينيين لهويتهم ورفاههم " عائدون"منسق 
األولى مبنية على الحاجات والثانية على الحقوق، : وجود مقاربتين لحقوق الالجئين "إلى فأشار ،وحقوقهم

  "..ي وتصبح حقاً أساسياً وليس منّة من أحدونحن مع مقاربة الحقوق ألنها تضع الحاجات في إطار قانون
ساري حنفي مالحظات حول ) AUB(وأبدى أستاذ علم االجتماع في الجامعة األميركية في بيروت 

ضرورة أن تكون "مفهوم المشاركة المجتمعية في برامج المنظمات اإلنسانية والتنموية، فشدد على 
من كل مشروع ونبني الثقة بين الالجئين والمنظمات المشاركة تمكينية وأن نحدد الجماعة المستهدفة 

  ".الدولية، ونعزز الشفافية والموضوعية
 نظرة الالجئين لخدمات إلىوتطرق الباحث في المعهد الفرنسي للشرق األدنى في عمان جالل الحسيني 

وأن تمثل االهتمام بالجانب السياسي أكثر من حصر عملها في البعد اإلنساني الخدماتي، " األونروا"
  ".حقوقهم كونها الوحيدة التي تهتم بشؤونهم على الساحة الدولية، ال سيما وأن خدماتها أخذت بالتراجع

وكاالت دولية ومنظمات غير : وتضمنت الجلسة الثانية عرض تجارب في المشاركة المجتمعية من لبنان
ونروا لبنان، واستعرضت الرابعة أما الثالثة فناقشت أنماط المشاركة المجتمعية في برامج األ. حكومية

  .التحديات وسبل بناء أنماط مشاركة أكثر فعالية
  23/2/2010المستقبل، 

  
  نن في لبنا تناقشان في ورشة عمل الحقوق المدنية للفلسطينيي"حقوق" و"سكايز" .42

مرة يخرج ملف الحقوق المدنية للفلسطينيين، ال سيما حق العمل، إلى طاولة البحث لل: مادونا سمعان
المنظمة الفلسطينية لحقوق "هذه المرة أرادت الغوص فيه كل من . الثالثة أو الرابعة خالل هذا الشهر

 للدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية التابع لمؤسسة سمير قصير "سكايز" حقوق ومركز -"اإلنسان
  . بتمويل من السفارة البريطانية في لبنان
ميين، والتي تمتد إلى اليوم، شدد المنتدون على أهمية تغيير الصورة في ورشة العمل المخصصة لإلعال

فبرهن . "صورة الشاب ذي الشعر األشعث الحامل للبندقية والمقاتل":  بالفلسطينيين"تُلصق"النمطية التي 
الباحث والزميل صقر أبو فخر كيف كان الفلسطينيون رواداً وأوائل، وذلك من خالل تسليطه الضوء 

إزاحة اللثام عن الصورة الغائبة "سهامات المهمشة لالجئين الفلسطينيين، في مهمة أراد منها على اإل
. "للفلسطيني، أي صورة الفلسطيني المواطن التي قلّما تنبه إليها كثيرون من اللبنانيين ألسباب شتى

د مثلما يعرف وهو يعرف هذا البل" سنة متواصلة 62خصوصاً أن الفلسطيني يعيش في هذا البلد منذ 
باطن كفّه، بينما هناك جزء كبير من اللبنانيين ال يعرفون إال القليل القليل عن هذا الفلسطيني، وهذا القليل 

  . ، كما قال"إنما هو صورة مشوهة عنه في نهاية المطاف
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أول شركة لتوزيع الصحف "ثم عدد أبو فخر أسماء بعض من األعالم الفلسطينيين الفتاً إلى أن 
وأول من وصل إلى القطب الجنوبي في . مطبوعات في لبنان أسسها فلسطيني هي شركة فرج اهللاوال

وأول من أسس .  هو الفلسطيني جورج دوماني من عكا1958بعثة علمية ورفع العلم اللبناني هناك سنة 
سط  في شركة طيران الشرق األو"جمبو"شركة تأمين هو باسم فارس الفلسطيني، وأول من قاد طائرة 

  . "هو الفلسطيني حنا حوا
كما كان الفلسطينيون رواداً في مجاالت أخرى، بحسب الباحث، كاألدب والفن مثل صبري الشريف 

كما كان من بينهم صحافيون . وحليم الرومي وابنته ماجدة وفاديا طنب وشقيقتها رونزا وجهاد عقل
ي وغسان كنفاني، ورسامون مثل بارزون مثل شفيق الحوت وجهاد الخازن وسمير قصير ونبيل خور

ومن بين الفلسطينيين . بول غيراغوسيان، كما ممثلون أمثال غسان مطر ومحمود سعيد ومارسيل مارينا
 وهو سليم العشي من بيت لحم، كما المنجم سمير طنب "الحركة الداهشية"، مؤسس "داهش"المشهورين 

  . ق عن حزب الكتائب سمير اسحق كان فلسطينياًكما أن النائب الساب... الذي يتحدر من عائلة من حيفا
لبنان، لوال الفلسطينيون الالجئون، ومعهم السوريون المهاجرون، لما كان في حقبة "واعتبر أبو فخر أن 

الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين على ذلك البهاء والنهوض والحداثة، األمر الذي أسس مفارقة 
ي أحبه الفلسطينيون ورغبوا في العيش فيه كان لبنان، مع انه لم يقدم إليهم عجيبة هي أن أكثر بلد عرب

إال النزر اليسير جداً من الحقوق المدنية واالجتماعية مقارنة ببعض الدول العربية األخرى كما األردن 
ولعّل مناخ الحرية واالزدهار الذي ساهموا فيه مباشرة كان السبب في تعلّق . وسوريا والعراق

  . "لفلسطينيين بهذا البلد وانشدادهم إليها
 الزميل أنيس محسن، فلفت إلى أن التطور التاريخي للمسألة الفلسطينية في لبنان "حقوق"وتحدث ممثل 

 حين تجنّدت الدولة 1958 إلى العام 1948مرحلة أولى امتدت من النكبة العام : طبعته أربع مراحل
، إجراءات قيدت 1969لتفرض بعدها عليهم، وحتى العام . نوالشعب اللبناني لمساعدة الفلسطينيي

تحركاتهم جغرافياً، وقد بدأ العمل بقرار وزير الشؤون االجتماعية إميل لحود آنذاك بضرورة استصدار 
 مهمة مراقبة الفلسطينيين في "المكتب الثاني"وقد أولى الرئيس فؤاد شهاب ". إذن لمزاولة بعض الوظائف

، حين 1982 و1969ثم تبدل الوضع في المرحلة الثالثة، الممتدة بين العامين .  محسن كما أشار"لبنان
تمكنت الفصائل الفلسطينية المسلحة من فرض سيطرتها األمنية وتدخلها المباشر في المشاكل الداخلية 

 "دهاجهة مهزومة وجب تقيي"ليتم التعامل معهم بعدها على أساس أنهم . ومشاركتها في الحرب األهلية
وقد نبه إلى أنه، من الناحية القانونية، لم يذكر الفلسطينيون في القوانين اللبنانية إال  .والكالم لمحسن

إدارة شؤون الالجئين "، والذي ألغي في ما بعد وعند تأسيس 1969خالل إبرام اتفاق القاهرة في العام 
دائرة الشؤون السياسية " إلى 2000، ضمن وزارة الداخلية والتي حولت في العام "الفلسطينيين
وما عدا ذلك يطبق لبنان مبدأ المعاملة بالمثل المجحف بحق الفلسطينيين ال سيما أن ال دولة . "والالجئين

إعالن فلسطين في " و" الفلسطيني–لجنة الحوار اللبناني "وانتقل محسن إلى اإليجابية في تأسيس . لهم
 يزيد من أنل سليمان، وأكد أن عمل الفلسطيني في لبنان من شأنه ، كما خطاب القسم للرئيس ميشا"لبنان

كما أنه سيسمح بدخول "إنفاقه االستهالكي المقدر حالياً بنصف قدرة المواطن اللبناني على اإلنفاق، 
  . "استثمارات فلسطينية هي اآلن تحاذر القدوم بسبب اإلجراءات التي تمنع الفلسطيني من العمل والتملك

ليوم األول من المؤتمر بافتتاح قدمت له الزميلة دينا أبي صعب، ولفت خالله مدير مركز استهّل ا
.  الزميل سعد كيوان إلى ان إقرار الحقوق االجتماعية واالقتصادية للفلسطينيين هو لمصلحة لبنان"سكايز"

عبد اهللا، بنشاط  روال بدران، بالنيابة عن مديرها العام غسان "حقوق"فيما عرفت مديرة البرامج في 
  .المنظمة

  23/2/2010السفير، 
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  ةجمع شخصيات مستقلجديد ي "حراك"عن  تعلن "الهيئة الفلسطينية للدفاع عن الحقوق الثابتة" .43
، التي ستُعلن من "الهيئة الوطنية الفلسطينية للدفاع عن الحقوق الثابتة" الميزة األولى لـ:جهاد بزي

 تجمع شخصيات "مستقلة"هي أنها هيئة )  عشرة من صباح الغدفندق البريستول عند الحادية(بيروت 
وإذا كانت االستقاللية هي التي تجمع هذه الشخصيات، فإنها . فلسطينية من مروحة سياسية وثقافية واسعة

فالبيان الموزع على اإلعالم . ال تأتي بصفتها على مسافة واحدة من األطراف على الساحة الفلسطينية
هو حدث فلسطيني جديد معارض لسلطة رام اهللا ونهجها التفاوضي، ويعبر ": ولواضح من سطره األ

عن حالة الغضب السائدة داخل األوساط الشعبية الفلسطينية، والتي تطالب بسياسات جديدة، وقيادات 
ة جديدة، ثم ال تجد أمامها سوى قيادات تتعاون مع االحتالل اإلسرائيلي، وتمارس بناء دولة بوليسية بقياد

  . "الجنرال األميركي كيث دايتون وأجهزته
نتاج "، هي "بالحراك" على وصفها "السفير"الهيئة التي يصر الكاتب الفلسطيني بالل الحسن في حديثه إلى 

إن العمل على إطالق الهيئة بدأ قبل أشهر بعدما تنادى عدد "يقول الحسن . "الغضب والتململ الفلسطينيين
بنان وأوروبا للتداول في كيفية العمل مع المستقلين الذين يشكلون ثمانين في من األشخاص من األردن ول

 من الشعب الفلسطيني، ذلك أنه من الضروري تحريك هذا القطاع الواسع في إطار غير حزبي ةالمائ
 القضية الفلسطينية وعالقتها أسسوغير فصائلي وباالرتكاز على بلورة ثقافة جديدة تطرح أمام الشباب 

 وفشل أوسلوهذا الشباب الذي لم يعد يسمع في السنوات األخيرة إال عن اتفاق . ضية العربيةبالق
المفاوضات وصراع فتح وحماس، هو شباب مسيس وفي الوقت نفسه ليس منضوياً تحت لواء أي 

  . "طرف
عب لحماية حقوق ش"وفي سبيل العودة إلى الثوابت، والتحرك عند سقفها، تعرف الهيئة نفسها بأنها 

  . "فلسطين الثابتة وغير القابلة للتصرف، ومن أجل العمل على إحقاق وتلبية وممارسة هذه الحقوق
 الموجودة، بخاصة مع حماس األطرافوهي في استقالليتها، ليست ثالثاً محايداً، كما أنها ال تقطع مع 

في المقلب الثاني، . لمقاومالتي لديها مالحظات على إداءات لها في غزة، غير أنها داعمة بالطبع للعمل ا
فالهيئة تعمل . وأكثرفي مقلب منظمة التحرير الفلسطينية وفتح والسلطة الفلسطينية، فللهيئة كالم اكبر 

الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية وميثاقها كحركة تحرر وطني، وتعمل ضد تفكيكها "على 
طين والشعب الفلسطيني من االحتالل  تحرير فلسإلىوتهميشها أو تحويلها عن مسارها الهادف 

  . "االستيطاني والهيمنة الصهيونية ومن كافة أشكال العنصرية، وإلى إحقاق حق العودة
تؤكد على طابع حركة التحرر الفلسطيني المقاوم ضد االحتالل حتى زواله، وترفض أي "وأيضاً، فالهيئة 

  . "تنسيق أمني أو سياسي مع دولة االحتالل
دون ذلك عواقب أبرزها وضع فتح في . على منظمة التحرير من هم الحفاظ على المقاومةهم الحفاظ 

إن فتح حركة كبيرة ومليئة بالشرفاء والمناضلين وقد "الحسن يقول . هنا يأتي دور فتح. الضفة الغربية
ة وهذا القرار مرتبط بنظري. جرى اختزالها على صعيد القرار بأعضاء من فتح في الضفة الغربية

التفاوض التي تقوم على القبول بكل ما تطلبه إسرائيل والرضوخ لتهديدات اللجنة الرباعية وضرب 
  . "العمل الفدائي بل ضرب فكرة المقاومة من األساس

إن حق العرب " "بيان فلسطين من الوثيقة التأسيسية"في .  هو من الثوابت بالطبع"ضرب الفكرة"الرد على 
 في العودة إلى أرضهم غير مشتق من نالفلسطينييئيلي ألرض فلسطين وحق بمقاومة االحتالل اإلسرا

. القانون الدولي، وال من قرارات األمم المتحدة، بل من التاريخ والجغرافيا والحقوق اإلنسانية الطبيعية
ية ولكن باإلضافة الى ذلك، أقرت المواثيق الدولية الحق في مقاومة االحتالل، كما ثبتت القرارات الدول

فإن مقاومة االحتالل بكافة أشكالها هي . وبالنسبة للشعب الواقع تحت االحتالل... حق العودة والتعويض
  . "واجب، وليست حقاً فقط
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يمكن تحقيق السالم بين الشعوب واألفراد عرباً وغير عرب، بغض النظر "في المقابل، وبحسب البيان، 
مية ومسيحية ويهودية، بناء على العيش المشترك عن أصولهم الطائفية وانتماءاتهم الدينية، إسال
هذا ممكن وهذا واجب، وهذا ما يعنيه التحرر من . واالحترام المتبادل والمساواة التامة في الحقوق

لكن ال يمكن تحقيق السالم مع االحتالل، وال يمكن تحقيق السالم مع . العنصرية الصهيونية واالحتالل
  . "لكولونياليةالعنصرية الصهيونية، أو مع ا

لكن رفض . متمسكون بحق العودة ويرفضون التوطين"أما في التوطين، فالفلسطينيون، بحسب الوثيقة، 
 رافقه الحرمان من أية حقوق مدنية قد يتحول إلى شعار عنصري ينسجم في إذاالتوطين وحده، خاصة 

  . "سية معطوبةإطار العصبيات الطائفية والجهوية واإلقليمية التي تفرزها ثقافة سيا
نقاط الخالف أو اللقاء أعاله، وغيرها الكثير من نقاط النقاش الفلسطيني المستدام، يعرضها عشر 

وهؤالء، بحسب الترتيب . اإلعالنشخصيات فلسطينية ينوبون عن أكثر من سبعين شخصية وقعت بيان 
 ورزان أكرم زعيتر بالل الحسن وبيان نويهض الحوت وجورج مشحور وحلمي البلبيسي:  هماألبجدي

  . وسليمان السهلي وعزمي بشارة وماجد الزير ومنير شفيق ومحمد أبو ميزر
 المختلفة، ويقدم أوراق الهيئة الجديدة بأوجهههذا العرض من المفترض أن يقدم مشهداً فلسطينياً متسعاً 

ي، بل التي وإن تنتج عن غضب وتململ، فهي ليست في وارد خوض صراعات مع الشأن الفلسطين
 سيكون األرجح إذا كانت سمته االستقاللية، فعلى "حراك"محاولة إعادته إلى ما فقده من رشده، عبر 

  .حراكاً مفيداً
  23/2/2010السفير، 

  
  يستفز مشاعر المسلمين" إسرائيل"إدراج الحرم اإلبراهيمي ضمن المواقع األثرية لـ: األردن .44

مسجد بـالل بـن     (» قبر راحيل «راهيمي في المدينة و      دان األردن إدراج الحرم االب     : أ ف ب   -عمان  
يستفز مشاعر ماليين المسلمين    «في بيت لحم على الئحة المواقع االثرية في اسرائيل ، مؤكداًً انه             ) رباح

وقال وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال، الناطق باسم الحكومة نبيل الشريف في بيان ان              . »في العالم 
دانته لهذه االجراءات التي اتخذتها السلطات االسرائيلية، ويقف دائماً ضد االجراءات           االردن يعبر عن ا   «

  .»األحادية الجانب، خصوصاً تلك التي تمس االماكن المقدسة وتستفز مشاعر ماليين المسلمين في العالم
طالق عملية  نطالب اسرائيل بالتراجع عن هذه االجراءات ألنها تبعدنا عن السعي الدولي الى ا            «: وأضاف

علـى اسـرائيل ان تتخـذ       «وأوضـح ان    . »السالم، وتزيد من نسبة عدم الثقة بين االطراف المختلفـة         
االجراءات المطلوبة لتهيئة االجواء المناسبة الطالق عملية السالم بدالً من اتخاذهـا اجـراءات تنـسف                

  .»المساعي الرامية الى اطالقها
23/2/2010الحياة،   

  
 بحق المقدسات اإلسالمية في فلسطين" إسرائيل"يندد بإجراءات " لموحدةالجبهة األردنية ا" .45

ندد حزب الجبهة األردنية الموحدة باإلجراءات اإلسرائيلية األخيرة بحق المقدسـات اإلسـالمية             : عمان
والتاريخية في مدينتي الخليل وبيت لحم بالضفة الغربية، مطالبا الحكومة باالنتقال من مرحلة االحتجـاج               

مع جهود السالم والتزامها    " إسرائيل"دانة إلى مرحلة البدء الفعلي بعملية ربط العالقات بمدى تجاوب           واإل
  .بالمواثيق الدولية، وتطبيقها لمعاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية

23/2/2010السبيل، األردن،   
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 جنبالط يدين اغتيال المبحوح .46
الحزب التقدمي االشتراكي اللبناني وليد جنبالط أن اغتيال محمود المبحوح في دبي،            أكد رئيس   : بيروت

وجهازها االستخباراتي، الموساد، لديهم القدرة على التعـدي علـى          ” إسرائيل“يقدم دليالً جديداً على أن      
  .سيادة دولة أخرى من دون أي احترام للقوانين واالعراف والمواثيق الدولية

الجريمة بحق أمن االمارات العربية المتحدة هي جريمة مدانة بكل المعايير، فدبي حققـت              إن هذه   “وقال  
حضوراً استثنائياً خالل السنوات القليلة الماضية في المجاالت االقتصادية والمالية وهذا ما يحتم عليها أن               

لتي كشفت بما ال يقبل     وال بد من توجيه التحية الى شرطة دبي ا        . تكون أكثر حذراً خالل المرحلة المقبلة     
  .”الشك كل تفاصيل هذه العملية االرهابية الموصوفة وكشفت للرأي العام كل البراهين واألدلة
23/2/2010الخليج،   

  
  استنكار عربي للتهويد اإلسرائيلي للمقدسات .47

بية اتهم األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين واألراضي العر          :  وكاالت -عواصم  
بدفع المنطقة نحو التصعيد والتأزم عقـب إعالنهـا عـن ضـم الحـرم               " إسرائيل"المحتلة محمد صبيح    

  .اإلبراهيمي بالخليل ومسجد بالل بن رباح إلى التراث اليهودي
ليس من حق قوات االحتالل القيام بأي تغييرات في األراضي          "وشدد، في تصريح للصحافيين أمس، أنه       

، ووصف قرار ضم الحرم اإلبراهيمي والمسجد إلى التراث اليهودي بأنه           "قيات الدولية المحتلة وفقاً لالتفا  
" إسـرائيل "وطالب المجموعة الرباعية الدولية بسرعة التحرك من أجل الـضغط علـى     ". جريمة حرب "

  .لاللتزام باالتفاقيات الدولية
لـيج العربيـة بـشدة القـرار        ودان عبدالرحمن بن حمد العطية األمين العام لمجلس التعاون لـدول الخ           

واعتبر في بيان أن هذه الخطوة تشكل سرقة واضحة للمعالم اإلسالمية والتاريخية، وإنكـاراً              . اإلسرائيلي
لحقائق التاريخ والجغرافيا والموروث العربي واإلسالمي، من جهة، واستمراراً لنهج حكومة االحتالل في             

  . كل خرقاً سافراً للقانون الدولي والقوانين ذات الصلةتهويد المناطق المحتلة، عالوة على كونها تش
ضم المسجدين الـى    " إسرائيل"من جهته، استنكر األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قرار            

وقـال  . قائمة المواقع األثرية اليهودية والصهيونية، وقال ان ذلك يؤكد أنها غير جادة في عملية الـسالم               
 يدخل في مفاوضات جادة يجب أال يبقى في األراضي المحتلة ويجب أن ينفذ ما وعد                من يريد أن  "موسى  

  ".به وال يضع عقبات أمام هذه المفاوضات
  23/2/2010الخليج، 

  
  على رفع حصارها عن غزة " إسرائيل"المعلم وغراندي يدعوان إلى إجبار  .48

 الجديد لوكالة األمم المتحدة إلغاثـة       دعا وزير الخارجية السوري وليد المعلم والمفوض العام       : يو بي أي  
إليجـاد حـل عاجـل      "وتشغيل الالجئين الفلسطينيين فيليبو غراندي أمس، المجتمع الدولي إلى التحرك           

 ". إجبار إسرائيل على رفع حصارها الجائر"الذي يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة، و" للوضع المأساوي
بحثا، خالل لقائهما في دمشق، التعاون الفاعـل بـين سـوريا      ، أن المعلم وغراندي     "سانا"وذكرت وكالة   

والوكالة، كما تطرقا إلى المشاريع التي تقوم بها األونروا لمساعدة الالجئين الفلسطينيين، حيث أكدا على               
  . الحاجة الى تطوير الخدمات التي تقدمها الوكالة لالجئين في مختلف المجاالت

  23/2/2010السفير، 
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 ري يستبعد وجود تنظيم وراء استهداف المعبد اليهودياألمن المص .49
استبعدت مصادر أمنية مصرية أمس، وجود تنظيم يقف وراء استهداف المعبد           :  محمد المتولي  -القاهرة  

اليهودي الرئيسي في البالد بشارع عدلي وسط القاهرة أمس األول، مرجحة أنه عمل فردي، واستشهدت               
خدمة التي استخدمها المتهم الهارب بإلقائها على رصيف المعبد من الطابق           ببدائية عبوة المتفجرات المست   

  .الرابع لفندق بانوراما المواجه له، وقالت المصادر إن أجهزة األمن تكثف جهودها لضبطه
  23/2/2010العرب، قطر، 

  
 المتالكها النووي" إسرائيل"طالب بمحاسبة أردوغان يحذر من حرب إسرائيلية وموسى ي .50

االسبانية، حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغـان         " ال بايس "في مقابلة مع صحيفة     : وكاالت
واوضح ". كارثة على المنطقة"على شن هجوم على منشآت نووية في ايران يشكل          " إسرائيل"من ان إقدام    

عتمد الوسائل  يجب اال نغادر طاولة التفاوض ولن     .. من الضروري إيجاد حل للنزاع بالوسائل الدبلوماسية      "
ال أريد حتى   .. عواقب غير متوقعة  "، مشيراً الى ان هجوماً إسرائيلياً سيسفر عن         "الدبلوماسية حتى النهاية  

  ". ان أتصورها
الكرواتية، ان بالده   " فيسيرنيي ليست "وقبل ذلك، قال نائب وزير الخارجية االيرانية علي اهاني، لصحيفة           

  ".لهجوم، فسنرد بقوةلكن اذا تعرضنا . لن تبدأ بشن حرب"
" منتدى عربي للحـوار   "في موازاة ذلك، دعا األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الى انشاء              

كثر خطورة لتملكها سالحـاً نووـاً، ويجـب       محاسبة إسرائيل والتي تعد أ    "مع طهران، مطالباً بضرورة     
  ". ربيةيزة عن الدول العي العام ضدها حتى ال تملك مئة الرأتعب

  23/2/2010السفير، 
  

  أنباء في المغرب عن توريد شحنات كبرى من السكر من شركة إسرائيلية .51
أفادت مصادر مغربية ان شركة اسرائيلية وقعت عقدا لتوريـد الـسكر مـع              :  محمود معروف  -الرباط  

حد، إن شركة   وقال موقع هسبريس االلكتروني ان اإلذاعة العامة اإلسرائيلية قالت األ         . مؤسسات مغربية 
 طن من السكر كمرحلة أولى يلي ذلك توريـد  100اإلسرائيلية وقعت عقدا مع المغرب لتوريد   " سوخات"

ويصل " صنع في إسرائيل  "كميات أخرى، وبموجب العقد المبرم بين الطرفين فإن الشحنة ستحمل شعار            
  . ألف دوالر80سعر الشحنة لحوالى 

تعاني من الجمود،   " إسرائيل"كة االسرائيلية أن صناعة السكر في       ونقل عن ديفيد فرنكلين مدير عام الشر      
  .لذلك فإن الشركة وضعت نصب أعينها استراتيجية التوغل في أسواق جديدة، وال سيما في الدول النامية

للتوغل في السوق األوروبية تعترضها نسبة الفائـدة        " سوخات"وأشار المصدر إلى أن مخططات شركة       
ة هناك على استيراد السكر، لذلك سارعت الشركة في تصدير السكر إلى المغرب حينما              العالية المفروض 

  .وجدت الفرصة سانحة لذلك
  23/2/2010القدس العربي، 

  
  صورة عمالقة بأحد الشوارع التركية تظهر بيريز يركع أمام أردوغان  .52

 صورة كبيرة وضعت في أحد      عرض التلفزيون اإلسرائيلي القناة األولى    :  كامل إبراهيم  -القدس المحتلة   
 متراً، ويبدو فيها الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرس راكعـاً أمـام            50الشوارع التركية يبلغ طولها قرابة      

  .رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان
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ـ           إهانة سفيرهم في تـل أبيـب،       " إسرائيل"وأوضحت القناة، أن هذه الحادثة تثبت أن األتراك لم يغفروا ل
ت هذه الصورة أمام أحد الميادين التي كان سيصل إليها أردوغان لتدشينها، وكتـب عليهـا                حيث وضع 

  ".أردوغان قائد شجاع، العالم يحتاجه"
  23/2/2010الرأي، األردن، 

  
 لقاء ثالثي يجمع نجاد ونصراهللا ومشعل في دمشق: "عكاظ" .53

ـ      :  زياد عيتاني  -بيروت   ، أن اجتماعاً متوقعاً سيـضم      "عكاظ"كشفت مصادر لبنانية مطلعة في بيروت ل
كالً من الرئيس اإليراني أحمدي نجاد وأمين عام حزب اهللا حسن نصر اهللا ورئيس المكتـب الـسياسي                  

  .لحركة حماس خالد مشعل في دمشق خالل نهاية األسبوع الحالي خالل زيارة الرئيس نجاد لسورية
 لبنانية وفلسطنية هي رسالة واضحة لجهة       ولفتت إلى أن لقاءات أحمدي نجاد في دمشق مع قيادات بارزة          

  .مساندة إيران لهذه القيادات والقوى في حال تعرضها ألي اعتداء إسرائيلي
  23/2/2010عكاظ، 

  
   وعاصمتها القدس67حدود الـحدودها الدولة الفلسطينية : ساركوزي لعباس .54

ـ   أن  مراد مراد   نقالً عن مراسلها   باريس من   23/2/2010المستقبل،   ذكرت رئيس الفرنـسي نيكـوال     ال
 لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس دعم فرنسا الكامل للجهود التي يبذلها من أجـل                جدد ساركوزي

السالم وموقف باريس الثابت الداعم لقيام دولة فلسطينية ومبدأ القـدس عاصـمة للـدولتين الفلـسطينية                 
  .واالسرائيلية

 وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير عقد الرئيـسان         وعقب اللقاء الذي جمعهما في االليزيه بحضور      
محمود عبـاس هـو الممثـل الوحيـد الرسـمي           "مؤتمرا صحافيا استهله ساركوزي بالتشديد على ان        

لقد عرضـنا الـى     : "واضاف الرئيس الفرنسي  ". ، ونحن ندعمه وندعم جهوده بشكل كامل      ...للفلسطينيين
صل في عملية السالم مع ان الجميع يعلم كيف يمكننا الوصول           الطرق التي تسمح لنا بتحريك الجمود الحا      

دولة فلسطينية بحدود العـام     . هذا السالم يجب ان يتم عبر دولتين، والقدس عاصمة للدولتين         . الى السالم 
  ".هذه هي النقاط التي يجب ان تتم كي يتم التوصل الى اتفاق سالم دائم. الحوار بشأن الالجئين. 1967

الفرنسيين وضعوا  "واشار عباس الى ان     ". مواقفه الواضحة من القضية   "ر ساركوزي على    أما عباس فشك  
كل ما قلتموه اوافـق     "واوضح عباس   . مكررا ما قاله ساركوزي   " ايديهم على اهم النقاط من اجل القضية      

 البيـان "واثنى الرئيس الفلسطيني خاصـة علـى   ". عليه بالكامل وال يوجد اي نقطة اطلب ايضاح حولها   
. الماضي والذي كانت لفرنسا اليد الطولى فيه    ) ديسمبر(االوروبي الذي صدر في الثامن من كانون االول         

  ".انه بيان مهم جدا ويجب ان نبني عليه ألنه يكون بداية الحل
وسئل الرئيسان عن الموقف الفرنسي الرسمي من مبادرة رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فيـاض التـي                

لم يعلن سالم فياض بأنه سـيقوم       " فلسطينية قبل التفاوض على حدودها، اجاب عباس         تقول بإعالن دولة  
لكننا قلنا ان هناك خيارا بأن نذهب الى مجلس         . المفاوضات تأتي اوال ثم اعالن الدولة ثانيا      . بإعالن دولة 

وبـالطبع  . االمن في المستقبل وهذا اقتراح من الجامعة العربية ولكن لم يوضع موضع التطبيق الى اآلن              
  ".سنسير فيه بالتوافق مع كل دول العالم من اوروبا الى اميركا

وبخصوص اعالن كوشنير عن رغبته بإعالن الدولة الفلسطينية واالعتراف بها قبـل التفـاوض حـول                
لقد تم سؤال كوشنيير عن مجمل وضع المفاوضـات وعـن الجمـود             : "حدودها، علق ساركوزي قائال   

وقد قـام كوشـنير   . سيستغرقه اعالن دولة فلسطينية في ظل الجمود الحاصل  الحاصل وعن الوقت الذي     
بوضع عدة احتماالت للخروج من الجمود الحاصل وكان كالمه عن االعتراف بدولـة فلـسطينية قبـل                 

  . التفاوض على حدودها احد هذه الحلول
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ذلك خـالل مـؤتمر     قتل المبحوح، و  " من دون تحفظ  "وقد أدان الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي أمس        
  .صحافي مشترك عقده مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس

هذا النوع من االحداث ال يمكن اال ان يؤجج التوترات وال يحمل اي شـيء               "أن  : وقال الرئيس الفرنسي  
اريـد ان اقـول     "واستطرد  ". ونحن ال نقبل ذلك   . ان فرنسا ديموقراطية وال يجوز ان تقبل ذلك       . إيجابي

انها ليست اساليب وال شيء يمكن ان يبـرر      . ن اي لبس ان فرنسا تدين كل عمليات االغتيال        مجددا وبدو 
هل هناك شركاء   . هناك تحقيقا جاريا ونتريث لمعرفة من يقف وراء ذلك        "وشدد على ان    ". هذه االساليب 

  .يلمن دون ان يتحدث عن المسؤول عن عملية االغتيال التي نسبتها شرطة دبي الى إسرائ" ومن هم؟
عن وجود   أن ساركوزي أعلن     محمد بلوط   نقالً عن مراسلها   باريس من   23/2/2010السفير،   وأضافت

مبادرات جديدة قيد اإلعداد، غير المؤتمر الدولي المقترح في باريس، لكنها تتطلب المزيد من المشاورات               
تي سأقوم بها إلى واشنطن     السيما مع الرئيس األميركي باراك اوباما خالل الزيارة ال        «قبل الكشف عنها،    

وقال ساركوزي إنه إذا لم تجر مفاوضات، وهذا من مصلحة المتطـرفين، وسـواء              . »نهاية آذار المقبل  
  . »فإننا نواجه خطر اندالع انتفاضة ثالثة«عقدنا في باريس مؤتمرا دوليا للسالم أو لم نعقد 

  
  ال المبحوحاالتحاد األوروبي يدين استخدام جوازات سفر أوروبية في اغتي .55

فـي  " بـشدة "دانو   وزراء خارجية دول االتحاد االوروبي        أن باريس من   23/2/2010المستقبل،  ذكرت  
وجاء ذلك في بيان اعتمده الوزراء      . بيان مشترك استخدام جوازات سفر اوروبية في تنفيذ عملية االغتيال         

وازات سـفر مـزورة للـدول       االتحاد االوروبي بشدة استخدام ج    "خالل اجتماع في بروكسل، ودان فيه       
، مؤكداً دعمه الكامل    "االعضاء وبطاقات ائتمان تم الحصول عليها عبر سرقة هويات مواطنين اوروبيين          

للتحقيقات التي تجري للكشف عن الحقيقة وعزم االوروبيين على التعاون مع السلطات في دبـي حتـى                 
ان " المـستقبل " امس في اتصال هاتفي مع       وأكد مصدر في الخارجية البريطانية     .النهاية في هذه القضية   

معلومات وصلت الى لندن من السلطات االماراتية تقول بأن التحقيقات تشتبه في تورط جـوازي سـفر                 
محمود المبحـوح فـي     " حماس"في عملية اغتيال القيادي في      ) غير الستة (بريطانيين آخرين على االقل     

  .ين الجوازين الى بريطانيا في الساعات المقبلةدبي، وان السلطات االماراتية سترسل تفاصيل هذ
وكان وزير خارجية بريطانيا دايفيد ميليباند ناقش امس في بروكسل على هامش اجتماع مجلس الشؤون               

 دقيقة، موضـوع جـوازات      45الخارجية لالتحاد االوروبي مع نظيره االسرائيلي افيغدور ليبرمان لمدة          
  .تخدمت في اغتيال المبحوح في دبي الشهر الفائتالسفر البريطانية المزورة التي اس
لقد أعلمت الوزير االسرائيلي عن مدى جديـة القـضية وخطورتهـا            "وصرح ميليباند امس للصحافيين     

وقلت له بأن التعاون بين بريطانيا واسرائيل حول قضايا عديدة يجب ان يتم على اسس               . بالنسبة لبريطانيا 
بالطبع شددت للوزير االسرائيلي على جدية التحقيقات التـي اطلقهـا          "وأضاف ميليباند   ". شفافة وواضحة 

  ".رئيس الوزراء غوردن براون واالهمية التي نوليها لتعاون اسرائيل بشكل كامل مع التحقيقات
وقبل االجتماع قال وزير الخارجية االسباني ميغيل انخيل موراتينوس الذي تتولى بالده الرئاسة الدورية              

نحن قلقون للغاية الستخدام جوازات سفر اوروبية وهي وثائق قانونيـة           : "روبي، للصحافيين لالتحاد االو 
  ".دقيقة، لغايات منافية لما خصصت لها

 ونقالً عن وكالة رويترز، أن ديبلوماسيون اوروبيون قـالوا           بروكسل  من 23/2/2010الحياة،   وأضافت
يعود الى فقدان اي ادلة حسية عن دورها في         «ان  ان عدم اإلشارة الى اسرائيل في البي      » رويترز«لوكالة  
بعـدما اسـتدعى وزراء     ) اسرائيل(زيادة للضغوط عليها    «البيان  ) الديبلوماسيون(واعتبروا  . »الجريمة

خارجية بعض دول االتحاد السفراء اإلسرائيليين المعتمدين في دولهم الستيـضاحهم أسـباب اسـتخدام               
  .يال المبحوحالجوازات األوروبية المزورة في اغت
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وكان وزير الخارجية اإلسباني ميغيل انخيل موراتينوس قال قبل اجتماع الوزراء األوروبيين ان استخدام              
  . »مثار قلق لجميع أعضاء االتحاد«جوازات سفر مزورة في اغتيال المبحوح 

 أي أسـاس    على... ال أريد أن أردد مزاعم ضد اسرائيل      «وقال وزير خارجية النمسا مايكل سبيندليجر       
ال أرى مبرراً يؤكد أن هذه كانت واقعة اغتيال حقاً وأن الحكومـة             «وأضاف  . »يمكنني أن أقدم على هذا    
  .»كل هذه افتراضات من دون دليل. اإلسرائيلية ضالعة فيها

  
  لدولة الفلسطينيةا  لحل قضية إن على األوروبيين اقتراح جدول زمني:كوشنير وموراتينوس .56

 وزيرا الخارجية الفرنسي برنار كوشنير واإلسباني ميغيل أنخل موراتينوس          قال: جمميشال أبو ن   -باريس
مؤتمر قمة  «لقضايا الوضع النهائي للدولة الفلسطينية و     » جدول زمني «أمس إن على األوروبيين اقتراح      

علـى أوروبـا أن تتحمـل اآلن        «الفرنسية أن   » لوموند«وأوضح الوزيران لصحيفة     .»من أجل السالم  
مبـادرة اقترحتهـا    (عالوة على مباحثات القرب     «: وأضافا. ، إلى جانب الجهود األميركية    »لياتهامسؤو

التي هي ضرورية اليوم ولكن غير كافية، علينا أن نقتـرح جـدوال زمنيـا محـددا                 ) الواليات المتحدة 
آلية تـأطير   ، و )األمن والحدود والمياه والالجئين والقدس    (للمفاوضات حول مسائل الوضع النهائي كافة       

يمكن أن يستـضيف  «واعتبر الوزيران أن االتحاد األوروبي  .»جادة تستخلص العبر من أخطاء الماضي 
أيضا مؤتمر قمة من أجل السالم يتيح تعزيز هذه الديناميكية وتأطيرها ويشجع على استئناف االتصاالت               

المعتـدلين فـي المعـسكرين      «وقال الوزيران إن    . »من أجل سالم نهائي بين سورية ولبنان وإسرائيل       
 . »والمانحين بحاجة، من أجل متابعة جهودهم، إلى مكافأتهم من خالل فتح آفاق سياسية فعلية

23/2/2010الشرق األوسط،   
 

  األمم المتحدة تحذر من تداعيات ضم االحتالل للحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل بن رباح .57
عبـر  :  ط، وائل بنات، بارعة يـاغي، الوكـاالت       عبدالرؤوف أرناؤو : رام اهللا، غزة، دمشق، الرياض    

مبعوث األمين العام لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط روبرت سيري عن القلق إزاء القرار                
اإلسرائيلي بإدراج الحرم اإلبراهيمي في الخليل ومسجد بالل بن رباح في بيت لحم على الئحة المواقـع                 

ائيل إلى عدم اتخاذ أي خطـوة مـن شـأنها أن تقـوض الثقـة أو تمـس                   األثرية اليهودية، داعيا إسر   
أشعر بالقلق إزاء إعالن الحكومة اإلسرائيلية فيما يتعلق باألماكن المقدسة فـي            "وقال سيري  .بالمفاوضات

هذه المواقع هي في األراضي الفلسطينية المحتلة ولها أهمية تاريخية ودينية ليس فقط             . الخليل وبيت لحم  
  ". اليهودية، بل أيضا لإلسالم والمسيحيةللديانة

23/2/2010الوطن، السعودية،    
  

  تقرير غولدستون ال تتناسب وأهمية "إسرائيل"إجراءات : التريكي بعد لقائه مبارك .58
 الـرئيس   عقب لقـاءه مـع     ،السالم التريكي  انتقد رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة علي عبد       : القاهرة

رائيل مع تداعيات تقرير غولدستون فـي شـأن االنتهاكـات خـالل الحـرب                تعامل إس  ،حسني مبارك 
  .اإلسرائيلية العام الماضي على قطاع غزة، واعتبر أنها ال تتناسب مع أهمية القضية

23/2/2010الحياة،   
  

   الموسادألسطورةسقوط مدوٍ  .59
  عبد الباري عطوان

هيد محمود المبحوح في امارة دبـي، ال        الضرر الكبير الذي لحق بإسرائيل من جراء جريمة اغتيال الش         
يتعلق فقط بانفضاح صورتها كدولة تمارس االرهاب، وتطعن حلفاءها الغربيين في الظهر، وتخون ثقتهم              
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باستخدام جوازات سفرهم، لتسهيل عملياتها االرهابية هذه، وانما ايضا في سقوط اكبر خرافـة صـدقها                
  .'وسادخرافة الم'الغرب، وانخدع بها العرب، وهي 

االسرائيليون قدموا انفسهم الى العالم الغربي على انهم خبراء في محاربة االرهاب، واساتذة فـي علـوم              
التجسس واختراق الجماعات المتطرفة، لتثبت عملية اغتيال المبحوح في دبي، والطريقة التي نفذت بها،              

  .ة عفا عليها الزمن، ينتمون الى مدرسة متخلفة، ويتبعون اساليب بالي'هواة'انهم مجرد 
هذه سقطت ايضا اكذوبة اخرى اسمها الديكتاتوريات العربية، التي حظيـت           ' الموساد'ومع سقوط اكذوبة    

وجماعاتـه،  ' االرهاب االسالمي 'بحماية خاصة من الدول الغربية بسبب ادوارها المزعومة في محاربة           
طورتـه بفـضل هـذه الـدكتاتوريات        يتزايد، وتتوسع دائرته، وتتضاعف خ    ' االرهاب'لنكتشف ان هذا    

وفسادها، واجهزتها االمنية البالية والقمعية، بحيث يتضاعف الثمن الذي يدفعه الغرب من جراء خبـرات               
  .هؤالء الحلفاء غير الموجودة، بل وذات االثر العكسي تماما

 ضعف نظرائـه    حقق هذه الشهرة الكبيرة ليس بفضل عبقرية القائمين عليه، وانما بسبب          ' الموساد'جهاز  
من االجهزة العربية، وهي اجهزة تستهلك ميزانيات هائلة من قوت الشعب وامواله، وتنتقل من فشل الى                
آخر، ألسباب عديدة ابرزها انها انحرفت عن مهامها التي اوجـدت مـن اجلهـا، اي حمايـة الـوطن                    

اده، بمختلـف الطـرق     والمواطن، لتركز كل اهتمامها وجهودها على حماية النظام وإطالة عمره، وفـس           
  .والوسائل

عمالء الموساد تحولوا الى تالميذ هواة عندما جوبهوا بجهاز امني متيقظ وعصري تتميز بـه شـرطة                  
قبل سنوات، وامتلكت خبرات غير عادية فـي تحليـل          ' الديجيتال'امارة دبي، وهي شرطة دخلت عصر       

ـ           ي اكثـر الـدول تقـدما فـي مجـال           المعلومات والوصول الى النتائج المطلوبة بدقة غير مـسبوقة ف
  .االستخبارات

***  
افيغدور ليبرمان الذي كان يمشي كالطاووس فرحا وغطرسة، بعد وصول االنباء االولى عن نجاح خلية               
الموساد في اغتيال الشهيد المبحوح، بدا مكفهر الوجه امام نظرائه االوروبيـين الـذين اسـتدعوه الـى                  

ال جوازات سفرهم في هذه الجريمة االرهابية، واالكثر من ذلـك،  بروكسل يوم امس لتوبيخه على استعم  
  .محاوالته اليائسة للتنصل من العملية بطرق ساذجة ال تقنع اطفال الحضانة من شدة سذاجتها

ال يقف خلف هذه العملية فلماذا يستدعي وزراء الخارجية االوروبيون نظيـرهم            ' الموساد'فإذا كان جهاز    
ل لتقديم توضيحات؟ ولماذا يقبل هذا االستدعاء اذا كانت بالده بريئة مثلما يـدعي              االسرائيلي الى بروكس  

كذبا، ولماذا تستدعي بريطانيا وايرلندا وفرنسا سفراء اسرائيل في عواصمها للغرض نفسه؟ علـى مـن                
  يكذبون ويتجملون؟

جهـاز، الـذي بنـى      اسطورة الموساد المزعومة انهارت بطريقة مزرية في امارة دبي، الن قادة هذا ال            
امجاده على القتل واالرهاب، حسب مزاعمهم الكاذبة، على درجة عالية من الغباء، بحيث لم يـستوعبوا                
ان العالم يتطور حولهم، وان اساليبهم وخبراتهم متخلفة، ونجاحاتهم وهمية، وسمعتهم مبالغ فيها بـشكل               

لتي ما زالت تعيش في العصر الحجري،       متعمد، الرهاب اجهزة عربية في تجمع دول المواجهة سابقا، وا         
  .في مطاراتها' ما هو اسم ابيك الثالثي واسم امك الرباعي'وتتمسك بأسلوب 

يجنّدون الغتيال شخص اعزل، وفي دولة عربية مسالمة معتدلة         ' الموساد'عشرون عنصرا تابعون لجهاز     
  !رية واالبداع في ذلك؟ومفتوحة، يؤمها الماليين سنويا بغرض السياحة او العمل، فأين العبق

عندما شاهدت الشريط المصور للخلية المنفذة وتحركاتها، شعرت كما لو انني اشاهد فيلما مصرياً يعـود                
عمـالء مخـابرات يرتـدون قبعـات، او         . الى حقبة الخمسينات او الستينات من افالم االبيض واالسود        

ونا او شوارب مـستعارة، ويبـدو مـن         شعر مستعار، ويتنقلون بمالبس التنس، ويضعون ذق      ' باروكات'
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 كاميرا، وجميع فنادقها مزودة بكاميرات ترصد       1500حركاتهم انهم ال يعرفون انهم في مدينة توجد فيها          
  .تحركات النمل في ردهاتها وممراتها

***  
الحكومات الغربية يجب ان تكون اول من يستخلص الدروس من هذا الفشل االسـتخباري االسـرائيلي                

ن حيث اعادة النظر بالكامل في االسطورة االمنية االسرائيلية الكاذبة والمزورة التي يعتمـدونها              الذريع م 
  .كأداة موثوق بها وبقدراتها في حربهم ضد ما يسمى االرهاب

للتأكـد مـن    ' الموسـاد 'فمن العار على هذه الحكومات ان ترسل بقوائم الركاب العرب والمسلمين الى             
الى المنظمات االرهابية، باعتباره المرجعية االهم في هذا الخصوص، بينما سجل           هوياتهم وعدم انتمائهم    

  .هذه المرجعية حافل باالخفاقات واالخطاء القاتلة
ومن العيب ان تدفع بعض الدول االوروبية واالفريقية عشرات الماليين من الدوالرات الستقدام مـدربين   

محاربة االرهاب، وهؤالء الخبراء سقطوا بشكل مخجـل  وخبراء اسرائيليين لتدريب اجهزتها حول كيفية    
، حيث نجحت الحركتان في اختراق االجهـزة االسـرائيلية          'حماس'او حركة   ' حزب اهللا 'في حربهم ضد    

نفسها، وخطف جنود من قالعهم المحصنة، وفي وضح النهار، رغم الفارق الكبيـر فـي االمكانيـات                  
  .البشرية والمادية والعلمية

***  
ت العربية، والممانعة منها على وجه التحديد، يجب ان تستخلص الدروس بدورها مـن عمليـة                الحكوما

الموساد الفاشلة في دبي، باعادة النظر في جميع اجهزتها االمنية وطريقة عملها، لمنـع اي اختراقـات                 
ل جـرى   ، التي تمثلت في عمليات اغتيـا      'الموساد'جديدة ومخجلة على غرار االختراقات السابقة لجهاز        

تنفيذها في اكثر من عاصمة عربية وبطرق مذلة، اعقبها صمت مخجل، وتعتيم كامل على المعلومـات                
  .لتجنب الفضيحة

المسألة ال تحتاج الى ميزانيات مالية ضخمة لشراء اجهزة ليست في متناول اليد، فكـاميرات التـصوير                 
 كثيرة في العواصم العربية، وتركيبها      التي كشفت سذاجة عمالء الموساد في دبي، تباع حالياً في محالت          

او تشغيلها ال يحتاج الى خبراء أجانب، فقط الى اناس مخلصين يعينون لكفاءتهم وليس النهم من قبيلة او                  
  .عائلة او طائفة الحاكم

ويكفي القول بان اقتطاع نسبة عشرة في المئة من عوائد عموالت وارباح رجال االعمال المقربين مـن                 
منية، او المحميين من رجاالتها، او حتى العاملين تحت مظلتها، تكفي لتجهيز عـدة اجهـزة                االجهزة اال 

  .امنية كفوءة وفاعلة، وليس جهازاً امنياً واحداً
الى رشدها   سقطت، وستسقط اكثر الى الحضيض، عندما تعود معظم االنظمة العربية         ' الموساد'اسطورة  

الوطن والمواطن، وليس ضدهما مثلما هو حاصـل حاليـاً،          وبوصلتها الحقيقية، وتعمل من اجل مصلحة       
  .وتجعل بوصلتها باتجاه اسرائيل، مصدر الخطر الحقيقي على هذه االمة وعقيدتها

  23/2/2010القدس العربي، 
  

  !عجبي... إدانة للقيادة وللشعب كله  .60
  جهاد الخازن

جاً من العمليات االنتحارية  والفلسطينيون يتحولون تدري2007منذ انفصال حماس في قطاع غزة سنة 
  .الى السياسة االنتحارية، ويقدمون قضيتهم على طبق من فضة إلسرائيل

إذا ارتكبت إسرائيل جريمة ال تحاول القيادات الفلسطينية التركيز على الجريمة وتأليب الرأي العام 
مساعدة إسرائيل في العالمي ضد إسرائيل، بل يقوم من فريقي السلطة وحماس من يتهم الفريق اآلخر ب

  .بل أن جنحة جنسية تتحول الى قضية تطاول السلطة كلها والشعب وراءها. ارتكاب الجريمة
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إذا كان في اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح مثال واضح على ما أقول، فإن تقرير غولدستون 
خمس سنوات وحماس متهمة كان مثاالً آخر، والوضع الفلسطيني كله مثاٌل على المرض السياسي، فمنذ 

متهمة بأنها عميلة ) »فتح«يعني (بأنها عميلة إليران، أو مخلب قط لها على حدود مصر، والسلطة 
  .أميركا وإسرائيل

أقل من سجل » التعاون«أو » الخيانة«أزعم أن الفلسطينيين لم يخترعوا الفضائح الجنسية، وسجلهم في 
  .أرقى الشعوب

األميركيين في الفضائح، ومع ذلك فالواليات المتحدة تظل أقوى دولة في العالم جنسياً ال أحد يتقدم على 
وفي أيامنا هذه رأينا بيل كلينتون الذي يقال إنه صاحب أعلى . عسكرياً واقتصادياً، حتى وهي مفلسة

معدل ذكاء بين الرؤساء األميركيين يمارس الجنس بأشكاله مع متدربة في البيت األبيض هي مـونيكا 
وقبل . وينـسكي، وكـان غاري هارت على بعد خطوات من الرئاسة عندما سقط في فضيحة جنسيةل

أما . أشهر استقال مارك سانفورد من منصبه حاكماً لوالية نيويورك بعد أن ضبط مع مومسات في فندق
 ويلبور ميلثر فأوقفته شرطة المرور وهو مخمور ووجهه مخدش بعد مشاجرة مع عشيقته التي تمارس

  .، وقفز في النهر للهرب من الشرطة واعتقل وأعيد انتخابه»الستريب تيز«
ليست الفضائح الجنسية بدعة في السياسة األميركية، فالرئيس الثالث توماس جفرسون، أحد عباقرة 

عن طريق (الثورة األميركية واالستقالل مارس الجنس مع جارية سوداء كانت أختاً غير شقيقة لزوجته 
  .زق منها ستة أطفال، وهناك كتب عن الموضوعور) أبيها

هذا النوع من الفضائح يحتاج الى موسوعة ال كتاب، وكان لكل من دوايت أيزنهاور وقبله فرانكلن 
روزفلت عشيقة معروفة، واألول بطل الحرب ضد النازيين والثاني الرئيس الوحيد الذي انتخب أربع 

عازباً » زير نساء«أما جون كنيدي فكان . في الثالثيناتمرات وأخرج بالده من أكبر أزمة اقتصادية 
ومتزوجاً، وهو تقاسم مارلين مونرو مع أخيه روبرت، أما أخوهما تيد فنافس االثنين في الفضائح وقصة 
غرق ماري جو كوبكني في بحيرة تشاباكويدل معروفة، فقد كان يقود السيارة، ومنعه الحادث من أن 

  .يصبح رئيساً
 أقيم في واشنطن في الثمانينات قامت فضيحة غريبة خالصتها أن بعض أعضاء الكونغرس وعندما كنت

  .تحرشوا بأوالد يعملون كمتدربين في مكاتبهم
أميركا فهي عرفت أيضاً الفضائح الجنسية ويكفي مثاالً الرئيس موشيه » صنيعة«وبما أن إسرائيل 

بل إن القارئ العربي قد يفاجأ وأنا أقول . ياتكاتساف الذي يحاكم بتهمة اغتصاب مجندة والتحرش بأخر
له إن الخبر الوحيد الذي زاحم اغتيال المبحوح في الصحف اإلسرائيلية األسبوع الماضي يعود الى 
الحاخام موردخاي ايلون الذي شقّ المؤسسة الدينية اليهودية، مع تحقيق للشرطة في التهم الموجهة اليه 

لبعض هؤالء عما فعل الحاخام المحترم، وهو من نوع ما ارتكب الكهنة عن التحرش باألوالد، وتفاصيل 
  .الكاثوليك ضد أوالد في أميركا وإرلندا وكل مكان

الفضائح الجنسية في العالم كله، ولكن إذا تحرش مسؤول فلسطيني بامرأة، ال ولد، تدان معه السلطة 
 األمر أن اإلدانة ليست من إسرائيل والعجيب في. والشعب وكأن كل فلسطيني تحرش بتلك المرأة معه

ستنا «والصهيونية العالمية، بل من فلسطينيين آخرين، كأنه يفترض من الفلسطيني أن يكون في أخالق 
  .»مريم

هناك . ومن الجنس الى الخيانة األخرى أو الخيانة السياسية فاغتيال المبحوح يكاد يصبح جريمة فلسطينية
غير أن هذا في . د حوكم خونة في بلدان عربية عدة بالتعامل مع العدومن تعامل مع العدو المحتل، وق

وقد سهلت . العالم أجمع، ولعل المتعاونين الفرنسيين مع النازية خالل الحرب العالمية الثانية فاقوا الجميع
م ينج  ألفاً ل76حكومة فيشي ترحيل اليهود الفرنسيين الى أفران الغاز النازية، والرقم المتفق عليه هو 

وفي النروج، وهي بلد اسكندنافي ومقياس رقي للعالم، تعاون الوزير الرئيس .  فقط2500منهم سوى 
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» كويزلنغ«فيدكون كويزلنغ مع النازيين الى درجة أنه لو فتح القارئ قاموس اإلنكليزية لوجد أن كلمة 
  .بيوكان هناك متعاونون مع النازيين باأللوف في كل بلد أورو. »خائن«بمعنى 

) أو غرفة فندق(الخيانة الجنسية، والخيانة السياسية، في العالم أجمع، إال أنها تقف عند عتبة بيت 
مرتكبها، أما بين الفلسطينيين فتصبح إدانة للقيادة، سواء في غزة أو رام اهللا، وللشعب كله، وهذا بحسب 

  .عجبي... كالم الفلسطينيين المتخاصمين أنفسهم
  23/2/2010الحياة، 

  
   قد يضيعها االنقسام"إسرائيل"فرصة إلدانة : اغتيال المبحوح .61

  هاني المصري
فالمبحوح قائد فلسطيني   . اغتيال محمود المبحوح خسارة للشعب الفلسطيني، وليس لحركة حماس فحسب         

اوجع إسرائيل والحقته حتى تمكنت من اغتياله على ايدي خلية للموساد ساعدها اثنـان مـن العمـالء                  
  .ن، وربما اكثرالفلسطينيي

ليس امراً جديداً وال غريباً أن يكون هناك عمالء السرائيل في صفوف الفلسطينيين، وليس امراً جديـداً                 
لقد حدث االختراق سابقاً مـن الموسـاد        . وال مفاجئاً، ان يتمكن الموساد من اختراق الفصائل الفلسطينية        

من عاش التجربة فـي لبنـان وتـونس، يتـذكر           وغيره من االجهزة االمنية االجنبية ايام عز الثورة، و        
الجاسوس الذي كان مزروعا في مكتب الشهيد القائد ياسر عرفات في بيروت الذي تـم اعدامـه بعـد                   

وقصة الجاسوس الـذي قـبض      . محاكمته، ويتذكر القيادي الجاسوس في الجبهة الشعبية الذي تم اعتقاله         
القيادة الفلسطينية، ومكتب ابـو مـازن ال تـزال    عليه في تونس بعد ان زرع اجهزة التنصت في مكتب       

  .طرية في الذاكرة
والجبهة الشعبية اخترق حماس والجهاد االسالمي، وال ينفع هنا انكـار مـا             " فتح"ومثلما اخترق الموساد    

حدث سابقا وحاليا، وما يمكن ان يحدث الحقاً، الن اي عملية اغتيال لقائد يعمل تحـت االرض تتطلـب                   
  .الختراق في مقدمة االحتماالتوضع احتمال ا

وال ينفع هنا استغالل حادثة اغتيال المبحوح للتشهير بحماس، فهي ولية الدم، وال لتصفية الحساب معها،                
بل المطلوب من الجميع الفلسطيني التضامن معها وخوض معركـة مـشتركة ضـد ارهـاب الدولـة                  

 مثلما استهدف سابقا أبو جهاد وفتحي الـشقاقي         االسرائيلية، المتمثل هذه المرة بجريمة اغتيال المبحوح،      
  .وابو علي مصطفى وياسر عرفات

او من افراد االجهزة    " حماس"او  " فتح"فاذا كان العمالء المقبوض عليهم من قبل شرطة دبي اعضاء في            
ء، او االجهزة االمنية تغطي علـى العمـال  " حماس"او " فتح"االمنية حتى اآلن او سابقاً، فهذا ال يعني ان      

  .ومشاركة في الجريمة
ان االخفاق االسرائيلي الذي كشفته شرطة دبي، التي اظهرت مهنية عالية تـستخق الـشكر والتقـدير،                 
وتجلى في الكشف عن اعضاء خلية الموساد وعن استخدامهم جوازات سفر لعدة بلدان اوروبية صـديقة                

ربية معتدلة ليست معاديـة السـرائيل،       السرائيل، بعضها جوازات دبلوماسية، وفي انتهاك سيادة دولة ع        
وكشف تحركاتهم مع االمساك بالدالئل، كما دلت الصور التي رصدت تحركات المجرمين، االمر الـذي               
مكن شرطة دبي من الوصول بسرعة قياسية الى معرفة اشخاصهم، والتوصل الى معرفة غرفة العمليات               

  .التي اقامتها في النمسا لقيادة تنفيذ الجريمة
بر داللة على االخفاق االسرائيلي ان هنالك انتقادات واسعة في اسرائيل للموساد ومطالبـة متزايـدة                وأك

، 2009ومتالحقة بعزل رئيسه مائير داغان، الذي اختير منذ اسابيع فقط كافضل رجل في اسرائيل لعام                
لجريمة وانما االخفاق فيها    فاسرائيل في معظمها ال يهمها ا     . تقديرا للجرائم التي ارتكبها بحق الفلسطينيين     

  .وكشفها
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ان اغتيال المبحوح سبب بوادر الزمة في عالقات اسرائيل مع عدد من البلـدان االوروبيـة الـصديقة                  
، النها استخدمت جوازات سفر تابعة لهذه البلدان للتغطية على          )بريطانيا، فرنسا، المانيا، ارلندا   (السرائيل  

دان النها انتهاك لحرمة وسيادة بلد عربي عضو في الجمعية العامـة            تنفيذ هذه الجريمة، التي يجب ان ت      
لالمم المتحدة، والنها استفزاز سيؤدي الى ردود فعل انتقامية، وستجر المنطقة الى حرب باردة قد تتحول                

  .الى حرب ساخنة عندما يتوفر الوقت المناسب
مت جوازات سـفر لبلـدان اوروبيـة        لو أن أي دولة أخرى في العالم ارتكبت مثل هذه الجريمة واستخد           

  .لقامت الدنيا ولم تقعد والدرجت في قائمة االرهاب وكانت هدفا للحرب العالمية على االرهاب
ان واجب القيادة الفلسطينية والسلطة وحماس ان يرتفعوا الى مستوى المـصلحة الوطنيـة العليـا، وان                 

طينية السياسية والقانونية واالعالمية، وبالتعاون مـع       يتجاهلوا االنقسام ويساهموا معاً بقيادة الحملة الفلس      
  .شرطة دبي الدانة اسرائيل وجعلها تدفع ثمناً باهظاً لهذه الجريمة عربياً ودولياً

ان هذه الجريمة ليست االولى ولن تكون االخيرة، وتدل على ان اسرائيل دولة ارهابية تستحق العقـاب،                 
  .ها بحق الشعب الفلسطيني وقياداته منذ تأسيسها وحتى االنوتضاف الى سلسلة الجرائم التي ارتكبت

ان تنظر بكل جدية الى تصريحات قائد شرطة دبي حـول امكانيـة وجـود               " حماس"كما أن من واجب     
اختراق في صفوفها، الن هذا ال يعيبها، فكل البلدان الكبرى تم اخترقها الواحدة لالخرى طوال التـاريخ                 

حروب العالمية االولى والثانية، وفي الحرب الباردة التي اسـتمرت منـذ عـام              القديم والحديث، وابان ال   
  .1990وحتى عام 1945

ان تتجاهل احتمال االختراق وتكتفي باجراء تحقيق سريع او دفع تهمة االختراق            " حماس"ان الذي يعيب    
 االنترنـت،   بالحديث عن اتصاالت اجراها المبحوح مع اهله في غزة، وعن حجزه تذكرة الطائرة عبـر              

وهذا ان صح، يعني وجود اهمال واستخفاف وعدم اتخاذ االجراءات االمنية الضرورية لحمايـة قادتهـا                
، ويشكل نجاحها في اغتيال اي واحد منهم انتصارا لها وضربة قويـة             إسرائيلوكوادرها التي تطاردهم    

  !.للفلسطينيين، وليست لحماس فقط
متها باغتيال المبحوح وال يجـب ان تـضيع ضـحية اخـرى              على جري  إسرائيل إلدانةان هناك فرصة    
  !.لالنقسام المدمر

 23/2/2010األيام، فلسطين، 
  

  :كاريكاتير .62
  

    
  23/2/2010القدس، فلسطين،   
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