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  قع إسالمية إرثاً يهوديا بعد إعالن االحتالل موا ثالثةهنّية يدعو النتفاضة .1

 الـدول   أمـس  هنية رئيس حكومة غزة التي تديرها حركة حماس          إسماعيلطالب   :اشرف الهور  -غزة  
 لكـسر الحـصار     "قرارات عملية "، واتخاذ   "الشجب واالستنكار "العربية بوقف نهجها السابق القائم على       

 فلـسطينية لقائمـة     أثريةبضم مناطق    القاضية   إسرائيل المفروض على القطاع، ولجم سياسة       اإلسرائيلي
  .مواقع التراث اليهودي

 إسرائيلوقال هنية في كلمة له خالل اعتصام نظمه نواب حركة حماس في مدينة غزة تنديدا بقرار 
 في مدينة الخليل ومسجد بالل بن رباح في بيت لحم لقائمة المواقع اإلبراهيميالقاضي بضم الحرم 

 وأشار، 'اليوم هو يوم القرارات، وليس االستمرار في النهج المتبع سابقا'ب التراثية، موجها حديثه للعر
  . كلمات االستنكار والشجب ال تكفي في مواجهة االحتاللأن إلى

 قديمة متجددة، لتنفيذ مخطط إسرائيليةامتداد لسياسة ' ما يجري في الخليل وبيت لحم هو أن إلىولفت 
وطالب هنية باندالع  ." وسرقة التاريخاإلسالمير معالم تراثنا صهيوني ماكر يهدف لطمس الهوية وتغيي

  .اإلسرائيليفي الضفة الغربية كرد على القرار ' انتفاضة ثالثة'
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ترتقي لمستوى ما تمر به " تتخذ القمة العربية المقبلة في ليبيا قرارات أن على ضرورة أيضاوشدد هنية 
رب على ضرورة اتخاذ قرار فعلي يكسر الحصار ، وحث الع"القضية الفلسطينية واألمة العربية

  .اإلسرائيلية اإلجراءات عن قطاع غزة، ويفتح المعابر المغلقة، كرد على اإلسرائيلي
 إلىممتد من القدس " هذا القرار أن إلى، مشيرا "استخفافا بالمفاوض الفلسطيني" القرار يعد أن وأكد

باطلة ال " هذه القرارات أن، مؤكدا "مع المفاوضات العبثية غزة ويافا واللد والرملة، ويتزامن إلىالخليل 
  ."تلزم الشعب الفلسطيني

، "األخطر"، الذي قال انه وإسرائيل بين السلطة األمنيوشدد على ضرورة وقف المفاوضات والتنسيق 
  ." كان للعودة للمفاوضاتأيا غطاء سياسي إعطاءعدم " إلىكذلك دعا العرب 

مساعدة الشعب الفلسطيني " جانب قيامها بـإلى، " سياسياإسرائيلمعاقبة " بـروبيةاألووطالب هنية الدول 
 الدولة وعاصمتها القدس وعودة الالجئين، وكسر الحصار المفروض بإقامةفي اخذ حقوقه المشروعة 

في دبي ) احد قادة حماس( لمحمود المبحوح إسرائيلجريمة اغتيال "، كرد اعتبره هنية على "على غزة
  ."أوروبيةخدام جوازات سفر باست
 انتخابات أي بإجراء المجلس التشريعي، وتعهد بعدم السماح أعضاء هنية على دور اثني ذلك فقد إلى

، وتابع " بعد مصالحة حقيقيةإاللن تجرى انتخابات جديدة " المصالحة الفلسطينية، وقال إجراءجديدة قبل 
  ."، ثم انتخابات تكون بتوافق وطنيأوالالمصالحة "

 الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة موجة من الغضب الشعبي والرسمي بسبب األراضيوتعم 
  . قائمة التراث اليهوديإلى بضم مساجد فلسطينية اإلسرائيليالقرار 

  24/2/2010القدس العربي، 
  

  "إسرائيل" بعد ضم موقعين مقدسين لتراث" حرب دينية"يحذر من  عباس .2
فـي  » حرب دينية «حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بروكسل من قيام           :)أ ف ب  ( –بروكسل  

المنطقة بسبب قرار اسرائيل ادراج موقعين مقدسين اسالميين في الضفة الغربية على الئحـة المواقـع                
  .األثرية االسرائيلية

طيراً ويهدد بحرب استفزازاً خ«وقال عباس في كلمة أمام البرلمان البلجيكي إن القرار اإلسرائيلي يعتبر 
وكان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو قرر يوم األحد الماضي ادراج الحرم . »دينية

االبراهيمي في الخليل وقبر راحيل الواقع في محيط مسجد بالل بن رباح في بيت لحم ضمن المواقع 
  .حتجاج دول عربيةاالثرية في اسرائيل، ما أثار موجة استياء في األراضي الفلسطينية وا

انني من «: كما دعا عباس في كلمته األوروبيين إلى مقاطعة المستوطنات االسرائيلية ومنتجاتها، وقال
على هذا المنبر، أدعو جميع األصدقاء والحريصين على فرص تحقيق السالم في االتحاد األوروبي الى 

 مبادرة تدعو الى مقاطعة انتاج عدم القيام بأي مشاريع في المستوطنات واالستثمار فيها، فكل
  .»المستوطنات هي عمل يصب في مصلحة السالم

من جهة أخرى، رأى عباس الذي التقى ليل أمس رئيس الوزراء البلجيكي ايف لوتيرم، وسيلتقي اليوم 
» مصلحة حيوية«رئيس المجلس االوروبي ارمان فان رومبوي أن انشاء دولة فلسطينية مستقلة 

  . رفضه بدء مفاوضات من دون وقف االستيطان في األراضي الفلسطينيةالسرائيل، مكرراً
واعتبر عباس من جهة أخرى أن النداء الذي أطلقه االتحاد األوروبي في الثامن من كانون االول 

فلسطينية واسرائيلية في اطار » العاصمة المقبلة لدولتين«الماضي حتى تصبح القدس الشرقية ) ديسمبر(
أرغب في أن تتبنى «: وقال. لالتحاد األوروبي في المنطقة» بداية دور سياسي«، يشكل تسوية تفاوضية
  .هذا االعالن» الواليات المتحدة

  24/2/2010الحياة، 
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  لتشريعيل الدويك بالتآمر على القانون األساسي والنظام الداخلي يتهماالحمد  .3

ي وجهها رئيس المجلس التشريعي البرلمانية أمس الدعوة الت” فتح“ هاجمت كتلة حركة :)أ ب د(
الفلسطيني عزيز دويك إلى الرئيس محمود عباس لتسهيل عقد جلسة للتشريعي في الضفة الغربية وقطاع 

ال يحق “ورئيس كتلتها البرلمانية، في بيان إنه ” فتح“وقال عزام األحمد عضو اللجنة المركزية ل  .غزة
ي سواء بصفة عادية أو طارئة قبل عقد دورة جديدة حسب للدويك الدعوة لعقد أية جلسة للمجلس التشريع

  .النظام وانتخاب رئاسة جديدة للمجلس
” التآمر“البارزين في الضفة ب ” حماس“ووجه المسؤول البارز في فتح االتهام للدويك، أحد قادة حركة 
الذي يفرض ان القفز فوق سيادة القانون ”على القانون األساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي و

  .”يكون أكثر الحريصين على حمايته واحترامه
 عندما 2007تموز عام /  يوليو11المدة القانونية لهيئة مكتب رئاسة المجلس انتهت منذ “وقال األحمد ان 

  .وجه الرئيس عباس دعوة الفتتاح الدورة الثانية للمجلس والتي قوبلت بمقاطعة نواب حركة حماس
نظام الداخلي للمجلس كان من المفترض أن يكون انتخاب هيئة مكتب رئاسة بموجب ال“وأضاف انه 

المجلس هو البند األول على جدول أعمال الجلسة األولى للدورة الثانية التي أفشلت عقدها كتلة حماس 
  .”البرلمانية، حيث مثل ذلك انتهاكاً فاضحاً للقانون األساسي والنظام الداخلي للمجلس

غير مؤدبة وتحريضية ال عالقة لها بالقانون “بيان ان تصريحات األحمد ضد دويك وقالت الكتلة في 
  .”وتحتمي باالحتالل

  24/2/2010الخليج، 
  

  اتهامات األحمد دليل على االنحطاط السياسي واإلفالس األخالقي :دويك .4
ـ     .  وصف د  :الضفة المحتلة  د ردا عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني تخرصات عزام األحم

على دعوته لرئيس السلطة لتسهيل عقد جلسة للمجلس التشريعي بالرد غير المؤدب الـذي يجـافي روح         
  .الكتاب الذي أرسل للرئيس مؤخرا

دويك بممارسة دور تآمري على القانون األساسي والنظام الداخلي للمجلس          .  وكان األحمد اتهم الثالثاء د    
  .م11/7/2007س انتهت بتاريخ التشريعي، مدعيا أن والية رئاسة المجل

فـي زيارتـه    ) منتهي الواليـة  (دويك أن أقاويل األحمد تنافي ما صرح به الرئيس  أبو مازن             .  وأكد د 
عزيز دويك العودة لمنصبه كرئيس للمجلـس       . أن بإمكان د  "، والتي أكد فيها     18/7/2009لتركيا بتاريخ   

باإلفراج عن نواب المجلس وبالـذات عـن الـسيد    دويك أخ لنا وكنا دائما نطالب  . التشريعي حيث أن د   
أبو مازن استقبله وهنأه وتمنى له العودة لعمله في إطار مـن            "، مضيفا أن    "دويك باعتباره رئيس المجلس   

  ".النشاط المشترك
دويك أن ما تفوه به األحمد يناقض تماما ما وقع عليه بخط يده في وثيقة تجديد البيعة لـرئيس                   . وأشار د 
تشريعي، والتي طالب فيها رؤساء الكتل بمن فيهم عزام األحمد نفسه بعودة الـدكتور عزيـز                المجلس ال 

دويك . يحتفظ د : "دويك  الستئناف عمله في المجلس التشريعي رئيسا له، وذلك في البند األول الذي يقول              
سـي والنظـام    بمنصبه رئيسا للمجلس التشريعي، ولذلك فهو مستمر في موقعه وفقا ألحكام القانون األسا            

دويك إلى الدوام في مكتبه في المجلس، وهو ما وقع عليه كل من خالدة جرار               . الداخلي للمجلس ويعود د   
عن الجبهة الشعبية، وبسام الصالحي عن حزب الشعب، ومصطفى البرغوثي عن المبادرة وقـيس عبـد      

 وعزام األحمد رئيس كتلـة      عمر عبد الرازق عن النواب اإلسالميين     . الكريم عن الجبهة الديمقراطية ود    
  .فتح البرلمانية
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أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلـس التـشريعي تـصريحات عـزام        .  وفي ذات السياق استهجن د    
األحمد، مؤكدا أنها مزاعم تافهة واتهامات باطلة تعبر عن حجم االنحدار السياسي واإلفـالس األخالقـي      

  .الذي بلغه البعض الفلسطيني
  24/2/2010 فلسطين اآلن، 

  
  عريقات اكد بان ازدحام برنامج القذافي باالزمة مع االتحاد االوروبي حال دون لقاء عباس .5

اكد الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضـات فـي منظمـة التحريـر               : وليد عوض  -رام اهللا   
ه ليبيا االحد الدعوة    الفلسطينية الثالثاء لالذاعة الفلسطينية الرسمية بان طرابلس سلمت عباس خالل زيارت          

  .لحضور القمة العربية
واكد عريقات المرافق لعباس في جولته الحالية بان االخير هو الجهة المخولة بتشكيل الوفد الفلـسطيني                

  .للقمة العربية القادمة، وان الدعوة الليبية التي سلمت له جاءت على هذا االساس
لفية امتناع الرئيس الليبي معمر القذافي عـن لقـاء   ونفى عريقات وجود ازمة ليبية ـ فلسطينية على خ 

  .عباس خالل زيارة االخير لليبيا االحد الماضي
وعن اسباب عدم عقد لقاء بين القذافي وعباس شدد عريقات في حديثه لالذاعة الفلسطينية الرسمية بـان                 

  .للقاءازدحام برنامج الرئيس الليبي باألزمة مع االتحاد االوروبي هو الذي حال دون ا
واوضح عريقات بان هناك ازمة ما بين ليبيا واالتحاد االوروبي على خلفية قرار طرابلس عـدم مـنح                  

 مسؤوال ليبيـا، بمـن فـيهم        188تأشيرات دخول للرعايا االوروبيين لليبيا ردا على قرار سويسرا منع           
  .الزعيم معمر القذافي وعائلته، من دخول اراضيها

  24/2/2010القدس العربي، 
 

  سباب فنية وراء عدم لقاء عباس والقذافي في طرابلسأ: سفير فلسطين في ليبيا .6
حالت دون عقد لقاء بين الرئيس " اسبابا فنية" قال السفير الفلسطيني لدى ليبيا ان :الضفة الغربية

  .الفلسطيني محمود عباس ونظيره الليبي معمر القذافي خالل زيارته الى طرابلس مطلع االسبوع الجاري
ما حصل هو اشكاليات فنية ال اكثر وال "أضاف السفير عاطف عودة لرويترز يوم الثالثاء عبر الهاتف و

من طرابلس الى بنغازي والسبب الثاني لم يكن الطرف ) عباس(اقل بسبب صعوبة تنقل فخامة الرئيس 
  ."الليبي على علم بمواعيد سيادة الرئيس في فرنسا

بالنسبة للصحافة غير مقنعة ولكن نحن نعرف الظرف الذي دعا االخ ) االسباب الفنية(قد تكون "واضاف 
في مدينة باريس وتم التشاور على اعلى ) عباس (يتوجه الى بنغازي وارتباط الرئيس ) القذافي(القائد 

مستوى في القيادة الليبية بشأن هذا الموضوع وجرت اتصاالت على اعلى مستوى وهذا ال يؤثر على 
بو مازن والرئيس القذافي وال على العالقات المتميزة بين البلدين وخاصة التحضير للقمة عالقة الرئيس ا

  ."الذي يتم التشاور فيه
وكان عباس توجه الى طرابلس للقاء نظيره الليبي هذا االسبوع بناء على طلب ليبي اال انه غادر 

  .العاصمة متوجها الى فرنسا دون لقاء القذافي
  23/1/2010وكالة رويترز، 

  
  "اسرائيل"مفاوضات غير مباشرة في غضون أسبوعين بين السلطة و: مصادر فلسطينية .7

 اسرائيلية غير -رجحت مصادر فلسطينية مطلعة أن تبدأ مفاوضات فلسطينية :  محمد يونس-رام اهللا 
إن المفاوضات ستبدأ بعد االجتماع » الحياة«وقال أحد هذه المصادر لـ . مباشرة في غضون أسبوعين

وأضاف هذا المصدر أن الرئيس محمود عباس . المقبل للجنة المتابعة العربية في القاهرة الثلثاء المقبل
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وافق مبدئياً على المفاوضات غير المباشرة، لكنه ينتظر قراراً عربياً في هذا الشأن يتخذ في لجنة 
وتابع . مفاوضات بثالثة أشهروأشار الى أن االقتراح األميركي حدد السقف الزمني لل. المتابعة العربية

أن الوسيط األميركي سيتنقل بين الطرفين حامالً اقتراحات وأفكاراً متبادلة حول قضايا الوضع النهائي 
ولفت الى أن الجانب األميركي سيمتنع في المرحلة األولى عن التدخل، وسيكتفي بنقل  .وبخاصة الحدود

  .اً لوجهاالقتراحات بين الطرفين الذين لن يلتقيا وجه
وقال مسؤول فلسطيني إن الرئيس عباس يرى في المفاوضات غير المباشرة امتداداً للجهود الحالية التي 

وقالت المصادر إن أحد االقتراحات قيد  . يقوم بها المبعوث األميركي لعملية السالم جورج ميتشيل
ة من بعض األفكار اليمينية البحث هو أن تجرى هذه المفاوضات في األردن بهدف تبديد مخاوف المملك

  .اإلسرائيلية في شأن تحويلها الى وطن بديل للفلسطينيين
  24/2/2010الحياة، 

  
  تتهم الصحافي البريطاني المعتقل في غزة بالعمالة للموسادمصادر رسيمة في حكومة غزة  .8

 غزة اوضحت مصادر فلسطينية الثالثاء بان حكومة حركة حماس في قطاع : وليد عوض-رام اهللا 
  .تواصل اعتقال صحافي بريطاني في سجونها للتحقيق معه بتهمة العمالة لصالح المخابرات االسرائيلية

المحسوب على حماس عن مركز حقوقي مختص بالحريات االعالمية قوله ان  'فلسطين اآلن'ونقل موقع 
في القطاع '  مارتنبول'مصادر حكومية رسمية في قطاع غزة كشفت له ان الصحافي البريطاني المعتقل 

  .متهم بالعمالة لصالح االحتالل االسرائيلي
فانه علم من مصادر رسمية في الحكومة المقالة بقطاع غزة، ان التحقيق يتواصل ' سكايز'وحسب مركز 

) فبراير( شباط 14مع الصحافي البريطاني بول مارتن الذي اوقفته محكمة مدنية في القطاع يوم 
يتم اطالع السفارة البريطانية على مجريات التحقيق واعترافات مارتن المفصلة  'الجاري، ولفتت الى انه

  .'في حضور محامٍ فلسطيني كُلف بمتابعته بناء على توصية من السفارة
االولى تتعلق 'واشارت المصادر الى ان االجهزة االمنية في غزة وجهت الى مارتن تهمتين اساسيتين 

، والثانية )الموساد(سطينيين بعمالء لجهاز االستخبارات الصهيوني بربطه مجموعة من الشباب الفل
ارشاده االحتالل الصهيوني إلى اماكن يستخدمها مسلحون فلسطينيون في تهريب السالح على حدود 

يعتقد ان مارتن ربطه بالموساد االسرائيلي اعترف بذلك امام محكمة 'واوضحت ان فلسطينيا  .'غزة
 طلب منه الشهادة معه لنفي هذه التهمة، ولما حضر مارتن الى غزة ووصل الى عسكرية في غزة، وانه

  .' يوما على ذمة التحقيق15قاعة المحكمة اصدر القاضي حكما بتوقيفه 
ولفتت المصادر الى ان السفارة البريطانية طالبت الحكومة في غزة بحفظ حقوق مارتن واطالعها على 

عدم تعريضه ألي اهانة او ضرب او شتم، والحفاظ على حقوقه 'مجرى التحقيق بالكامل، كما طلبت 
  .'الشخصية والمعنوية

من مصادر مقربة من وزارة الداخلية المقالة بأن هناك قرارا بعدم الكشف عن ' القدس العربي'وعلمت 
مجريات التحقيق مع الصحافي البريطاني لحين انتهاء عملية التحقيق وعقد مؤتمر صحفي للكشف عن 

  .جهانتائ
  24/2/2010القدس العربي، 

  
  عباس يدعو شيخ االزهر لزيارة القدس: الهباش .9

محمود الهباش أمس خالل زيارته للقاهرة، أنه . أعلن وزير الشؤون االجتماعية الفلسطينية د: القاهرة
محمد سيد طنطاوي دعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لزيارة القدس، وأكد . سلَّم شيخ األزهر د

وأشار الهباش في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة أمس إلى أنه قام . أن شيخ األزهر أبلغه قبول الدعوة
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وجوب «علي جمعة، وتفاهم معهما على . بزيارة طنطاوي، والتقى أيضاً مفتي جمهورية مصر العربية د
ن زيارة األقصى نوع زيارة المسجد األقصى على كل العرب والمسلمين، وعدم االختباء وراء االدعاء بأ

  .»من التطبيع
محمد . وعقب إعالن قبول طنطاوي دعوة عباس أعلن أمين عام المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية د

  .رفضه أي زيارة تقوم بها قيادات دينية إسالمية رفيعة لألراضي الفلسطينية» الجريدة»الجندي لـ
  24/2/2010الجريدة، الكويت، 

  
  طيني يحبط عملية استشهاديةاألمن الفلس": هآرتس" .10

ذكرت تقارير صحافية إسرائيلية أن أجهزة األمن الفلسطينية في الضفة الغربية منعت عملية : )وكاالت(
الجناح العسكري للجهاد اإلسالمي لتنفيذها في قلب مدينة وسط » سرايا القدس«استشهادية كبرى خططت 

 .  الدولة العبرية
أجهزة األمن بالسلطة اعتقلت قبل نحو « أمنية فلسطينية قولها ان عن مصادر» هآرتس«ونقلت صحيفة 

اجهزة االمن اعتقلت «، موضحة ان »شهر ونصف شابة من نابلس كانت تستعد لتنفيذ العملية المذكورة
 . »الخلية التي تنتمي اليها الشابة ومنعت تنفيذ العملية في اللحظة االخيرة

 24/2/2010البيان، اإلمارات، 
  

   بوقف انتهاكاتها"إسرائيل" يجب إلزام :فياض .11
طالب رئيس الحكومة في الضفة سالم فياض حكومة االحتالل اإلسرائيلي بالتراجع عن : )وكاالت(

  . إعالنها مواقع فلسطينية تاريخية ودينية على أنها مواقع تراثية إسرائيلية
س، والحرم اإلبراهيمي في الخليل، اعتبار أسوار البلدة القديمة في القد) إسرائيل(وندد فياض بإعالن 

في بيت لحم، والواقعة جميعها في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ " قبة راحيل"ومسجد بالل بن رباح 
  . ، كمواقع تراثية إسرائيلية1967عام 

واعتبر القرار يندرج في إطار السياسة اإلسرائيلية الهادفة إلى تكريس االحتالل، في تناقض صارخ مع 
قانون الدولي، واتفاقية الهاي، والعرف الدولي الملزم للدول، بما فيها غير الموقعة على االتفاقية، ال

  . والدول التي لم تكن موجودة آنذاك
جاء ذلك خالل كلمة لفياض في حفل وضع حجر األساس للمستشفى االستشاري العربي، في ضاحية 

، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين في 2010-2-23الريحان شمال رام اهللا والبيرة الثالثاء 
  . السلطة، وممثلي المؤسسات األهلية والقطاع الخاص

  23/2/2010فلسطين أون الين، 
  

  السلطة الفلسطينية وتاريخ الفساد: تقرير .12
واجهت السلطة الوطنية الفلسطينية اتهامات بالفساد منذ بداية تأسيسها، حيث طفت إلى السطح عدة قضايا               

ها مسؤولون فلسطينيون سواء في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات أو الرئيس الحـالي محمـود                اتهم في 
  .عباس

  حسابات عرفات
 حل بالقدس فريق من المكتب األوروبي لمكافحة الفساد للتحقيق في حـسابات الـسلطة               2004في بداية   

ى غير الوجهة التي أعطيـت      الفلسطينية وفي اتهامات لمسؤوليها بتحويل أموال المساعدات األوروبية إل        
  .من أجلها
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 بناء على تقـارير المجلـس       2003تشرين الثاني   / نوفمبر 10كما قال تقرير للبنك الدولي صدر بتاريخ        
التشريعي ووزارة المالية الفلسطينية إن الموازنة الخاصة التي كان يتصرف فيهـا عرفـات منـذ عـام                  

ـ     1994 توزع حسب رغبته وعلى من يشاء مـن الهيئـات           مليون دوالر    74، والتي كانت تقدر سنويا ب
  .واألشخاص

خالل خمس سنوات من عام     " إلى جهة غير معلومة   " مليون دوالر    900ويضيف التقرير أنه تم نقل مبلغ       
  .، وأنه لم يتم إعالم وزارة المالية الفلسطينية بأوجه صرف هذا المبلغ2000 إلى عام 1995
عربي معلومات تفيد أن المستشار المالي لعرفات، والمطلع         نشرت القدس ال   2003آب  / أغسطس 15وفي  

عن قرب على أرصدة الرئيس الراحل، يملك استثمارات بحجم نحو ملياري دوالر، وقالت إنه قد قطـع                 
  .عالقاته بالرئيس ورفض إعادة األموال

 نحو تسعة   الفرنسية إن محكمة فرنسية تحقق في مصدر      " لوكانار أونشينيه " قالت صحيفة    2004وفي عام   
  .ماليين يورو، وضعت في حسابين مصرفيين في باريس باسم سهى الطويل زوجة عرفات

 اتهمت صحيفة الرأي الكويتية عرفات بتحويل مبالغ مالية إلـى حـسابات             2005شباط عام   /وفي فبراير 
مصرفية في الخارج، في حين قالت صحيفة الصنداي تايمز اللندنية إن سهى عرفات حصلت بعد مـوت                 

 ألف  800و,  مليون جنيه إسترليني   13زوجها بأمر من رئيس الوزراء الفلسطيني آنذاك أحمد قريع على           
جنيه إسترليني تصرف لها إلى حين بلوغها سن التقاعد بصفتها كانت موظفة في مكتب الرئيس قبـل أن                  

  . ألف جنيه إسترليني سنويا مدى الحياة300يتزوجها، ثم يصرف لها بعد التقاعد مبلغ 
   مليون700قضية 

 كشف النائب العام الفلسطيني أحمد المغني في مؤتمر صحفي أنـه يحقـق فـي                2006شباط  /في فبراير 
 300 مليون دوالر من موازنة السلطة، منهـا         700خمسين قضية تمت فيها اختالسات مالية كبيرة تفوق         

  .مليون دوالر في قضية واحدة فقط
م من كبار المسؤولين في السلطة ومنظمة التحريـر الفلـسطينية،           وقال المغني إن المتهمين باالختالس ه     

  .مؤكدا أن مذكرات اعتقال دولية صدرت للقبض على بعضهم
كما نشرت بعض الصحف في الشهر نفسه خبر القبض على مسؤول كبير في وزارة المالية الفلـسطينية                 

ر، كما ألقي القبض من قبل على       وهو يهم بمغادرة الحدود مع األردن، وضبط معه مبلغ مائة مليون دوال           
  .زوجته وهي تحاول تهريب مبالغ كبيرة من معبر رفح على الحدود مع مصر

  اتهامات لوزراء
وحسب تقرير للنائب العام الفلسطيني حسين أبو عاصي، فقد تم إلقاء القبض على مسؤولين نافذين فـي                 

لدوالرات بحجة المبادرة إلقامة مـشاريع      السلطة بعد أن حصلوا باسمها من الدول المانحة على ماليين ا          
  .اقتصادية وحولوها إلى حساباتهم الخاصة، وتبين أن هذه المشاريع كانت وهمية

وتؤكد تقارير هيئة الرقابة العامة والمجلس التشريعي أن العديد من الوزراء في السلطة حولوا جزءا من                
كما قام بعض الـوزراء     . مؤسسات تتبع لهم  موازنات وزاراتهم إلى حساباتهم الخاصة، أو إلى حسابات         

بإرساء الكثير من العطاءات والمناقصات على شركات خاصة يملكونها أو يملكها أبنـاؤهم والمقربـون               
  .منهم

وحسب تقارير للمجلس التشريعي، فإن هناك آالف الوظائف الوهمية التي يتقاضى أصحابها رواتب مـن               
بل إن هناك من يتقاضى راتبه مقابل وظيفة في دوائر السلطة           . السلطة دون أن يمارسوا أي عمل مقابلها      

  .ولم تطأ قدمه أرض الضفة الغربية وقطاع غزة
  اتهام لقيادات بفتح

، بعضها في السلطة وبعضها خارجها، من       )فتح(ولم تسلم قيادات من حركة التحرير الوطني الفلسطيني         
إعالمية القيادي في الحركة والرئيس السابق لجهـاز        فقد اتهمت عدة تقارير     . اتهامات بالفساد واالختالس  
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األمن الوقائي في قطاع غزة محمد دحالن بأنه كان يسيطر على حساب خاص تحول إليه إسرائيل مبلغا                 
  ).كارني(كل شهر من عائدات الجمارك عبر معبر المنطار )  ألف دوالر265نحو (يقارب مليون شيكل 

ـ   كما اتهمت تقارير أخرى دحالن بشرا       ألف دوالر، وبشراء برج استثماري في إمارة        600ء دار فخمة ب
  .دبي باإلمارات العربية المتحدة بمبلغ مليون دوالر

 أما رئيس المجلس التشريعي السابق روحي فتوح فقد ثارت حوله اتهامات باستئجار مسكن فـي رام اهللا                 
ـ     طلب سيارة مـصفحة قبيـل إنهـاء          ألف دوالر سنويا، واتهامات أخرى تقول إنه       40من المال العام ب

  .مهامه كلفت خزينة الدولة نحو ربع مليون دوالر
" جيـروزاليم بوسـت   "وقال ضابط المخابرات الفلسطينية السابق فهمي شبانة في مقابلة مـع صـحيفة              

اإلسرائيلية بداية الشهر الماضي إن قياديا في فتح سرق أكثر من ثالثة ماليين دوالر منحتهـا الواليـات                  
  .2006كانون الثاني /تحدة للحركة قبيل االنتخابات التشريعية في ينايرالم

 23/2/2010نت، .الجزيرة
  

  حماس لن تحضر القمة العربية نتيجة ضغوط مصرية سعودية على ليبيا": القدس العربي" .13
ـ      أكد :اشرف الهور  -  وليد عوض   - غزة -رام اهللا     "القدس العربـي  " مصدر فلسطيني رفيع المستوى ل

  . القادمة في ليبيا"لن تحضر القمة العربية"الثاء بان حركة حماس الث
 المصدر بان هناك ضغوطا مصرية وسعودية على الرئيس الليبي معمر القذافي لثنيه عن دعـوة    وأوضح

رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل لحضور القمة العربية والتـي سـتبحث ملـف المـصالحة                 
 لنظيره الليبي مـؤخرا بـان دعـوة         أكدأن الرئيس المصري حسني مبارك       المصدر ب   وأشار .الفلسطينية

 القاهرة قد يحول دون حضور عدد من زعماء         أعدتهامشعل قبل توقيع حماس على ورقة المصالحة التي         
  . مصر والسعوديةإلى إشارةوملوك دول عربية مؤثرة للقمة في 

 األحـد ية وسعودية قبل زيارة عباس لطرابلس        المصدر بان القيادة الفلسطينية تلقت تطمينات مصر       وأكد
  .بأن ليبيا لن تقدم على دعوة حماس للقمة العربية المقررة الشهر القادم في ليبيا

وكان خالد مشعل قد طلب رسميا من ليبيا السماح له بحضور القمة العربية ممثال لحركة حماس، لكنـه                  
فلسطيني الرسمي المشارك بالقمة، وهـو أمـر        عاد وأبلغ طرابلس بان حماس ترحب بانضمامها للوفد ال        

 حماس موافقتها على التوقيع على ورقة المصالحة بالقاهرة وبـدون           بإعالنربطه الرئيس عباس حصريا     
  .تعديالت

  24/2/2010القدس العربي، 
  

  "إسرائيل"حديث اإلعالم عن اختراق أمني في اغتيال المبحوح هدفه تبرئة : البردويل .14
اعتبر القيادي في حماس صالح البردويل أن حديث بعض وسائل          ): وكاالت( - مضان أحمد ر  -رام اهللا   

المبحـوح  محمود  في اغتيال   " حماس"اإلعالم اإلسرائيلية والفلسطينية والعربية عن مسؤولية عناصر من         
يندرج ضمن مسلسل تشويه صورة حماس ويضاف إليه اآلن هدف تبرئة إسرائيل من المـسؤولية عـن                 

  .العملية
لألسف الشديد ما يجري في بعض وسائل اإلعالم اإلسرائيلية والفلسطينية التابعـة لحركـة فـتح                "ال  وق

وبعض وسائل اإلعالم العربية بخصوص اغتيال المبحوح محاولة لحـرف البوصـلة، وهـذا أسـلوب                
" معاريف"ولو تابعنا المعلومات التي تنشر عن عملية االغتيال لوجدنا أن مصدرها أوالً             . إسرائيلي معهود 

  ثم بعض وسائل اإلعالم التابعة لحركة فتح ومنها إلى بعض وسائل اإلعالم العربية الموالية لها، وهـي                 
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تروي في أغلبها قصصاً مفبركة تدخل ضمن لعبة تشويه حركة حماس التي بـدأت منـذ فوزهـا فـي                    
  ". إليها مهمة تبرئة االحتاللأضيفتاالنتخابات، واآلن 

  24/2/2010المستقبل، 
  

  "الشاباك"نجل القيادي في حماس أكبر عمالء  مصعب يوسف": هأرتس" .15
 البكر للقيادي في حماس االبن، ) عاما32ً( أن مصعب 24/2/2010األربعاء " هآرتس"كشفت صحيفة 

في الضفة الغربية وفي ) شاباك(واألسير حسن يوسف، كان لسنوات أكبر عميل لجهاز األمن العام 
وتستند الصحيفة  . كشف خاليا تنفذ عمليات تفجيرية في البلدات اإلسرائيليةطاعواستالحركة اإلسالمية، 

 سنوات 10 انتقل للعيش فيها قبل أن في الواليات المتحدة بعد االبنإلى كتاب جديد سيصدره يوسف 
 مصعب كان بمثابة أكبر عميل لجهاز المخابرات داخل حماس إنوقالت الصحيفة . ليعتنق المسيحية

 ".األمير األخضر"ب بـوكان يلق
 الثانية معلومات حول كبار المطلوبين في االنتفاضة خالل اإلسرائيليةوأضافت انه وفر للمخابرات 

 حامد وإبراهيم بالمسؤولية عن عمليات تفجيرية، منهم عبد اهللا برغوثي إسرائيلالفلسطينيين الذين تتهمهم 
قال والده حتى ال يتم اغتياله من قبل جيش  أن مصعب تسبب في اعتإلى وأشارت. ومروان البرغوثي

 إلى يكون هذه األيام في غزة في الزي العسكري لينضم أنوقال مصعب للصحيفة انه يتمنى  .االحتالل
 إلطالق سراح الجندي األسير، جلعاد شاليط، رافضاً عملية تبادل األسرى اإلسرائيليةالقوات الخاصة 
 .فذ سنوات كثيرةاستن" ناإلرهابيي"بالقول إن اعتقال 

التي يمر بها مصعب واعتناقه " التقلبات الروحانية" عن 2008وكانت الصحيفة قد نشرت في العام 
، حين اعتقلته 1996 منذ العام اإلسرائيليةالمسيحية، دون ان كشف حقيقة كونه أكبر عميل للمخابرات 
 1997روجه من السجن في العام ولدى خ. المخابرات العامة ألول مرة وجندته للعمل معها داخل حماس

 . في الضفةاإلسرائيليباشر تعاونه مع مسؤولي المخابرات 
، إن هدف مصعب كان منع القتل "كابتن لؤي"، الملقب بـ"شاباك"وقال المشغل السابق لمصعب في 

ه  قاموا بخدمات أمنية أقل منأشخاص كثر يدينون له بأرواحهم، وان إسرائيليينوإنقاذ األرواح، وأن 
 .تلقوا جائزة األمن اإلسرائيلية

 24/2/2010، 48عرب
  

   نهر بارد جديدإلىلن نسمح بأن يتحول مخيم عين الحلوة : علي بركة .16
، خالل زيارة وفد من حماس مفتي صيدا وأقضيتها الـشيخ           بركةممثل حركة حماس في لبنان علي       قال  

 إجمـاع وكان هناك   . ي عين الحلوة  استعرضنا األوضاع في المخيمات في لبنان وخاصة ف       : سليم سوسان 
وقد أدنا استخدام السالح    . وتأكيد لضرورة حل كل المشكالت األمنية التي تحصل دون استخدام اي سالح           

. ونؤكد حرصنا على أمن واستقرار المخيمات وعلى أمن واستقرار لبنان         . في المشاكل الفردية والداخلية   
  .اجل اجراء مصالحات في مخيم عين الحلوةونحن نعمل برعاية المفتي وبالتشاور معه من 

لن نسمح كحركة حماس وكقوى فلسطينية ولبنانية وكمرجعيات لبنانية وباسم          : وقال بركة ردا على سؤال    
وهناك ميثاق شرف وقع بين العصبة      . المفتي، لن نسمح بأن يتحول مخيم عين الحلوة الى نهر بارد جديد           

المجاهدة، نريد تفعيل هذا الميثاق وان يلتزم به الجميع ونسعى          وحركتي فتح وحماس والحركة االسالمية      
في األيام القليلة المقبلة مع المخلصين من ابناء صيدا ومع المسؤولين اللبنانيين من اجل عقد لقاء موسـع                  

  .لتكريس المصالحة واألمن واالستقرار في المخيم 
  24/2/2010المستقبل،  
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   المحسوبة عليهتن عين الحلوة فاألجدى به ضبط الجماعاإذا كان لعباس مخاوف م: رأفت مرة .17
 رأفت  ، أن القيادي في حركة حماس     عبد السالم موسى   نقال عن مراسلها     24/2/2010المستقبل،  نشرت  
تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التي أبدى فيها مخاوفه من تكرار ما              بشدة    رفض مرة

أنه إذا كان لـدى أبـو       "، ويعتبر   "ليس مقبوالً، وال مبررا له    " ألنه   لوة،حدث في نهر  البارد في عين الح       
 أن يسعى   اإلعالمية التصاريح   إلى به، وبدل أن يلجأ      فاألجدىمازن مخاوف من الوضع في عين الحلوة،        

 العنـف   إلـى  ضبط الجماعات العسكرية المحسوبة عليه، وإعطائها تعليمات واضحة بعدم اللجـوء             إلى
، سيما وأن هذه الجماعات المسلحة ساهمت في خلق العديد مـن            األشكالالح بأي شكل من     واستخدام الس 
  ". في المخيماألمنيةاإلشكاالت 

 ساحة للتـوتر    إلىلقد طوينا صفحة نهر البارد، واليوم نحن حريصون على منع تحويل أي مخيم               ":وقال
 إسـتراتيجية ة حماس لدينا خطـوط       الفلسطيني اللبناني المشترك، ونحن كحرك     األمن، كي نحفظ    األمني

واضحة، عنوانها الحفاظ على المجتمع الفلسطيني في لبنان، وعدم السماح باستخدام أي مخيم بؤرة للتوتر               
  ".هذا يتطلب ممارسة على االرض، وليس مجرد شعارات" إلى أن مشيرا، "األمني

بعـض األقطـاب    أبلغـوا  حركة فـتح  أن مسؤولين في 24/2/2010األخبـار،  في السياق ذاته ذكرت     
األساسيين بتخوفهم الجدي من الوضع داخل مخيم عين الحلوة، وقلقهم من تسليم هذا المخيم إلى القـوى                 

وأكد المسؤولون الفتحاويون أن عين الحلوة هو المخيم األهم بالنسبة إلى حـركتهم،              .اإلسالمية األصولية 
لطة مناوئي فتح، وإما تقع في مناطق ذات غالبية سـكانية           مشيرين إلى أن باقي المخيمات إما خاضعة لس       

  .معادية لفتح
تلقّى أحد األجهزة األمنية الرسمية معلومات متعددة المصادر تفيد بأن أحـد المـسؤولين              من جهة أخرى    

البارزين في حركة فتح، في مخيم عين الحلوة، قدم تسهيالت ألفراد من تنظـيم جنـد الـشام، لتـسهيل                    
  .لى جانب عصبة األنصار في االشتباك األخير ضد حركة فتحمشاركتهم إ

  
   رام اهللا االنتقال إلى وأبو العينين يعتزم إلى بيروتموفد شخصي من عباس : مصادر فتح .18

المفوض العام للحركة في لبنان اللـواء سـلطان أبـو           "أن  " فتح"أكّدت مصادر في حركة     : محمد بركات 
ردات منصبه اللبناني، بعدما طلب منه الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس           العينين سلّم نائبه فتحي أبو الع     

، وأوضــحت هــذه المــصادر الفلــسطينية "المــسارعة إلــى تقــديم طلــب إعفائــه مــن مهامــه
أبو العينين يعتزم تظهير الموقف من خالل إعالن إنتقالـه إلـى رام اهللا              "أنnowlebanon.com "  "لـ

  ". ن هذا المنطلق نفى تقديم استقالته، وم"فتح"الستالم مهام جديدة ضمن 
وتقاطعت المصادر الفلـسطينية مـع مـصادر لبنانيـة مطّلعـة وفاعلـة فـي هـذا الملـفّ، قالـت                      

عباس تلقى رسالة عن طريق قنوات ديبلوماسـية، تـستند إلـى تقـارير      "إنnowlebanon.com "  "لـ
بنـاء علـى ذلـك    "، مشيرة إلى أنه "ين الحلوةإستخباراتية، وتفيد بأن أبو العينين ينفّذ أجندة جانبية في ع    
  ". أوعز عباس إلى أبو العينين تقديم طلب إعفائه عن مهامه

رئيس السلطة الفلسطينية سيوفد إلى لبنان خالل يومين مستشارا         "وإذ كشفت المصادر في هذا السياق أن        
، لفتـت إلـى أنـه       "نانفي لب " فتح"شخصيا يرجح ان يكون اللواء جبريل الرجوب إلعادة ترتيب وضع           

يفترض أن تتكلّل مساعي التهدئة التي تقوم بها لجنة المتابعة في مخيم عين الحلوة بالنجاح بعد اجتمـاع                  "
مساء اإلثنين، وبعد اجتماع علني عقد ظهر الثالثاء، أعلنـت          " اللينو"ثنائي غير معلن بين أبو الشريف و      

 ".بات خارج اللعبةفي خالله المصالحة على اعتبار أن أبو العينين 
  23/2/2010لبنان االن، 
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   فتحإنقاذالقدومي يدعو لعقد مؤتمر حركي بديل خارج فلسطين بهدف  .19
بدأ الرجل الثاني والقطب البارز في حركة فتح فاروق القدومي باسـتئناف اتـصاالته التنظيميـة         : عمان

بـشرعية اعمـال ونتـائج       الخارجية تحت عنوان التشكيك      األقاليمداخل صفوف الحركة خصوصا في      
 إنقـاذ المؤتمر الحركي السادس والدعوة بنفس الوقت النعقاد مؤتمر حركي بديل خارج فلسطين بهـدف               

   .الحركة
 استأنف  ألشهر مقربة من الرئيس محمود عباس ان القدومي وبعد فترة صمت استمرت             أوساطوالحظت  

 لـسر اللجنـة     أمينار مكتبه في تونس بصفته       التصريحات والبيانات والتعميمات عب    إصدار قليلة   أيامقبل  
الماضـي لكنـه    ) يوليو(المركزية لحركة فتح، وهي صفة توقف القدومي عن استخدامها منذ شهر تموز             

 البيانات بهذه الصفة كمؤشر على التشكيك بشرعية المؤتمر الحركي السادس الذي لـم              إلصدارعاد اآلن   
  .يحضره القدومي عمليا

 المجلس الوطني في اشارة الى عودته لدائرة الشغب        ألعضاءه القدومي عدة رسائل      وج أيضاوفي السياق   
  .ضد الرئيس عباس والمجموعة التي تحكمت بالحركة ولجانها بعد المؤتمر السادس المنعقد في بيت لحم

ة  قرار رسمي مسبب باالبتعاد عن الدائر      إطالقا لم يصله    بأنه الوطني ابلغ القدومي     ألعضاءوفي رسائله   
 انه ال يزال يستمر في عمله بصفته رئيسا للدائرة السياسية التي يعمل فـي مقرهـا                 إلىالسياسية، مشيرا   

 انه سمع عبر الفـضائيات فقـط بـالقرارات    إلىبتونس وتحت الحراسة التونسية مشيرا في الوقت نفسه   
  . عن الدائرة السياسيةبإقصائهالمتعلقة 

  24/2/2010القدس العربي، 
  

  اغتيال المبحوح المشتبه بضلوعهما في الفلسطينيين تتبرأ من "قصى األشهداء" .20
براءتها ممن في بيان صحافي أمس،  الذراع العسكرية لحركة فتح "كتائب شهداء األقصى"أعلنت : غزة

 المشتبه بمشاركتهما في اغتيال القيادي في "العميالن أحمد أبو حسنين وأنور شحيبر"وصفتهم بأنهما 
  . الشهر الماضي20ود المبحوح في دبي في حركة حماس محم

  24/2/2010الحياة، 
 

 مصالحة بين فتح وعصبة األنصار في عين الحلوة .21
 مصالحة تمت قبيل منتصف الليل بين حركتي أنذكرت مصادر فلسطينية مطلعة : حمحمد صال -صيدا 

 عن قتيلة وأسفرتخرا  في مخيم عين الحلوة اثر االشتباكات التي درات بينهما مؤاألنصارفتح وعصبة 
 . وعدد من الجرحى 

 أبو وقائد قوات فتح في لبنان صبحي "اللينو"شارك في المصالحة عن فتح محمود عبد الحميد عيسى 
.  شريف عقلأبو اإلعالمي طارق السعدي والناطق أبو مسؤولها في المخيم األنصارعرب وعن عصبة 

 لجنة المتابعة الفلسطينية إلىليم المتسببين باالشتباكات  على تسأكد بأن اتفاق المصالحة "السفير"وعلمت 
 . للتحقيق معهما 

 24/2/2010السفير، 
  

  "كاذبة" تصريحات عباس حول الحرم االبراهيمي وقبة راحيل: نتنياهو .22
نقل الموقع االلكتروني لصحيفة هارتس االسرائيلية عن رئيس الوزراء االسرائيلي قولـه            : القدس المحتلة 

بانـه تتبـع    " المسجد االبراهيمي ومسجد بالل   "ت الرئيس عباس حول بان االماكن المقدسة        ان تصريحا 
 3500وقال نتنياهو ان تلك االماكن تتبع لليهود منذ اكثر مـن             .السلطة والعرب اكاذيب باطلة وممسوخة    

  .حسب زعمه" ابراهيم ويتسحاق وراحيل وسارة ويعقوب"عام وهي مكان اجداد اليهود 
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ان الحملة التي تتعرض لها إسرائيل بسبب قرارها إدراج الحرم اإلبراهيمي الشريف فـي              "هو  وقال نتنيا 
" الخليل وقبة راحيل في بيت لحم على قائمة المواقع التراثية اليهودية بحملة تستند إلى أكاذيب مكـشوفة                  

  " . مشيرا الى التزام إسرائيل بحرية العبادة ألتباع جميع الديانات
 اإلبراهيمي وقبة راحيل هما مدافن قديمة آلباء وأمهات الشعب اليهودي مما يبرر حفظهما              واكد أن الحرم  

أن أعمال صيانة وترميم لساحة استقبال المسلمين والممر المؤدي إلى المصلى داخـل             " وترميمها مضيفا 
لتهويد هـذا   الحرم اإلبراهيمي تجري في هذه األيام بالذات مما يؤكد بطالن المزاعم بأن إسرائيل تسعى               

  .حسب زعمه" الموقع 
من جهته  وجه رئيس مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة المحتلة داني ديان انتقاداً شديداً إلى أقوال                 
الرئيس عباس امام البرلمان البلجيكي  مستذكراً أنه نفى وقوع الهولوكوست في أطروحته للدكتوراه وهو               

  .  ته وإنكار وجود الشعب اليهودييحاول اآلن إنكار التاريخ اليهودي برم
وقال زعيم حزب البيت اليهودي الوزير دانئيل هرشكوفيتس ان الحرم االبراهيمي الشريف وقبة راحـل               
هما من تراث الشعب اليهودي واضاف ان هذه هي حقيقة تاريخية ال يطعن احد فيهـا ورأى انـه مـن                     

 على تثقيف شعبه بدال من تثقيـف الـشعب          المستحسن ان يعمل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس       
  . االسرائيلي على حد قوله

  24/2/2010وكالة سما، 
  

   المبحوح في دبياغتيالليفني تشيد ب .23
أثنت زعيمة المعارضة االسرائيلية تسيبي ليفني على قتل محمود المبحوح أحد قياديي حركة حماس فـي                

وقالت  .عمالء المخابرات االسرائيلية الموساد   دبي الشهر الماضي على أيدي أشخاص يشتبه في أنهم من           
كون أن ارهابيا قتل، وال يهم ما اذا كان ذلك قد وقع في دبي أو في قطاع غزة، هو خبـر جيـد                       "ليفني  

   ".بالنسبة ألولئك الذين يكافحون االرهاب
، الى من يقف    ولم تشر ليفني، وزيرة الخارجية السابقة التي تتزعم المعارضة البرلمانية عن حزب كاديما            

ان العالم كله يجب أن يدعم أولئك الذين يكافحون         : "وقالت أمام مؤتمر يهودي في القدس     . وراء االغتيال 
 ". أي مقارنة بين اإلرهاب وبين هؤالء الذين يكافحونه هو أمر ال أخالقي"واضافت إن . "ضد االرهاب

  23/2/2010بي بي سي، 
  

   في مياه الخليج"حانيت"ال المبحوح بواسطة سفينة الموساد أشرف على اغتي ":أنباء فارس" .24
جريمة اغتيـال   نفذ  " الموساد" جهاز    إن  مراسل وكالة أنباء فارس للشؤون الصهيونية      قال: القدس المحتلة 

 بواسطة عناصر نخبوية منه تحديداً، باإلضافة لعناصر مـن أجهـزة            القيادي في حماس محمود المبحوح    
  .ت المتحدة األمريكية، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، وايرلندااستخبارية أخرى تتبع للواليا

هو من خطط وأشرف علـى      " الموساد" أن يكون    - نقالً عن أحد المحللين األمنيين     -هذا ورجح مراسلنا    
الصهيونية التي كانت ترسو في مياه الخليج، وليس كما ذكر          " حانيت"عملية االغتيال من على متن سفينة       

 كمـا   -لنمسا، حيث أن تلك السفينة عبرت قناة السويس أربع مرات خالل فترة متقاربة              في السابق من ا   
  .-جاء في وسائل اإلعالم

الذين أشرفوا على عملية االغتيال، كانوا على اتـصال         " الموساد"أن ضباط   " :وأضاف هذا المحلل األمني   
رة، باإلضافة لوضعهم خطةً بديلة     مباشر مع أفراد الخلية في دبي، حيث استخدموا فيما بينهم هواتف مشف           

  ".في حال تأخرهم بمغادرة اإلمارة إن كشف أمرهم
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طلبوا من أعضاء الخلية بأن يغادروا دبي سوياً عبر قارب سريع سيكون فـي              " الموساد"وبين أن ضباط    
" حانيت " ليصل القارب بهم في نهاية المطاف لسفينة       - على اعتبار أنهم سياح    -انتظارهم بميناء اإلمارة    

  .التي كانت تنظرهم
في اغتيال األمـين العـام      " الموساد"إن نفس الخطة وضعت عندما نجح أحد ضباط         :" ويقول المحلل ذاته  

المؤسس لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين الدكتور فتحي الشقاقي في جزيرة مالطا بتـاريخ الـسادس        
  .م1995والعشرين من أكتوبر لعام 

  23/2/2010وكالة أنباء فارس، 
  

  قانون اسرائيلي يطالب بتعويض يهود الدول العربية وإيران  .25
الثالثـة علـى    ووافقت الهيئة العامة للكنيست اإلسرائيلي بالقراءتين الثانية        :  حسن مواسي  -باقة الغربية   

قانون يطالب بتعويض يهود الدول العربية وإيران، على اعتبار أنهم الجئين تم طـردهم منهـا، وعلـى        
اليهود من الدول العربية وإيـران،      " الالجئين"مة اإلسرائيلية بموجبه أن تقوم بشمل قضية تعويض         الحكو

  .بما في ذلك أمالك وعقارات كانت تعود ملكيتها للجاليات اليهودية في تلك الدول
قد قدم اقتراح القانون وينص على تعويض الجئين يهود قدموا          " شاس"وكان النائب نسيم زئيف من حركة       

ن الدول العربية ، وبان يتم التعويض في نطاق مفاوضات سلمية لتحقيق السالم الشامل فـي الـشرق                  م
 ألـف   750 ألف يهودي قدموا من الدول العربية مقابل         860إن هناك   "األوسط ، مسوغا اقتراحه بالقول      

ق الدولـة   ما من احد يتجاهل طلبات الجانب الفلسطيني، لكن على عـات          "، موضحا انه    " فلسطيني الجئ 
  ".الحفاظ على مصالح جميع مواطنيها

 بحق الالجئين اليهود ، والـذي اشـترط         2008وساق زئيف في اقتراحه قرار الكونغرس األميركي عام         
تقديم إي دعم للفلسطينيين بتعويض اليهود الذين قدموا من الدول العربية ، كشرط النجاز اتفاق سـالم ،                  

  .وقد عارضته حكومة إسرائيل
  24/2/2010ر، األردن، الدستو

  
   تسعى إلبعاد تقرير غولدستون عن جدول أعمال الجمعية العامة"سرائيلإ" .26

الذي " تقرير غولدستون"تواصل إسرائيل مساعيها الديبلوماسية المكثفة إلزالة :  أسعد تلحمي-الناصرة 
ة، عن جدول بحث في شبهات ارتكاب جرائم حرب في الحرب األخيرة على قطاع غزة قبل أكثر من سن

  . أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة
وتناول وزير الخارجية اإلسرائيلية أفيغدور ليبرمان هذه المسألة في لقاءاته مع نظرائه من عدد من 
الدول األوروبية في بروكسل أول من أمس، فيما أصدرت وزارة الخارجية تعليماتها لسفراء إسرائيل في 

ي أوروبا، بمواصلة العمل لدى حكومات الدول المعنية إلقناعها برفض مشروع أنحاء العالم، وتحديداً ف
القرار الذي تقدمت به دول عربية للجمعية العامة، لدعوة إسرائيل والفلسطينيين إلى إجراء تحقيقات 
مستقلة وموثوق بها في خصوص انتهاكات حقوق اإلنسان خالل الحرب على قطاع غزة قبل أكثر من 

 تقرير غولدستون"لتوصية سنة، بناء."  
  24/2/2010الحياة، 

 
 لم تكن هناك دولة فلسطينية :  تحاول تحسين صورتها"إسرائيل" .27

" سفراء"أطلقت وزارة اإلعالم اإلسرائيلية، امس، حملة تدعو اإلسرائيليين الى ان يتحولوا الى : )ا ف ب(
لعدوان العسكري األخير على قطاع للدفاع عن صورة اسرائيل في الخارج، والتي اهتزت كثيراً اثر ا

 . غزة، والجرائم التي ارتكبتها قواتها هناك
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لم تكن هناك دولة "وجاء في كتيب صادر عن الوزارة ونشر على موقعها على شبكة االنترنت أنه 
 الف 320 بـ1948على اإلطالق في التاريخ، كما يحدد عدد الالجئين الفلسطينيين منذ العام " فلسطينية
كما يعتبر ان االستيــطان اليهـودي في . ني، في حين ان االمم المتحدة تقدرهم بالضعففلسطي

وتوزع وزارة اإلعالم كتيبات في . امام السالم مع الفلسطينيين" ليس عقبة اساسية"الضــفة الغربية 
 . المطارات تحمل هذه األفكار

 24/2/2010السفير، 
  

  يال المبحوحلجنة الكنيست ترفض إجراء نقاش بشأن اغت .28
رفضت اإلدارة ولجنة الكنيست أمس إجراء نقاش بشأن اغتيـال القيـادي فـي              : ) يو بي آي   - أ ف ب  (

محمود المبحوح في دبي، واستخدام أفراد الخلية التي نفّذت االغتيـال جـوازات سـفر               " حماس"حركة  
  .أوروبية مزورة، واتهامات إلسرائيل بتنفيذ االغتيال

 طلب الصانع مناقشة الموضوع تالسناً بينه وزميله أحمد الطيبي من جهـة،             وأثار طلب عضو الكنيست   
  .وبين أعضاء الكنيست اليهود من جهة ثانية

إذا كان  "وقال إنّه   ". فريضة"ووصف عضو الكنيست كرمل شاما من حزب الليكود اغتيال المبحوح بأنّه            
  )".لموسادل(جواز سفري يساعد على اغتيال المبحوح فإنّني مستعد إلعطائه 

هل مئيـر دغـان يقـرر أي        "من جهته، احتج الصانع على رفض إجراء نقاش بشأن االغتيال، وتساءل            
هل تنفيذ عملية اغتيال في دولة أخرى بأساليب المافيا هو انتصار؟ لقد            "وتابع  ". مواضيع يناقشها الكنيست  

 وعليكم ألّا تفاجأوا باحتمال صدور      كان اغتيال المبحوح عمالً إرهابياً، ويجب محاكمة المسؤول عن ذلك،         
  ".مذكّرات اعتقال ضد مئير دغان

  24/2/2010األخبار، 
  

 لوبي عربي إثيوبي في الكنيست ضد العنصرية .29
، لوبي لمكافحة العنصرية في المؤسسات القيادية )البرلمان اإلسرائيلي(يتشكل في الكنيست : تل أبيب

لنائب العربي من الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، الدكتور وكذلك في الشارع اإلسرائيلي، بادر إليه ا
 .المعارض" كديما"، من حزب )الفالشا(عفو اغبارية، والنائب اإلثيوبي شلومو مولال 

وأعطى رئيس الكنيست، روبي ريفلين، وهو من حزب الليكود، موافقته عليه، ويضم اللوبي حتى اآلن 
" ميرتس"و" كديما" حزب العمل المشارك في الحكومة وحزبا : أحزاب يهودية هي3 نائبا من 11

 .ويحظى بدعم جميع النواب العرب. المعارضان
  24/2/2010الشرق األوسط، 

  
 " حزب اهللا" ال تنوي مهاجمة سوريا أو إيران أو "إسرائيل": جلعادعاموس  .30

لية عاموس جلعاد، ان اسرائيل قال رئيس الدائرة السياسية واألمنية في وزارة الدفــاع اإلسرائي: )كونا(
، وان هذه الجهات الثالث ال تنوي ايضا مهاجمة "حزب اهللا"ال تنوي مهاجمة ايران او سوريا او 

 . اسرائيل
اسرائيل ال تنوي بأي شكل من األشكال مهاجمة أي من "ونقلت اإلذاعة االسرائيلية عن جلعاد قوله ان 

 ايران وسوريا وحزب اهللا، من جهتها، ال ترغب إطالقا ان"ورأى جلعاد ايضا ". هذه الجهات الثالث
 ". قوة الردع االسرائيلية"، مشيرا الى انها تدرك ما اسماه "بإشعال النيران في الشرق االوسط

 24/2/2010السفير، 
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   الموساد يخدمونيهود العالم أن " بي بي سي"اللجنة األمريكية اليهودية ترفض اتهام الـ .31
أن اللجنـة األمريكيـة اليهوديـة       " جيروزاليم بوست "ذكر موقع صحيفة    : اقة الغربية  ب -القدس المحتلة   

لبثها اتهامات تدعي أن اليهـود فـي       " بي بي سي  "وجهت انتقادات شديدة اللهجة لهيئة اإلذاعة البريطانية        
" الموسـاد  "العالم يقدمون المساعدة لعمليات االغتيال التي يتهم جهاز االستخبارات اإلسرائيلية الخارجية          

  .بتنفيذها
االتهام الذي بثته البي    " وأشارت الصحيفة نقال عن رئيس الهيئة التنفيذية للجنة اليهودية ديفيد هاريس قوله           

بي سي ال أساس له من الصحة ، وهو تجاوز للخط األحمر بين المناقشة العلنية المشروعة والمتـاجرة                  
ئة اإلذاعة البريطانية بالظالل على حياة اليهـود فـي          المتعصبة بالخوف ، ففي أقل من دقيقة ، ألقت هي         

  ".مختلف أنحاء العالم
  24/2/2010الدستور، األردن، 

  
  إذاعة جديدة للمستوطنين في الضفة .32

اذاعة جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية وفق ما أعلن ” اإلسرائيلية“افتتحت الحكومة : )ب ف أ(
التي تنتمي بشكل واضح إلى ” غاليي إسرائيل“ليها اسم ودشن االذاعة التي أطلق ع .مديرها أمس

” غيفات زئيف“موشي حلون في ” اإلسرائيلي“األوساط األكثر تشدداً، رسمياً االثنين وزير االتصاالت 
وستبث هذه االذاعة التي تعمل تحت سلطة قوات االحتالل برامج اخبارية وموسيقا يمكن  .قرب رام اهللا

 . ة الغربيةاالستماع إليها في الضف
  24/2/2010الخليج، 

  
  صحيفة إسرائيلية تتطاول على النبي محمد وتتهمه بأعمال االغتيال وذبح اليهود .33

وتضمن مقال  .  تطاولت صحيفة إسرائيلية كبيرة أمس على سيرة النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم             :عمان
سول الكريم وللصحابي الجليل أبي     لكاتب يدعى رؤوبين باركو إساءات للر     " إسرائيل اليوم "نشرته صحيفة   

  .بصير
وفي سياق تناول الكاتب اإلسرائيلي لجريمة اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحـوح، أبـدى                
رؤوبين فرحه بمقتل القيادي الفلسطيني وشماتته به، ألنه كان يقتدي بالصحابي أبي بصير الـذي زعـم                 

  ".اب قديمة أزهقت حياة أهل مكة وسلبتهم أمالكهممنظمة إره"الكاتب اإلسرائيلي أنه كان يرأس 
المبحوح، في قتله مواطني إسرائيل، طبق التـراث        "وهاجم رؤوبين النبي صلى اهللا عليه وسلم بقوله إن          

 يهـودي   700فبعد كل شيء هذه هي الطريقة التي سلكها نبيه عندما أمر بـذبح              . اإلسالمي بنجاح كبير  
خيبر، وبعد ذلك سلب أمالكهم وقضى على وجود اليهود في العربيـة            عرفوا أنهم خونة في موطنهم في       

 ".السعودية
  24/2/2010الغد، االردن، 

  
   للعمل في صفوفها"اإلسرائيليين" تؤهل العشرات من "اإلسرائيلية"الخارجية  .34

تـأهيلهم   ل "اإلسرائيليين" أمس االثنين دورة تدريبية مكثفة لعدد من         "اإلسرائيلية" وزارة الخارجية    افتتحت
، أن الدورة التدريبية الحاليـة      "يوسي غال "مدير عام وزارة الخارجية      وأفاد   . في صفوفها  والعمل مستقبالً 

العلوم السياسية، اإلعالم، االقتصاد، أولويات الـسياسة       :  أشهر، ستشمل تدريبهم على مجاالت     6تستغرق  
 كما تتضمن الدورة تناوب المتدربين علـى        .الدبلوماسية، فنون إجراء المحادثات     "اإلسرائيلية"الخارجية  
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  . سنوات في الوزارة5سفر خارجية، ثم ينخرطون في العمل لمدة عدة أقسام في الوزارة، والقيام بجولة 

عن العبري، ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، (الصهيونية موقع وزارة الخارجية 
23/2/2010(  

  
  رداً على تهويد الحرم اإلبراهيمي ومسجد باللبيت لحم و الخليل ات في القدس وتجدد المواجه .35

حالة من الغليان يعيشها : )وكاالت (–سمير حمتو  - محمد الرنتيسي -غزة - القدس المحتلة
قبة "أو ما يعرف بـ ( الشريف ومسجد بالل بن رباحاإلبراهيمي للحرم "إسرائيل"الفلسطينيون بعد تهويد 

 القدس مواجهات عارمة مع قوات االحتالل، فيما تجددت االشتباكات أحياءد شهدت ، فق"تراثيا ")"راحيل
  . الشامل العديد من مدن الضفة الغربيةاإلضرابفي مدنية الخليل وبيت لحم، وكذلك عم 

وشهدت أحياء مدينة القدس مواجهات بين طلبة مدارس مخيم شعفاط وسط مدينة القدس المحتلة وجنود 
شعل خاللها الطلبة اإلطارات المطاطية وقذفوا عناصر الجنود والشرطة بالحجارة وشرطة االحتالل أ

والزجاجات الفارغة فيما يطلق الجنود القنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة المسيلة للدموع 
 قوات االحتالل الحاجز العسكري الموجود على وأغلقت. والرصاص الحي والمطاطي باتجاه الطلبة

خيم شعفاط أمام حركة السيارات والمواطنين فضالً عن استقدام تعزيزات عسكرية وشرطية إلى مدخل م
المنطقة، كما اندلعت مواجهات مماثلة في شارع صالح الدين وسط المدينة استخدمت الشرطة خاللها 

  .الخيالة لمالحقة الطلبة إلى جانب إطالق مكثف للقنابل الصوتية الحارقة والمسيلة للدموع
أن أعنف المواجهات تركزت في محيط مدرسة طارق بن زياد في الجهة " الدستور"أفاد شهود عيان لـو

 اندلعت مواجهات وأغلق الطلبة )الطور(وفي منطقة الصوانة بجبل الزيتون . الجنوبية من المدينة المحتلة
باحة باب العامود الشارع الرئيسي بالحجارة واإلطارات المشعلة باإلضافة إلى مواجهات محدودة في 

  . وشارع السلطان سليمان بمحاذاة أسوار القدس
 في أخرى والمستوطنين من جهة اإلسرائيليكذلك تجددت المواجهات بين الفلسطينيين من جهة والجيش 

وفي بيت لحم تجددت المواجهات مع قوات االحتالل المتمركزة في محيط مسجد بالل بن  .مدينة الخليل
  .لك وتشمل محيط المدارس في مدن بيت جاال وبيت ساحور المجاورةلتمتد بعد ذ رباح،

مس جميع المؤسسات الحكومية واألهلية والتعليمية في مناطق بيت لحم وبيت جاال أوعم اإلضراب العام 
  .سرائيليإلوبيت ساحور جنوبي الضفة الغربية احتجاجا القرار ا

  24/2/2010الدستور، األردن، 
  

  "بروتوكول الخليل" النظر في وإعادة اإلبراهيميدي لقرار ضم الحرم الدعوة للتص: الخليل .36
طالبت المؤسسات الوطنية في محافظة الخليل، خالل اجتماع عقدته الليلة قبل الماضية، في مقر : الخليل

 قائمة التراث إلى ومسجد بالل بن رباح، اإلبراهيمي الحرم بإدراج اإلسرائيليالمحافظة، بصدد القرار 
، خاصة ما يعرف اإلسرائيلي النظر في االتفاقيات الموقعة مع الجانب بإعادةدي، السلطة الوطنية اليهو
 التحرك على مختلف إلى، أمس أصدرته، فيما دعت بلدية المدينة، في بيان "بروتوكول الخليل"بـ

  .، بما في ذلك عبر تكثيف تواجد المواطنين في الحرم والبلدة القديمةاإلسرائيلي القرار إللغاءالمستويات 
  24/2/2010األيام، فلسطين، 

  
   حضاريإفالس قائمة التراث اليهودي إلى اإلبراهيميقرار ضم الحرم : الشيخ صبري .37

 العليا وخطيب اإلسالمية عكرمة سعيد صبري رئيس الهيئة . صرح سماحة الشيخ د:القدس المحتلة
 في الخليل ومسجد بالل اإلبراهيمي بضم الحرم اإلسرائيلية قرار الحكومة أند األقصى المبارك المسج
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 حضاري حيث لم تستطع إفالس قائمة المواقع األثرية اليهودية هو بمثابة إلىبن رباح في بيت لحم 
 رفض صبري وأعلن .سلطة اآلثار العثور على حجر واحد في فلسطين له عالقة بالتاريخ العبري القديم

وتساءل الشيخ عكرمة عن دور  .إنساني باعتباره غير شرعي وليس قانوني وال اإلسرائيليالقرار 
منظمة اليونسكو في تحمل مسؤوليتها لصون المقدسات في فلسطين ومدينة القدس والمحافظة عليها من 

  .ى األماكن التاريخيةالطمس أو التغيير وتطبيق القوانين واألنظمة الدولية التي تحظر االعتداء عل
  24/2/2010الحياة الجديدة، 

 
  بورينقرية  شجرة زيتون في 45مستوطنون يعدمون : نابلس .38

غسان دغلس ، أن  وليد عوض،رام اهللانقالً عن مراسلها في  24/2/2010القدس العربي، نشرت 
 الثالثاء أمس  مستوطني يتسهار قاموا فجرأنب  الغربية أفادمسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة

واستنكر دغلس استمرار اعتداءات  . قرية بورين جنوب مدينة نابلسألهالي شجرة زيتون تعود 45بقطع 
 القليلة الماضية تعود األشهر خالل األشجارعدم المستوطنون مئات أالمستوطنين على المزارعين، حيث 

  . القرية وتعتبر مصدر رزق رئيسي لهموأهاليلمواطني 
 بورين علي عيد قال إن القرية ة رئيس مجلس قري أننابلسمن  24/2/2010ام، فلسطين، األيوأضافت 

 شجرة زيتون بسبب اعتداءات المستوطنين، مشيراً إلى أن المستوطنين 120خسرت العام الحالي نحو 
 . شجرة في العام الذي قبله3800 شجرة، فيما قطعوا 2300قطعوا وحرقوا العام الماضي نحو 

  
   قتيالً منذ بدء الحصار141فاع عدد ضحايا األنفاق إلى ارت: غزة .39

حصدت أرواح خمسة فلسطينيين منذ   إن األنفاق في قطاع غزة"اإلنسانمركز الميزان لحقوق " قال :غزة
عدد الذين قُتلوا "وأضاف المركز أن  . آخرون في حوادث متفرقة106مطلع العام الجاري، فيما ُأصيب 

 شخصاً 116من بين القتلى " أن إلى، مشيراً "353، وعدد المصابين إلى 141في األنفاق ارتفع إلى 
 أعلى نسبة في عدد ضحايا األنفاق، إذ بلغ 2009، فيما سجل عام 2009 و2008سقطوا خالل عامي 

عشرة من بين ضحايا األنفاق سقطوا نتيجة قصف طائرات  وأشار إلى أن ."170، والمصابين 64عددهم 
  .، وثالثة خالل العام الجاري2009مناطق األنفاق، بينهم سبعة قُتلوا خالل  إسرائيليةحربية 

  24/2/2010الحياة، 
  

   اإلثنينالمرضى والحاالت اإلنسانية والطالب بانتظار تشغيل معبر رفحمن  آالف فلسطيني خمسة .40
  انتظاراًوصل إلى مدينة العريش مئات العالقين الفلسطينيين القادمين من الخارج : غزة - القاهرة

لتشغيل معبر رفح أمام عودتهم االثنين المقبل لتمكينهم من العودة إلى قطاع غزة وغالبيتهم من العاملين 
 "الخليج"ـوقال مصدر مسؤول بمعبر رفح من الجانب المصري ل .بالخارج والعائدين من رحالت العالج

الثة أيام قابلة للزيادة في حالة استمر تدفق إنه تم إنهاء االستعدادات لتشغيل المعبر صباح االثنين المقبل ث
 آالف عالق فلسطيني 5 إلى أنه من المتوقع أن يعبر خالل هذه الفترة العابرين من الجانبين، مشيراً
وقال إن الفئات التي سيسمح لها بدخول األراضي المصرية هم المرضى . الحدود المصرية على اتجاهين

 .ة اإلقامات في الخارجوالحاالت اإلنسانية والطالب وحمل
  24/2/2010الخليج،     
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  االحتالل يفرج عن أربعة أسرى مقدسيين .41
أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس الثالثاء عن أربعة من األسرى المقدسيين بعد : القدس المحتلة

 أهالي وقال رئيس لجنة .انقضاء فترة محكومياتهم والتي تراوحت بين عام وتسعة أعوام ونصف العام
إن اللجنة استقبلت اليوم أربعة من ": "صفا"األسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، في حديث خاص لـ

  ".األسرى، ثالثة أفرج عنهم من سجن جلبوع العسكري ورابع من سجن بئر السبع
  23/2/2010السبيل، األردن، 

  
   طناً من منتجات المستوطنات في جنين39ضبط  .42

 أمسحماية المستهلك في وزارة االقتصاد الوطني في محافظة جنين  تمكنت طواقم مراقبة :جنين
وبالتعاون مع الضابطة الجمركية من ضبط كمية من المواد البالستيكية الواردة من مستوطنة نعران 

 طن 2 بالستيكية واردة من مستوطنة معاليا فرايم وضبط أغلفةطناً  12 طناً وضبط 25والتي قدرت بـ 
  . الصحيةاألدواتي محافظة سلفيت وكميات ضخمة من عبوات بالستيكية ف

  24/2/2010الحياة الجديدة، 
  

 "لسرائيإ"ال عالقة للحكومة باالستيراد والتصدير من والى : وزير الزراعة .43
 قال وزير الزراعة المهندس سعيد  المصري انـه ال عالقـة للحكومـة                ):بترا( –حمزة مزهر   -عمان  

مبينـا ان هـذا القـرار يعـود للقطـاع الخـاص              ،"سـرائيل إ"والـى     بقرار االستيراد والتصدير من     
 وكان نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سمير أبـو سـنينة             .المواطن المستهلك  وبالتالي)التجار(
 احتجاجـا   "سـرائيل إ"ن النقابة اتخذت قرارها بمنع استيراد وتصدير الخضار والفواكه من والى              أعلن  أ

  .لها بالشعب الفلسطيني وعدوانها  المستمر على المقدسات اإلسالميةعلى انتهاكاتها وتنكي
24/2/2010الرأي، األردن،   

  
   إسالمياً أردنياً احتجزوا بعد استهداف دبلوماسيين إسرائيليين70اإلفراج عن  .44

وتقارير إخبارية أمس، أن السلطات األمنية في األردن أطلقـت          ” إسرائيليون“ذكر دبلوماسيون   ): أ.ب.د(
 14راح أكثر من سبعين إسالميا خالل األيام الماضية، بعد التحقيق معهم على خلفية هجوم وقـع فـي      س

وأفـادت  . فـي غـور األردن  ” إسـرائيليين “كانون الثاني الماضي، واستهدف موكباً لدبلوماسيين  / يناير
ين الذين ينتمـون    اليومية الناطقة باسم جماعة اإلخوان المسلمين بأن عشرات اإلسالمي        ) السبيل(صحيفة  

  . للجماعة ال يزالون قيد االحتجاز لدى السلطات في مدن عمان والسلط وإربد والزرقاء
24/2/2010الخليج،   

  
 "إسرائيل"بري يطالب بقمة عربية في القاهرة التخاذ قرار بإحياء مكتب مقاطعة  .45

ات مكتب مقاطعة إسرائيل    موقف عربي يستعيد قرار   «دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى        : بيروت
لبحث » في مصر وليس في أي مكان آخر      «، مطالبا بعقد قمة عربية طارئة       »ويلغي كافة عمليات التطبيع   

  .المقبل) آذار(هذا الموضوع، في إشارة منه إلى قمة ليبيا العادية في أواخر مارس 
ك أنها تمثل ذروة اإلرهـاب      إسرائيل أثبتت بالصوت والصورة وبما ال يدع مجاال للش        « واعتبر بري أن    

الرسمي عبر عملية االغتيال التي اعتمدت التزوير ونفذت في دبي واستهدفت محمـود المبحـوح أحـد                 
قرار رئيس حكومة اإلرهاب بنيامين نتنيـاهو إدراج الحـرم          «، مشيرا أيضا إلى     »كوادر حركة حماس  

ودعا بري أيـضا    . »ألثرية اإلسرائيلية اإلبراهيمي في الخليل ومسجد بالل بن رباح على الئحة المواقع ا          
إيجاد آليات لتنفيذ قراراتـه الـسابقة       «مؤتمر االتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد قريبا في القاهرة إلى           
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لدعم الشعب الفلسطيني وليس تكرار بياناته واالكتفاء باالحتجاج وتأكيد تضامنه مع أشقائنا فـي األرض               
ة االتحاد إلطالق أوسع حملة برلمانية على المستوى الدولي مـن أجـل             المحتلة بانتخاب فلسطين لرئاس   
  .»حقوق وأماني الشعب الفلسطيني

24/2/2010الشرق األوسط،   
  

  الحرم اإلبراهيمي إلى الئحة مواقعها التراثية" إسرائيل"حزب اهللا يدين قرار ضم  .46
قائمـة  «لخليل إلى مـا يـسمى       إعالن العدو ضم الحرم اإلبراهيمي في مدينة ا       «أن  » حزب اهللا «اعتبر  

يشكل عدواناً جديداً على مقدسات المسلمين واعتداء على كرامة أكثر مـن            » المواقع التراثية اإلسرائيلية  
مليار ونصف المليار مسلم في العالم، كما يعبر بوضوح عن استكبار هذا الكيان واستخفافه بكل الحرمات                

 . »واألعراف الدولية والقيم اإلنسانية
األمة العربية واإلسالمية بنبذ الخالفات والوقوف صفاً واحداً في وجه االحتالل كـي تـستعيد               «لب  وطا

األمة حقوقها وكرامتها الضائعة بدل تلهي البعض باستجداء التفاوض مع االحتالل والعيش على سـراب               
لإلطالع » سالميمنظمة المؤتمر اإل  «و» جامعة الدول العربية  «التسويات والسالم المزعوم، ندعو أيضاً      

  . بدورهما والقيام بكل ما تمليه عليهما واجباتهما القومية واإلسالمية في التصدي لهذا االعتداء الخطير
24/2/2010السفير،   

  
  تتصدر اإلجرام الدولي برعاية من أميركا والدول الكبرى " إسرائيل: "نعيم قاسم .47

نعيم قاسم أمام وفد عربي برئاسة يحيـى غـدار          الشيخ  » حزب اهللا «رأى نائب األمين العام لـ      : بيروت
مـؤتمر  «وآخر إيراني برئاسة عضو مجلس الشورى اإليراني ناصر السوداني، اللذين شاركا في أعمال              

أن التسوية سراب، وإسرائيل أسوأ من النازية، وهـي تتـصدر اإلجـرام             » «خيار المقاومة وبناء الدولة   
، فأخبارها اليومية قتل واحتالل واغتيـاالت واعتـداء علـى           الدولي برعاية من أميركا والدول الكبرى     

  .»المقدسات
أوروبا أمامها امتحان التعامل مع استغالل إسرائيل لجوازات سفر بلدانها الرتكـاب أعمـال              «ورأى ان   

المبحوح في دبي، وال تكفي     ) محمود» حماس«القيادي في حركة    (إجرامية كما حصل في اغتيال الشهيد       
وما فعلته إسرائيل يهدد األمن الدولي ويظهر خطرهـا         . ة، بل ال بد من إجراءات وعقوبات      كلمات اإلدان 

فإسرائيل ليست خطراً على الفلسطينيين فقط، وال على العرب والمسلمين فقط، إنما            . على كل دول العالم   
  .»هي خطر على أوروبا التي تبتزها بالمحرقة، وتستغلها لالحتالل والتوسع

24/2/2010الحياة،   
  

       إطالق هيئة فلسطينية جديدة تطالب بسياسات وقيادات فلسطينية جديدة: لبنان .48
تشهد العاصمة اللبنانية األربعاء إطالق هيئة فلسطينية جديدة يتوقع أن تـشكل     :  أواب المصري  -بيروت  

وسـاط  حدثا معارضا للسلطة الفلسطينية في رام اهللا في تعبير واضح عن حالة الغضب السائدة داخل األ               
  .الشعبية الفلسطينية، التي تطالب بسياسات وقيادات جديدة

وسيتولى إطالق الهيئة الجديدة عشر شخصيات فلسطينية سياسية وثقافية لهـا مكانتهـا فـي األوسـاط                 
الفلسطينية، جاءت من دول مختلفة لتمثيل أكثر من سبعين شخصية فلسطينية مقيمـة فـي دول عربيـة                  

  . الفلسطينية في تلك الدولوأوروبية وتقود التحركات
 وفي حديث مع الجزيرة نت قال القائمون على هذا التحرك إن الهدف األول إلطالق الهيئة هـو إبـراز                   
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أهمية بناء ثقافة فلسطينية جديدة، وخاصة في أوساط األجيال الشابة، التي لم تعد تسمع سـوى كلمـات                  
  .تالخالف واالنقسام والمصالحات والمفاوضات والتنازال

23/2/2010نت، .الجزيرة  
 

  دبي تحدد هوية أربعة مشتبهين جدد في اغتيال المبحوح .49
حددت السلطات في دبي هوية أربعة أشخاص آخرين يشتبه بعالقتهم باغتيال :  ثابت أمين عواد-دبي 

وذكرت مصادر إماراتية أن هؤالء . القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبي الشهر الماضي
  .ة يحملون جوازات سفر بريطانية وإيرلنديةاألربع

  24/2/2010األهرام، 
  

  ضمان حق العودة أساس حل قضية الالجئين الفلسطينيين : األسد .50
أكد الرئيس السوري بشار األسد أمس أهمية اإلسهامات التي : )وكاالت( – أحمد كيالني - غزة -دمشق 

 في دعم وتحسين ظروف معيشة الالجئين )األونروا(تقدمها وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين 
  . الفلسطينيين، مشدداً على أن ضمان حق العودة يشكل أساساً إليجاد حل عادل لمشكلة هؤالء الالجئين

وجاء ذلك خالل لقاء األسد أمس المفوض العام للوكالة فيليبو غراندي، حيث أطلع األسد على آخر 
 من خدمات لالجئين الفلسطينيين في المنطقة، وفي سوريا النشاطات التي تقوم بها الوكالة وما تقدمه

 . بشكل خاص، على صعيد التعليم والصحة والرعاية االجتماعية
وجرى التأكيد خالل اللقاء على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية من أجل رفع الحصار الجائر 

 .  سكان القطاعالمفروض على قطاع غزة ووضع حد للمأساة اإلنسانية التي يعيشها
 24/2/2010البيان، اإلمارات، 

  
  وتراجع كبير في عمل أنفاق التهريب الفوالذيمصر تسّرع عملية بناء الجدار: رفح .51

واصلت السلطات المصرية وضع أنابيب وألواح معدنية في بـاطن األرض فـي             :  محمد الجمل  -رفح  
  .أماكن متفرقة من الشريط الحدودي مع قطاع غزة

أكده شهود عيان، فإن عمليات وضع األنابيب واأللواح المعدنية تـسارعت خـالل األسـبوع               ووفقاً لما   
  .المنصرم، بعد أن انضمت آليات ثقيلة إلى مثيالتها على طول الحدود

وأشار مواطنون يمتلكون بنايات مرتفعة تشرف على الحدود إلى أن هدير اآلليات يكاد ال يتوقف طـوال                 
م يشاهدون الرافعات تقوم بوضع أنابيب معدنيـة طويلـة داخـل األرض             ساعات النهار، موضحين أنه   

  .بالتزامن مع عمليات حفر تنفذها بعض الجرافات على الحدود
وأكدوا أن عمليات الحفر تنفذ تحت حراسة مصرية مشددة، موضحين أنهم يشاهدون مركبات عـسكرية               

  .وجنودا مصريين ينتشرون في مناطق عمل اآلليات والرافعات
 جهتهم، أكد مالكو أنفاق وعاملون فيها أن األنابيب قطعت العديد من األنفاق وهي تنتهي برأس مدبب                 من

  .مليء بالثقوب، التي توقعوا أن تضخ من خاللها المياه في باطن األرض في وقت الحق
  24/2/2010األيام، فلسطين، 

  
  الخارجية المصرية تنتقد تهويد الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل .52

انتقد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي بشدة قرار الحكومة : اهرةالق
ووصف المتحدث في بيان هذا . اإلسرائيلية ضم الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل لمواقع اآلثار اليهودية

  ".غير شرعي"القرار بأنه 
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وال يخدم " رف والصدام والعنفال يصب سوى في خانة تغذية التط"وأوضح أن هذا الموقف الجديد 
المساعي التي تبذلها اإلدارة األمريكية من أجل استعادة قدر من المصداقية في العمل السياسي لتحقيق 

  .السالم
  24/2/2010الخليج، 

  
  طهران ترى في اغتيال المبحوح إرهاب دولة .53

 أمس، ان اغتيال صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية رامين مهمنباراست،: )با ف (
وقال الناطق في تصريحات نقلها ". إرهاب دولة"للقيادي في حماس محمود المبحوح، يشكل " إسرائيل"

عملية االغتيال في دبي تشكل إرهاب دولة "، إن "برس تي في"التلفزيون الحكومي الذي يبث باإلنجليزية 
وأضاف الناطق اإليراني ". ت إرهابيةوجود إسرائيل بحد ذاته يعتمد على نشاطا... من جانب إسرائيل

  ". مصدر إرباك ألوروبا"الى أن هذه العملية تشكل 
  24/2/2010الخليج، 

  
  "إسرائيل" إدراج الحرم اإلبراهيمي على قائمة المواقع األثرية في نتنياهوقرار سورية تدين  .54

يمي ومحيط مسجد بن دانت سورية بشدة قرار رئيس الحكومة اإلسرائيلية إدراج الحرم اإلبراه: غزة
خرقاً سافراً للقانون "، معتبرة القرار "إسرائيل"على قائمة المواقع األثرية في ) مسجد قبر راحيل(رباح 

تدين بشدة "وأعلن مصدر في وزارة الخارجية في بيان أن سورية ". الدولي في مهام االحتالل وواجباته
مع الدولي بما فيه األمم المتحدة ومنظماتها المجت"، مطالبة "هذا العدوان على المقدسات والتراث

  ".المتخصصة برفض هذا اإلعالن وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي
  24/2/2010الحياة، 

  
  العطية يشيد بمهنية شرطة دبي في اغتيال المبحوح .55

ة، بكفاءة األجهزة نوه األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطي: )وام(
األمنية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، مشيداً بالمهنية والحرفية العالية التي اتسم بها تعامل شرطة 
دبي مع الجريمة المقيتة التي نفذتها أياد آثمة قامت باغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح في دبي، 

لدولة لحملة جوازات بعض الدول الصديقة والتي تسمح في إساءة الستخدام االمتيازات التي تمنحها ا
لمواطني تلك الدول بحق الدخول إلى أراضيها من دون تأشيرات مسبقة ما أدى إلى استخدام تلك 

  .الجوازات بطريقة غير شرعية في ارتكاب وتنفيذ هذه الجريمة النكراء
  24/2/2010الخليج، 

  
  دساتمؤتمر في القاهرة يدعو لمواجهة تهويد المق .56

فرضت األحداث الساخنة على الساحة الفلسطينية نفسها على جلسات المؤتمر الدولي الذي : القاهرة
 80تنظمه وزارة األوقاف المصرية عن مقاصد الشريعة وقضايا العصر، والذي تشارك فيه وفود نحو 

ن رئيس تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين الصمت العربي واإلسالمي تجاه إعال.ودان د. دولة
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم الحرم اإلبراهيمي بمدينة الخليل ومسجد بالل في بيت لحم إلى 

  .قائمة التراث الديني اليهودي
الكبرى من " إسرائيل"وأشار إلى أن المشروع الصهيوني لن يتوقف عند فلسطين وإنما سيمتد إلى إقامة 

  . مراحلالنيل إلى الفرات، ويتم تنفيذه على
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واقترح علي الهاشمي المستشار الديني والقضائي للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أن يتم 
تشكيل هيئة كبرى من علماء األمة المشاركين في المؤتمر لتقوم باالتصال بكل قادة الدول اإلسالمية بال 

رحلة الحالية وإعداد مشروع عربي استثناء، وشرح األبعاد الخطيرة التي وصلت إليها القضية في الم
  .وإسالمي لمواجهة المشروع الصهيوني ليس في فلسطين فقط بل على مستوى األمة كلها

هجوما ) ايسيسكو(عبدالعزيز التويجري المدير العالم للمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة . وشن د
ضد أصحاب القضية " إسرائيل" تستخدمه على االنقسام الفلسطيني، ووصفه بأنه السالح األول الذي

أنفسهم بعد أن تم تفريغ قضية السالم المزعوم من مضمونها وتحول إلى أوهام في ظل التطورات 
الحالية، ولكن هذا ال يبرئ األمة من مسؤولية كل أفرادها حكاما وشعوبا من اإلثم للتفريط في قضية 

  .صبح كلها مثل فلسطين في ظل حالة التمزق الحالياألمة األولى، وسيأتي الدور على بقية دولها لت
أحمد كمال أبوالمجد وضع األمة المتردي بأنه السبب فيما وصلت إليه .ووصف المفكر اإلسالمي د

  .األوضاع في المناطق المحتلة من أراضيها وليس في فلسطين فقط
د العربية والعالم عن وكشف البطريرك غويفوريوس الثالث لحام بطريرك الروم الكاثوليك في البال

وقوف المسيحيين والمسلمين والعرب في خندق واحد، حيث يستهدف المشروع الصهيوني كذلك اآلثار 
والمقدسات المسيحية، ولهذا فإن صمودنا الحالي البد أن يزداد لوحدة المصير، والبد من تنحية الخالفات 

  .الدينية جانبا ألن ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا
  24/2/2010لخليج، ا

  
  "إسرائيل"فلسطين عدوة فلتكن كـ: مصريون في حملة على فيس بوك .57

" عدوة لمـصر  "أطلقت مجموعة مصرية على موقع فيس بوك االجتماعي الشهير حملة العتبار فلسطين             
  .في مختلف القضايا" إسرائيل"وتدعو إلى التعامل معها مثل معاملة عدوة مصر التاريخية 

بعد االطالع على   "،  "فلنعاملها كما نعامل إسرائيل   .. فلسطين عدونا "تي جاءت تحت عنوان     تقول الحملة ال  
بيانات حكومتنا الرشيدة ومقاالت رؤساء تحرير الصحف القومية عن شرور فلسطين وخطورتها علـى              
 األمن القومي المصري، وبعد الجريمة النكراء على الحدود من قبل أشرار فلسطين ضد جنودنا البواسل              

الشجعان ثبت أن نظامنا المصري على حق، فلسطين عدو وليست صديقاً، آن األوان ألن نعامل فلسطين                
  ".كما نعامل أعداءنا الصهاينة

وأضافت الحملة التي أطلقها شخص يدعى الدكتور عادل وانضم إليها أكثر من ألف شخص خالل يومين                
اناً أو بدراهم معدودة كما نفعل مع الصهاينة، لننقل         الغاز مج ) للفلسطينيين(فلنهدي لهم   "فقط من انطالقها    

  ".لهم اإلسمنت وحديد التسليح بأسعار مخفضة كما نفعل مع الصهاينة
حتى لو شتمونا أو قتلوا بعض جنودنا على الحـدود بطريـق            "كما دعت الحترام الفلسطينيين وتوقيرهم      

 جوازات سفر كما نفعل مـع الـصهاينة،   الخطأ أو الصواب كما نفعل مع الصهاينة، وليدخلوا أرضنا بال         
ولنستورد لهم ونصدر لهم كما نفعل مع الصهاينة، ولنستقبل وزراءهم ومسؤوليهم بحفاوة كما نفعل مـع                

  ".الصهاينة
  ". نعم يا شعب فلسطين آن األوان أن تذوق نار عداوتنا بعد برد محبتنا"وختمت الحملة بالقول 

  24/2/2010نت، .الجزيرة
 

  تقل منفذ الهجوم على المعبد اليهودي بالقاهرة بعبوة ناسفة بدائيةالشرطة تع .58
أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس اعتقال المتهم في حادث إلقاء حقيبة بها :  أحمد يوسف-القاهرة 

وقالت الداخلية . عبوة ناسفة بدائية الصنع بها مواد مشتعلة على لمعبد اليهودي بشارع عدلي بالقاهرة
 ) . عاما49( في بيان لها إن المتهم يدعى جمال حسين حسين أحمد المصرية
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وأشارت الوزارة أن المتهم اعترف بارتكابه الحادث لمشاعره الغاضبة نتيجة األحداث الجارية في 
 .األراضي الفلسطينية المحتلة األمر الذي دفعه لتنفيذ الحادث

  24/2/2010الشرق األوسط، 
  

  48اً إفريقياً خالل محاولته التسلل إلى فلسطين المحتلة عام الشرطة المصرية تقتل مهاجر .59
ذكرت مصادر أمنية مصرية أمس إن الشرطة قتلت افريقيا خالل محاولته التسلل إلى فلسطين : القاهرة

وقال مسؤول أمني رفض ذكر اسمه ان أجهزة األمن اضطرت إلطالق النار على . 48المحتلة عام 
  . متسلالً لعدم إذعانهم ألمر التوقف وعدم عبور الحدود13و المتسللين البالغ عددهم نح

 24/2/2010الخليج، 
  

  توفير حياة كريمة لالجئين الفلسطينيين ال يعني توطينهم": االونروا" .60
فيليبو غراندي، أمس، على أن العمل لتـوفير شـروط          ) االونروا(شدد المفوض العام لوكالة     ): بأ ف   (

فـرانس  “وقال غراندي في تصريح ل      . ئين الفلسطينيين ليس تمهيدا لتوطينهم    الحياة الكريمة واآلمنة لالج   
  .”إن وضع الالجئين الفلسطينيين صعب للغاية ويجب توفير أدنى شروط الحياة الكريمة لهم” “برس

ان وضـع   “ وأضاف غراندي الذي يقوم بزيارة الى سوريا التقى خاللها كبار المـسؤولين الـسوريين               
وكانت االونروا قد أعلنت، أمس، أنها تحتاج الى مائـة          . ”عاً مؤقتاً يتطلب حال سياسيا    الالجئين يبقى وض  

  . وتطويرها2010مليون دوالر لالستمرار في تقديم خدماتها لالجئين لعام 
24/2/2010الخليج،   

  
   لقتل المبحوح  فائقةاختارت جوازات الدول األوروبية بعناية" إسرائيل: "مصدر سياسي أوروبي .61

القدس 'كشف مصدر سياسي أوروبي خبير بالقضايا األمنية لصحيفة :  حسين مجدوبي- لندن -د مدري
، أن إسرائيل اختارت جوازات الدول األوروبية بعناية فائقة، حيث راعت تلك الدول التي تدرك 'العربي

  .ادأن قضاءها سوف لن يفتح تحقيقا قانونيا لمتابعة مستعملي الجوازات في حالة اتهام الموس
وركزت الموساد على بريطانيا وإيرلندا والمانيا والنمسا وفرنسا، حيث يوجد تعاطف مع إسرائيل ومن 

ويبرز المصدر أن إسرائيل تفادت دولتين . المؤكد أن القضاء هناك لن يذهب كثيرا في متابعة الموساد
ت قد استعمل جوازات البلدين رئيسيتين، اسبانيا وبلجيكا، مشيرا الى أنه في حالة ما إذا كان فريق المو

لكان القضاء اإلسباني أو البلجيكي قد فتحا تحقيقا ضد إسرائيل ولقاما باستدعاء المسؤولين في تل أبيب 
  .لتقديم توضيحات أمام قضاة التحقيق

في الوقت نفسه، يالحظ المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أنه رغم ان االتحاد األوروبي أعلن 
 إرهابية فالقانون األوروبي يرفض عمليات االغتيال خارج القانون ويكفي أن كل مخابرات حماس حركة

الدول األوروبية تخلت عن عمليات االغتيال منذ مدة طويلة، وتركز في المقابل على المالحقة األمنية 
  . والمحاكمة

غتيال توجهوا في رحالت في الوقت ذاته، يبرز المصدر أن أغلب أفراد الموساد الذين نفذوا عمليات اال
نحو دول أوروبية عبر قبرص وأثينا قاصدين عواصم مثل روما وباريس وبروكسيل وبعدها قد يكونون 
مكثوا ساعات في هذه العواصم وغادروها بجوازات وبهويات مختلفة متوجهين نحو إسرائيل في محاولة 

طة فيديو وصور بعض عمالء وهذا يعني أن مطارات هذه الدول تحتفظ بأشر. لطمس أي أثر لهم
  .الموساد، والمنطق األمني الدولي يتطلب تقديمها لألنتربول

  24/2/2010القدس العربي، 
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 الجمعية العامة لألمم المتحدة تبحث تقرير غولدستون الجمعة .62
 تنعقد الجمعية العامة لالمم المتحدة الجمعة لمناقشة تطـورات تقريـر            ):ا ف ب   (– نيويورك   -رام اهللا   

نة غولدستون الذي يتهم اسرائيل ومجموعات فلسطينية مسلحة بارتكاب جرائم حرب خالل حرب غزة              لج
  .الشتاء الماضي، حسبما اعلن متحدث باسم المنظمة الدولية

ان رئيس الجمعية العامة علي التريكي سيدعو الى        "وقال المتحدث جان فيكتور نكولو في مؤتمر صحفي         
وأكدت عدة مصادر أن الجمعية العامـة سـتجتمع الجمعـة،           ".   شباط 26عقد جلسة للجمعية العامة في      

 شهور حـول مـدى التـزام        5للتصويت على مقترح عربي يقضي بأن يقدم األمين العام تقريراً خالل            
اسرائيل والجانب الفلسطيني بالقيام بتحقيق مستقل في االتهامات التي أوردها القاضي غولدستون وإمهال             

الفلسطينية فترة إضافية إلجراء تحقيقات داخلية في مـا ورد فـي تقريـر القاضـي                إسرائيل والسلطة   
  .غولدستون حول الحرب األخيرة على غزة

كل مـا  "اللندنية إن  " الحياة"وقال رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، علي عبد السالم التريكي، لصحيفة            
تحدة ببعض المعلومات التي ال ترقى إلى تقريـر وال          قامت به اسرائيل أنهم تقدموا لألمين العام لألمم الم        

تتناسب مع أهمية هذه القضية، وذكروا أنهم قاموا بخفض راتب جندي ووقف ترقية أحد الضباط الصغار                
وأشياء أخرى من هذا القبيل، وتناسوا القضية األساسية التي تتمثل في انتهاك حقوق اإلنسان وارتكـاب                

  ".جرائم حرب إلى غير ذلك
24/2/2010حياة الجديدة، ال  

  
  كلينتون أكدت لعباس التزام الواليات المتحدة بايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية .63

 اتصلت وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون هاتفيا مؤخرا بـالرئيس الفلـسطيني             :القدس المحتلة 
ية الفلسطينية عبر المفاوضـات     محمود عباس حيث أكدت التزام الواليات المتحدة بايجاد حل عادل للقض          

  .بما يؤدي إلى حل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسالم وأمن
24/2/2010الشرق، قطر،   

  
   جوازات سفر إضافية لقتل المبحوح4لندن ودبلن تجريان تحقيقات بشأن إمكانية استخدام  .64

خدام اربعة جـوازات سـفر   أعلنت لندن ودبلن انهما تجريان تحقيقات بشأن امكانية است     : برهوم جرايسي 
اضافية، جوازان بريطانيان وآخران ايرلنديان، في حادث اغتيال القيادي في حماس محمـود المبحـوح               

وأمس الثالثاء، أعلـن متحـدث      . الشهر الماضي في دبي، ويشتبه في وقوف الموساد اإلسرائيلي وراءه         
 صحافية صادرة من دبي وتشير الـى        باسم وزارة الخارجية االيرلندية ان تحقيقا يجرى بشأن معلومات        

  .استخدام جوازي سفر ايرلنديين اضافيين
لكن المتحدث اشار الى انه ليس من الواضح حتى االن ما اذا كانت هذه المعلومات تشير الى جـوازين                   
جديدين ليصل بذلك عدد هذه الجوازات المستخدمة الى سبعة او انها ضمن المعلومات التي قدمت بالفعل                

  .ع الماضياالسبو
24/2/2010الغد، االردن،   

  
  على خلفية تزوير جوازات سفر بلدانهمسفراء أوروبيون يقاطعون الكنيست  .65

قالت مصادر سياسية إسرائيلية، إن عددا من السفراء األوروبيين قاطعوا ندوة خاصـة             : برهوم جرايسي 
كنيست في القـدس المحتلـة،      بالسلك الدبلوماسي عقدها رئيس الكنيست رؤوفين رفلين أمس، في مبنى ال          

وذلك على خلفية تزوير جوازات سفر بلدانهم لدى ارتكاب جريمة اغتيال القيادي في حمـاس محمـود                 
وحسب ما ذكر أمس، فإن سفراء دول بريطانيـا وفرنـسا والمانيـا             . المبحوح الشهر الماضي في دبي    
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 أقل، فيما قاطعت كل من ايرلندا       والسويد امتنعوا عن الحضور، وأرسلوا موظفين دبلوماسيين بمستويات       
  ".كفاح األنظمة الديمقراطية"وتركيا الندوة كليا، وكانت تحت عنوان 

24/2/2010الغد، االردن،   
  

  ليس هناك طرف في الحكومة كان على علم مسبق بعملية اغتيال المبحوح: بريطانيا .66
وقدم كريس براينت وزير    . اتناقش مجلس العموم البريطاني، أمس، قضية الجواز      :  علي الصالح  -لندن  

الدولة في وزارة الخارجية، تقريرا للنواب عن كيفية وصول المعلومات عن جوازات السفر إلى الحكومة               
حول الكشف عن جوازي سفر جديدين استخدما       » رويترز«وأكد براينت ما نقلته     . البريطانية وتواريخها 

 التقى نظيره اإلماراتي الشيخ عبد اهللا بن زايد، الـذي           وقال إن وزير الخارجية ديفيد ميليباند     . في العملية 
 .أبلغه بوجود تفاصيل عن جوازين جديدين يمكن أن يكونا قد استخدما في عملية االغتيال

نسخة عنه أن براينت قال للنواب دعوني أقـول بـشكل           » الشرق األوسط «وجاء في بيان صحافي تلقت      
حكومة البريطانية سـواء علـى مـستوى الـوزراء أو           واضح ال لبس فيه، إنه ليس هناك طرف في ال         

المسؤولين، كان على علم مسبق بعملية اغتيال المبحوح أو استخدام جوازات سفر بريطانية في العمليـة                
 .وأي قول غير ذلك هو اتهام غير مسؤول ال أساس له. أو في أي عمليات سرية أخرى

24/2/2010الشرق األوسط،   
  

   في تحسين عالقاتها مع أوروبا تلقت ضربة في أعقاب قتل المبحوح"إسرائيل"رغبة : أوروبا .67
عن مسؤولين في االتحاد األوروبي أن التقارير المتـواترة عـن ضـلوع             » دير شبيغل «نقلت  : الناصرة

إسرائيل في اغتيال المبحوح لن تساعد الدولة العبرية في دفع عالقاتهـا الـسياسية والديبلوماسـية مـع                  
رغبة إسرائيل في رفع مـستوى      « البرلمان األوروبي مارتين شولتس للصحيفة إن        وقال عضو . االتحاد

عالقاتها مع االتحاد تلقت ضربة شديدة في أعقاب عملية القتل في دبي، وأخشى أن تكون لهذه القـضية                  
  .»انعكاسات سلبية على العالقات معنا

ا يطالبون بأن تكف الحكومة األلمانيـة       إلى ذلك، أضافت المجلة األلمانية أن مسؤولين حكوميين في ألماني         
مع الدولة العبرية في قضية اغتيال المبحوح، وتطالب بإجراء تحقيـق           » بقفازات من حرير  «عن التعامل   

  .معمق وجاد خصوصاً في مسألة تزوير جوازات سفر أوروبية
24/2/2010الحياة،   

  
  ل المبحوحراء اغتياجميع التحقيقات حتي اآلن تشير الي أن الموساد و": دير شبيجل" .68

ذكرت مجلة دير شبيجل األلمانية أنه مكتب المدعي العام بمدينـة           : )وكاالت( – مصطفي عبداهللا    -فيينا  
كولونيا بدأ تحقيقا بشأن التزوير المزعوم في وثائق الهوية للرجل الذي جاء في عجالة الي مكتب تسجيل                 

بأنه يدعي مايكل بودنهايمر مطالبا الحصول      حيث قدم نفسه    , 2009مواطني كولونيا في مطلع صيف عام     
  .علي بطاقة هوية وجواز سفر ألماني

وأضافت أن مكتب المدعي الفيدرالي األلماني يدرس حاليا االضطالع بالتحقيقات بشأن القـضية علـي               
تشير الي أن الموسـاد     , في ضوء أن جميع التحقيقات التي أجريت حتي اآلن        , خلفية تورط عميل أجنبي   

  .ادث االغتيالوراء ح
24/2/2010األهرام،   
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  عن مبانيها التي دمرت خالل محرقة غزة" إسرائيل"األمم المتحدة تقبل تعويضاً من  .69
 مليـون   10،5أعلنت منظمة العفو الدولية، أمس، أن األمم المتحدة قبلت دفـع            ): آي يو بي    -أ ف ب    (

قة غزة في العام الماضي، مـن دون        عن مبانيها التي دمرت خالل محر     ” إسرائيل“دوالر كتعويض من    
  .”اإلسرائيلية“ضمان تعويض أي من الضحايا الفعليين للهجمات 

وأشارت المنظمة، في رسالة لها وجهتها لألمين العام لألمم المتحدة بان كـي مـون، إلـى أن التقريـر                  
لمتحدة بالتعويض  الصادر عن تحقيق األمم المتحدة أوصى على وجه التحديد بأن ال تقتصر مطالبة األمم ا              

على مقارهـا،   ” اإلسرائيلي“على موظفيها وعلى المدنيين الذين استشهدوا أو أصيبوا بجروح في العدوان            
أن حقـوق   “وتشمل أيضاً الضحايا المدنيين من الهجمات األخرى خالل العدوان في غزة، وشددت على              

صاف، بما في ذلـك الحـصول علـى         ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي في االن        
  . ”تعويضات كاملة وفعالة، ال يمكن التنازل عنها من قبل األمم المتحدة

24/2/2010الخليج،   
  

  جريمة جنائية" محرقة اليهود"إنكار : المجر .70
صوت البرلمان المجري، أول أمس لـصالح قـانون يجعـل مـن انكـار محرقـة اليهـود                   ): أد ب   (
  .ة يعاقب عليها القانون بعقوبة تصل إلى السجن لمدة ثالثة أعوامجريمة جنائي) الهولوكوست(

 عـضواً   142 عضواً ورفض عضو واحد وامتناع       197وتم تمرير القانون في تصويت نهائي بعد تأييد         
  .عن التصويت

24/2/2010الخليج،   
  

      تكريم قافلة شريان الحياة بلندن   .71
اء أمس الثالثاء حفال لتكريم قافلة شريان الحياة التـي          أقامت منظمات بريطانية مس   :  مدين ديرية  -لندن  

دخلت قطاع غزة الشهر الماضي وذلك في قاعة كونوي بالعاصمة لندن التي امتألت بعـدد كبيـر مـن                   
  .الحضور على رأسهم النائب البريطاني جورج غاالوي

حزيران /في يوليو وكشف غاالوي للجزيرة نت عن عزمه تسيير قافلة كبيرة من تركيا عن طريق البحر               
وأكد أن الكثير من النشطاء من دول عديدة سينضمون للقافلة لكسر الحصار المفـروض علـى                . المقبل

  .غزة، مشيرا إلى أن الحدث سوف يكون كبيرا وعلى مستوى عالمي
في بيروت ليكون أول فرع للمنظمـة البريطانيـة فـي           " فلسطين حرة "كما أعلن عن إنشاء فرع لمنظمة       

  .ربيالوطن الع
24/2/2010نت، .الجزيرة  

  
  أسرة أمريكية تقاضي وزارة الدفاع اإلسرائيلية": الغارديان" .72

نشرت جريدة الغارديان تقريرا حول رفع أسرة ناشطة أمريكية دعوى مدنية ضد :  أنيس القديحي-لندن 
افة تابعة للجيش وزارة الدفاع اإلسرائيلية على خلفية مقتل أبنتها ابنتها راشيل كوري بعد أن دهستها جر

األسرائيلي أثناء قيام الناشطة األمريكية باالحتجاج على هدم السلطات اإلسرائيلية لمنزل أسرة فلسطينية 
آذار المقبل في /  مارس10وذكرت الجريدة ان المحكمة االسرائيلية ستنظر في القضية في . 2003في 

  ".إسرائيل"مدينة حيفا شمال 
24/2/2010بي بي سي،   
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  ا الموضوعانسو .73
  جهاد الخازن

إذا تفاوضت السلطة الوطنية مع اسرائيل من دون حماس قالت الحكومة اإلسرائيلية إن السلطة ال تمثل 
كل الفلسطينيين، وإذا تفاوضت السلطة بعد مصالحة مع حماس قال الفاشست اإلسرائيليون ان حماس ال 

  .تعترف بإسرائيل
الحكومة اإلسرائيلية، فهي حكومة مستوطنات وقتل وتدمير ال سالم مع هذه . انسوا الموضوع: أقول

تضم رجال عصابات ونازيين جدداً ومتطرفين دينيين غارقين في خرافات كتبوها هم، وأزيد ان هذا ليس 
رأيي وحدي فالمسؤولون الفلسطينيون جميعاً، من الفصائل كافة، يقولون هذا في مجالسهم الخاصة، وقد 

ساسية كلهم في األسابيع األخيرة ووجدتهم يختلفون على أشياء كثيرة إال أنهم حدثت قادة الفصائل األ
  .يتفقون على هذه النقطة

في باريس سمعت وزير الخارجية األميركي األسبق جيمس بيكر يقول للصحافي فريد زكريا في مقابلة 
بقى يهودية وديموقراطية إن حل الدولتين يفيد اسرائيل ألنها ال تستطيع أن ت» سي إن إن«عبر تلفزيون 

وهي تحتل أراضي الفلسطينيين، وكرر بيكر وهو يلوح بإصبعه ان الحل يجب أن يضمن أمن اسرائيل، 
  .ويأسف ان الفلسطينيين منقسمون ما يعرقل سير المفاوضات

وكنت أفكر في من يضمن أمن الفلسطينيين، وانا في طريقي الى جناح أبو مازن في الفندق حيث نزلنا 
عاً، وحكيت له ما سمعت من بيكر، وهو قال ان الفلسطينيين سيذهبون الى القاهرة في الثاني من آذار جمي

التي يقترحها األميركيون » مفاوضات الجوار«الجتماع في مقر الجامعة العربية للبحث في ) مارس(
  .وسماع رأي لجنة المتابعة العربية في الموضوع

 أي اتفاق، هذا إذا جرت، واخترت أن أعود مع الرئيس محمود مرة أخرى، المفاوضات لن تنتهي الى
عباس الى موضوع المصالحة الفلسطينية وما سمعت من األخ خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي 

  .لحماس، في دمشق هذا الشهر
أبو مازن كرر لي ما سمعت منه على الهاتف، فهو رفض أي اجتماع قبل توقيع حماس ورقة المصالحة، 

وقلت للرئيس ان األخ أبو الوليد . ، بل أقسم، إن المصريين لم يغيروا فيها حرفاً بعد أن وقعتها فتحوأصر
هذا : يقول انه واثق من انه لو جلس وأبو مازن وحدهما في غرفة مغلقة لخرجا باتفاق، وقال أبو مازن

 17ثم رفضتها في  7/10/2009بعد التوقيع، وهو يالحظ أن حماس وافقت على الورقة المصرية في 
  .من الشهر نفسه

. أو اتركها) وكما هي(خذها : أبو مازن قال ان المصريين قدموا الورقة الى فتح وحماس مع التحذير
واألميركيون هددوا السلطة وطلبوا عدم التوقيع، إال أن فتح تجاوبت مع الوساطة المصرية ووقعت وبقي 

ام الفلسطيني حجة في عدم سير المفاوضات، وقال ان ان توقع حماس، ورفض أبو مازن استعمال االنقس
المفاوض ليس من فتح أو حماس بل هو منظمة التحرير الفلسطينية فهي التي وقعت اتفاقات أوسلو، وكل 
اتفاق الحق، وهي التي تجري المفاوضات، وهو أكد أن أي اتفاق تتوصل اليه المنظمة مع اسرائيل 

  .ء فيكون القرار للشعب ال ألي مسؤول أو فصيلسيعرض على الفلسطينيين في استفتا
أبو مازن طالب بأن يكون الشعب حكماً في الخالف مع حماس وكرر دعوته الى انتخابات، في حزيران 

  .، والطرف الذي يفوز بها يحكم األراضي الفلسطينية كلها ويفاوض أو يقاوم)يونيو(
قال إن االنتخابات ال يمكن أن تكون حرة، وقلت له انني طرحت الموضوع مع األخ خالد مشعل، وهو 

ورجال حماس مطلوبون أو مطاردون، وال يستطيعون تنظيم حمالت انتخابية أو االنتقال من مكان الى 
آخر، وكان رد أبو مازن ان باإلمكان إجراء انتخابات حرة ديموقراطية، كاالنتخابات السابقة، وبإشراف 

حتكام الى الشعب، وقال ان أنصارها يعقدون اجتماعات في عربي ودولي، وتحدى حماس أن تقبل اال
  .الضفة ويصدرون بيانات وتصاريح باستمرار
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) وهذا رأيي أيضاً(الخالف الفلسطيني عذر لعدم السير في المفاوضات، والمسؤولون الفلسطينيون يقولون 
ي والكونغرس، أن تحل ان بنيامين نتانياهو اشترط على إدارة أوباما، أو أرغمها عبر اللوبي اليهود

والمسؤولون الفلسطينيون ال . مشكلة البرنامج النووي اإليراني مدخالً للمفاوضات والحل مع الفلسطينيين
يستبعدون ضربة عسكرية اسرائيلية إليران تجر اليها الواليات المتحدة وتقلب المنطقة كلها رأساً على 

  . الحرب على العراق ألسباب اسرائيلية ثم نفطيةعقب، وتبعد مشروع الدولتين عشر سنوات كما أبعدته
خيارنا المفاوضات ونعمل على أساس مبادرة السالم العربية، إال أنه ال بد أنّه يدرك في : أبو مازن يقول

قرارة قلبه ان المفاوضات مع حكومة الفاشست اإلسرائيليين عبثية ولن تنتهي الى شيء، وإدارة أوباما 
   في حل إالّ أن ليس عندها القدرة، بعدأثبتت ان عندها الرغبة

غير أن النتيجة واحدة، وعلى الفلسطينيين والعرب ان . أن كانت إدارة بوش وال رغبة لها أو قدرة
يدرسوا الخيارات األخرى، وفي حين ان الخيار المنطقي، أو البديل األول، هو الحرب، فإنني لم أدع الى 

  حرب يوماً وال أدعو اليها اليوم؟
  24/2/2010حياة، ال

  
  نتنياهو في مأزق .74

  ألوف بن
. رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مشغول صباح مساء باعداد اسرائيل للمواجهة المصيرية مـع ايـران              

والفلـسطينيون يزيـدون احتجـاجهم علـى        . فالمنـاطق تـسخن   . لكن مشكلته قد تنفجر في مكان آخر      
  . ف نتنياهو ويعترضون على سلطة الدولةالمستوطنات وجدار الفصل، والمستوطنون يشمون ضع

في بلعين، بمشاركة رئيس الحكومـة      " مظاهرة االلف : " أثبتت حادثتين في االيام االخيرة خطر االنفجار      
الفلسطيني سالم فياض، التي هتك فيها المتظاهرون جزءا قصيرا من الجدار؛ واحتالل عشرات نـشطاء               

كان العنف في الحادثتين مضبوطا ولم      ". لعودة الى اريحا ونابلس   با"اليمين للكنيس القديم نعران، مع وعد       
  .لكن النضال عن الضفة الغربية انتقل الى مرحلة جديدة. يصب احد

فقـد  .  يتبين فياض الذي كان ذات مرة حبيب المؤسسة االسرائيلية، على انه العدو االكثر اشكاال لنتنياهو   
يج الى سائس يتمتع بالكشف الصحفي عنه، ويقبـل االوالد،          تحول االقتصادي والتكنوقراط السابق بالتدر    

كما سماها الباحثان شاؤول مشعل ودورون مصا في مقالتهم فـي           " االنتفاضة البيضاء "ويقوم على رأس    
مقاومـة غيـر   "تبنت الحكومة الفلسطينية اول من امس خطة عمل لــ         . هذا االسبوع " هآرتس"صحيفة  
  .للمستوطنات والجدار" عنيفة
فلها هدف سياسي واضح هو االعالن بدولة فلسطينية فـي  . تفاضة فياض البيضاء تختلف عن سابقتيها    ان

الى ذلك الحين سيتم فياض بناء المؤسسات الوطنية ويعمـل فـي            .  في صيف السنة المقبلة    1967حدود  
ارة وهو يحظى بمديح مفـرط مـن االد     . الحصول على اعتراف دولي مع التفاف دبلوماسي على نتنياهو        

فـي االردن   " دايتـون   " شرطي فلسطيني دورة اسـتكمال       2600اجتاز  . االمريكية على انه مدير ناجح    
. وعادوا الى المناطق متوقعين خدمة دولة مستقلة ال ان يكونوا مقاولين ثانويين لالحـتالل االسـرائيلي               

 الى التعجـل بانـشاء      ،"الموند"ودعا وزيرا خارجية فرنسا واسبانيا أمس، في مقالة مشتركة في صحيفة            
  .، بعد انقضاء عقدين منذ مؤتمر مدريد2011فلسطين واالعتراف بها في تشرين االول 

 االحتجاج على الجدار والمستوطنات تصور تصويرا حسنا في االعالم الدولي، وتجعل اسرائيل تواجـه              
اهرات فـي بلعـين     موجة اعتقاالت لمنظمي المظ   ":  ضرب العدو في قاعدته   "كان ردها االولي    . معضلة

بين عناصـر أمـن     " حركة التضامن الدولية  "ونعلين، ودخول الجيش االسرائيلي رام اهللا العتقال نشطاء         
لم يرتدع الفلـسطينيون  . لكن االعمال فشلت". هذا تهديد وجودي السرائيل   "اسرائيليون لنظراء أجانب ان     

الخطوة التالية التـي    . س بفياض ورجاله  واستمروا على التظاهر، عالمين بأن اسرائيل لم تجرؤ على الم         
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وفيـاض  ". التحريض في السلطة الفلـسطينية    "يخطط لها نتنياهو ستكون حملة اعالم كبيرة في مواجهة          
يستعد فهو عنده تقرير أمريكي يعطيه درجة عالية عن طهارة الكتب الدراسية الفلسطينية مـن الـدعاوة                 

  .المضادة السرائيل
 ازاء المستوطنين ايضا، كلما اقترب تجميد البناء من نهايته المخطط لها فـي               وضع نتنياهو يزداد سوءا   

هل سيعود للبناء بكامل القوة كما وعد ويعرض نفسه لخطر القطيعة مع براك اوباما؟ او يـستمر                 . ايلول
على التجميد ويعرض نفسه لخطر انتفاضة المستوطنين؟ يشفقون في االدارة االمريكية من فقدان سيطرة              

رائيل على متطرفي المستوطنات، بل من شقاق داخلي في الجيش االسرائيلي، الذي سـيرفض قادتـه                اس
يحاول نتنياهو التسويف، وفي هذا االسبوع طرح عظما صغيرا         . وجنوده المتدينون اوامر االخالء والهدم    

ريطة االصلية فـي     بعد ان سوق الخ    –لليمين بشمله قبور االباء وأمنا راحيل في خريطة المواقع التراثية           
  .العالم كتعبير عن مرونته السياسية في المناطق

" قتل"صبرها القليل على نتنياهو وحكومته، كما بينت موجة التنديد في اوروبا بـ             " العالم" تفقد حكومات   
ما يـزال   . رجل حماس محمود المبحوح، حتى لكان ذلك من فم صديق السرائيل مثل نيكوال ساركوزي             

فقد أبلغ الصليب االحمـر فـي االسـبوع         : استنفد نفسه " السالم االقتصادي "سي عالقا، و    التفاوض السيا 
  ".ال يمكن تقريبا اقامة حياة طبيعية في الضفة الغربية"الماضي بأنه ال تخفيف عن حياة الفلسطينيين وبأنه 

وفي العالم  . هوالفلسطينيون والمستوطنون يعرضونه في ضعف    . اخذ صندوق حيله ينفد   .  نتنياهو في مأزق  
اذا لم يفاجىء بمبادرة جريئة تمنحه سيطرة على جدول         . ال يصدقونه ويشكون في سيطرته على االرض      

  .العمل، فسيسحق ازاء االنتفاضة المزدوجة لفياض وشبان التالل
  "هآرتس"

  24/2/2010وكالة سما، 
  

  حينما يسطو االحتالل على الحرم االبراهيمي .75
  نواف الزرو

ة وغفلة وحيادية العرب، وفي ظل صمت أو تواطؤ المجتمع الدولي، وتحت وطأة في ظل صمت وفرج
وتضليل ضجيج استئناف عملية المفاوضات، وفي ظل مشهد االغتياالت الصهيونية المنهجية ضد 

 القيادات الفلسطينية،
الستيالء جهارا ليبرمان على اتخاذ قرار استراتيجي با-باراك-تقدم حكومة االحتالل بقيادة الثالثي نتنياهو

في ) قبة راحيل(نهارا على الحرم اإلبراهيمي في مدينة خليل الرحمن، وكذلك على مسجد بالل بن رباح 
 .بيت لحم، وال يتحرك احد في العالم العربي باستثناء بيانات رفع العتب من هنا وهناك

ستيطاني تهويدي كما تتعرض الضفة الغربية بعامة، ومدينة القدس بخاصة إلى هجوم استعماري ا
تدمير مقومات االستقالل الفلسطيني أوال، ثم تهويد : صهيوني كاسح يهدف بالعنوان الكبير الصريح إلى

وتطويب الضفة والمدينة المقدسة تحت السيطرة والسيادة اإلسرائيلية إلى األبد ثانية، كي ال تقوم قائمة 
 .للرواية التاريخية العربية اإلسالمية في فلسطين

الخليل لم يناموا فأعلنوا اإلضراب الشامل واشتبكوا مع قوات االحتالل احتجاجاً على إعالن قرار أهل 
 .االستيالء على الحرم، وهذا كان دأبهم دائما في التصدي لمخططات االحتالل

القرار اإلسرائيلي ليس استهالكيا للمستوطنين ولوبيهم في الحكومة والكنيست، وإنما هو قرار جاد 
وينطوي على دالالت صراعية غريب أن ال يلتفت لها احد، فهذا القرار يأتي في سياق تلك وخطير 

حيث قال 2010/في مطلع شباط" مؤتمرهرتسليا لألمن والمناعة القومية"الخطة التي أعلنها نتنياهو أمام 
تنا على إن ضمان وجودنا متعلق ليس فقط بمنظومات السالح أو قوة الجيش أو قوة االقتصاد أو بقدر"
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التجديد، أو التصدير، وبكل مكامن القوى تلك التي تعتبر هامة جدا، بل متعلقة قبل كل شيء بما نحمله 
 ".من معرفة ومشاعر وطنية، والذي ننقله ألبنائنا، وفي جهازنا التعليمي

تصل " درب تاريخية"القائم، " درب إسرائيل"وأعلن أن خطته تشمل أيضا إقامة دربين للمشاة، إلى جانب 
الذي سيصل بين عشرات المحطات المتعلقة " المسيرة اإلسرائيلية"بين عشرات المواقع األثرية، ودرب 

، كما تشمل الخطة تحويل مبان قائمة إلى مواقع أثرية، وإقامة مواقع توثق "اليهودي" الييشوف"بتاريخ 
 موقعا أثريا لربطها 150مسيرة االستيطان، ومتاحف صغيرة ونصب تذكارية، وتنص الخطة على تهويد 

مشترك من شمال البالد إلى جنوبها بغية تعريف األجيال الناشئة بالتراث " بمسار تاريخي توراتي"
 .اليهودي والصهيوني

األحزاب اليمنية والجماعات االستيطانية سارعت إلى إبداء سرورها، وقال رئيس المجلس اإلقليمي 
بل أبعد من ذلك هناك شبه ". نجاز هام وتاريخي للشعب اليهوديإن القرار هو ا"للمستوطنين، داني ديان 

إجماع توراتي سياسي استراتيجي صهيوني على خطة نتنياهو التي تهود التاريخ بعد أن تم تهويد 
 .الجغرافيا

 فان قرار السطو على الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل يأتي في سياق الخطة النتنياهوية الرامية إلى -إذن
لمعالم الدينية والتراثية والتاريخية العربية في فلسطين، بعد أن كانت تلك الدولة قد سطت على تهويد ا

 ".إسرائيل"الجغرافيا الفلسطينية من بحرها إلى نهرها، في إطار اختراع دولة 
وليس ذلك فحسب، فوفق كمٍ كبيرٍ من المعطيات واألدبيات الصهيونية، هناك شبه إجماع سياسي حول 

، وتقف دولة االحتالل الصهيونية بكل "يحق لليهود السكن فيها"و " مدينة اآلباء واألجداد"المدينة اعتبار 
أن "ثقلها وراء هذا الموقف السياسي شبه اإلجماعي، فقد كان أشار استطالع للرأي العام اإلسرائيلي إلى 

، ويعتبرونها "ة الخليلمشاعري وأيديولوجي ديني تجاه مدين–من اإلسرائيليين يشعرون بارتباط % 73
 ".يديعوت احرونوت/ مدينة اآلباء واألجداد"

وعن الموقف الرسمي اإلسرائيلي في هذا الصدد نعود إلى أدبياتهم السياسية، فعندما كان أعلن نتنياهو 
يجب أن أوضح أننا ال نترك الخليل وإنما نعيد االنتشار فيها، : "عشية التوقيع على اتفاق الخليل قائالً

أن الهدف يجب أن يكون ضمان استمرار االستيطان "، و"لجيش اإلسرائيلي سيواصل السيطرة عليهاوا
أن مدينة الخليل هي المفترق األكثر "، و"اليهودي في الخليل من خالل السيطرة على األماكن المقدسة

شعب اليهودي بأرض وأنها رمز العالقة الوثيقة لل.. حساسية في النزاع القائم بين إسرائيل والفلسطينيين
، فإنه في الحقيقة لم يكن يمثل نفسه وإنما كان يمثل تيار سياسياً أيديولوجياً عريضاً يطالب "إسرائيل

 .بمواصلة تهويد مدينة الخليل ومواصلة السيطرة اإلستراتيجية اإلسرائيلية عليها
العملية، التي طبقتها ذلك هو الموقف الرسمي اإلسرائيلي تجاه مدينة الخليل، وتلك هي السياسة 

 .1967الحكومات العبرية المتعاقبة، على أرض الخليل منذ احتاللها في العام 
وعلى أرضية هذا الموقف إزاء مكانة وواقع وحاضر ومستقبل الخليل ، فقد شهدت المدينة وشهد أهلها 

ب احتاللي على مدى سنوات احتاللها الماضية، مشاريع ومخططات وحمالت استيطان وتهويد وإرها
مستمرة مسعورة من جهة، ومسيرة نضال وتصد وتضحيات فلسطينية متصلة ذودا عن عروبة وإسالمية 

 .المدينة من جهة أخرى
وفي سياق ذلك كان شارون وضع مدينة خليل الرحمن بعد المدينة المقدسة، على قمة أجندته التهويدية، 

، ما ينطوي على "قة استراتيجية بيد إسرائيلأن الجيب االستيطاني في الخليل ور"لدرجة أن اعتبر 
 .مضامين ودالالت وتداعيات بالغة الخطورة على مصير المدينة

أن هذه المدينة : ، فإن ذلك ال يعني سوى أمر واحد"إسرائيل"فحينما تكون الخليل ورقة استراتيجية بيد 
د يحسم مصير المدينة ومستقبلها اإلبراهيمية المباركة تتعرض إلى اجتياح واكتساح تهويدي استراتيجي ق

 .إلى أبد اآلبدين
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أن "ولعل قراءة أهم عناوين المشهد الماثل على ارض الخليل يشرح لنا المغازي والمخاطر الحقيقية وراء 
 !؟..."تكون الخليل ورقة استراتيجية

ادرات فاالستيطان اليهودي في الخليل هو أوال وقبل كل شيء استعمار وسلب ونهب وسطو مسلح ومص
واألخطر انه اجتثاث واقتالع وإلغاء .. وجدران عنصرية وحصارات وأطواق وحواجز وقمع وتنكيل

 ...!. ألصحاب األرض والوطن والتاريخ والتراث- ترانسفير-وترحيل 
فالمدينة القديمة وفق جملة من التقارير الفلسطينية واألجنبية تتعرض إلى عملية ذبح منهجية للتاريخ 

 .لتراث والوجود العربي فيهاوالحضارة وا
والمدينة تحولت في اآلونة األخيرة إلى معسكر اعتقال للفلسطينيين هناك، وتتعرض على مدار الساعة 

 .إلى اعتداءات المستوطنين اإلرهابيين المدججين باألسلحة تحت سمع وبصر وغطاء الجيش
 ..وحرب االستيالء على المنازل العربية هناك ال تتوقف أبدا

جيش والمستوطنون عبارة عن حكومتين تبطشان بأهل المدينة بيد واحدة، إذ اقترف المستوطنون على وال
 هجمات على أهالي البلدة القديمة خالل ستة 107سبيل المثال ال الحصر نحو ألف عملية مداهمة و 

 .أشهر فقط
 .فالبلدة القديمة باتت في ضوء كل ذلك الوجه الحزين لمدينة الخليل

 بؤرة استيطانية تمت 23 مستوطنة يهودية على أراضي محافظة الخليل، و27نيا هناك نحو واستيطا
 .إقامتها خالل السنوات الماضية وهي مرشحة الن تتحول إلى مستعمرات

من % 52ويضاف إلى ذلك جدار العزل والضم والتهويد الذي يبتلع حسب التقارير الفلسطينية حوالي 
 ..ألهل الخليل% 48نما سيبقى نحو بي.. مساحة المحافظة تصوروا

 آالف متر 5 ألف متر مكعب من المياه، وال يصلها سوى حوالي -35-فالخليل تحتاج إلى نحو .. ومائيا
لتر مياه للمواطن الفلسطيني " 30"مكعب فقط، وكل المياه هناك تذهب للمستعمرات اليهودية، والنسبة هي 

 . لتر للمستوطن اليهودي-300-مقابل 
 آالف بين شهيد وجريح ومعتقل، بينما 5000 مدينة خليل الرحمن خالل انتفاضة األقصى نحو قدمت

هدمت جرافات االحتالل آالف المنازل، ناهيك عن اقتالع عشرات آالف األشجار المثمرة وتخريب 
 .األراضي الزراعية أو مصادرتها

..  صمود وبقاء وتحد عظيمةالخليل الحزينة التي تتعرض لهجوم صهيوني استراتيجي تسطر ملحمة
وعيون أهلها كما عيون أهل القدس وفلسطين تتطلع إلى أحوال بني يعرب على امتداد خريطة 

 !!؟...العرب
فحينما يسطو االحتالل على الحرم اإلبراهيمي الشريف هكذا في وضح النهار على مرأى من العرب 

  ...!لعروبة واإلسالموالمسلمين تتوقع خليل الرحمن منهم أن يتحرك فيهم نبض ا
 23/2/2010، 48عرب

  
  هل تَحقق لنتنياهو ما يريد؟ .76

  باتريك سيل
من المتفق عليه أن المتشدد نتنياهو، ال يريد السالم مع الفلسطينيين وال حتى مع السوريين، أو على 

ي الذي األقل، ال يريد ذلك النوع من السالم الذي يشمل إعادة األراضي ألصحابها، ألن التحالف اليمين
  لكن هل يعني هذا أنه يريد الحرب؟... يقوده لن يسمح بذلك

فنتنياهو يتقدم على جميع الساسة اإلسرائيليين في استطالعات الرأي، . هذا أيضا أمر مشكوك فيه
يكون " معسكر السالم"والتحالف الذي يقوده ينعم باالستقرار، بينما تعاني المعارضة من التشرذم، ويكاد 
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وال تواجه إسرائيل تهديدا من جيرانها، بينما يمر فيه اقتصادها المتطور تكنولوجيا بفترة غير موجود، 
  .من الرخاء الكبير

هذه كلها ال تمثل ظروفا تشجع على استدعاء أعداد كبيرة من ضباط وجنود االحتياط اإلسرائيليين، 
الشواطئ هربا من موجة الحر المشغولين بجمع األموال في حياتهم المدنية، وينعمون باالستلقاء على 

  .السائدة حالياً في إسرائيل، لشن حرب يريدها اليمين
 -اآلن على األقل-إذن، طالما كان نتنياهو ال يريد حربا، وطالما كانت دوافع تلك الحرب غير مغرية 

على ما " قعاألمر الوا"بالنسبة ألغلبية الشعب اإلسرائيلي، فاالستنتاج الواضح هو أن نتنياهو سعيد ببقاء 
  .هو عليه

لكن األمور نادرا ما تبقى على حالها طويال في السياسة، وهو ما يتطلب من القادة السياسيين أن يكونوا 
  .مستعدين دائما للتعامل مع أحداث غير متوقعة

ما الذي يمكن للمرء أن يخمنه من خالل معرفة اهتمامات نتنياهو، : هنا يتبادر إلى الذهن سؤال آخر
في لبنان، " حزب اهللا"في غزة و" حماس"اء التي تهيمن على تفكيره مثل كراهيته العميقة لحركة واألشي

  وهما منظمتان تتحديان إسرائيل؟
" حماس"الستباق أي مفاوضات سالم جادة مع الفلسطينيين، يبدو نتنياهو مهتما بإحباط أي مصالحة بين 

ولعل هذا تحديدا . ده وهو جبهة فلسطينية موحدة، ألن ذلك يضعه وجها لوجه أمام آخر شيء يري"فتح"و
ما جعله يرفض خالل كافة اللقاءات اإلسرائيلية مع الوسطاء حول الجندي اإلسرائيلي األسير، إطالق 
سراح مراون البرغوثي، القائد الكاريزمي الذي يرى كثيرون أنه الوحيد تقريبا القادر على توحيد 

  .الفصائل الفلسطينية
اً يفسر سبب الكشف مؤخرا عن ست فضائح ووقائع فساد بين مساعدي عباس المقربين، ولعل ذلك أيض

، القيادي في حركة "المبحوح"وقد جاء اغتيال . والتي يبدو أنها من تدبير جهاز األمن اإلسرائيلي
  .، ليمثل حدثا آخر أكثر إثارة، هدفه خلق حالة من الفوضى في صفوف الفلسطينيين"حماس"

أقل ميال لتقديم دعمها الستراتيجية عباس " حماس"باالنتقام لمقتل المبحوح، يتوقع أن تصبح وبعد تعهدها 
عالوة على ذلك، يأتي تورط متعاونين فلسطينيين في قتل المبحوح ليساهم في . القائمة على المفاوضات

  .مزيد من التوتر الفلسطيني الداخلي
موجودة " حماس"فع الحصار على غزة طالما ظلت على أي حال، كان نتنياهو قد تعهد من قبل بعدم ر

هناك، عالوة على أن معظم اإلسرائيليين يبدون غير مبالين تماما بالمعاناة التي ينزلونها بالشعب 
وقد ازدادت حدة الحصار مع إقامة جدار فوالذي على طول الحدود المصرية مع . الفلسطيني المحاصر

كانت تتم عبر األنفاق، والتي ساعدت في بقاء سكان القطاع على قطاع غزة، وهو ما يهدد التجارة التي 
  ".حماس"وبالنسبة لطريقة نتنياهو في التفكير، فإن كل ذلك كفيل باحتواء التهديد الذي تمثله . قيد الحياة

فهذه الحركة الشيعية اللبنانية ال تقف لوحدها، حيث . ، من جهته، يمثل مشكلة أكثر صعوبة"حزب اهللا"
اإلسرائيلية -جزءاً من محور إقليمي مثّل خالل السنوات األخيرة تحدياً رئيسياً للهيمنة األميركية تعتبر 

األسبوعية الصادرة في باريس، " تي تي ئي موند آراب"ووفقا لما نشر في مطبوعة . على المنطقة
" 110"ح فات"والمتخصصة في الشؤون االستراتيجية للعالم العربي، فهناك عدد كبير من صواريخ 

، "حزب اهللا" كيلو مترا قد عبرت سوريا في طريقها إلى 250 و200اإليرانية والتي يتراوح مداها بين 
  .حيث تم نشرها في مواقع بوادي البقاع

ولتفكيك هذا المحور، كرس نتنياهو جل اهتمامه الستقطاب العالم وحشده ضد إيران من خالل تصوير 
ويمكن القول إنه نجح في ذلك نجاحا كبيرا، . إلسرائيل" وجودياً"يداً برنامجها النووي على أنه يمثل تهد

وهو ما يمكن تبين بعض دالئله من خالل مالحظة أن أوباما أوقف محاوالته التواصل مع إيران ومد يد 
  .الصداقة لها، وقام بدال من ذلك بقيادة الجهد الرامي لفرض عقوبات دولية أكثر صرامة عليها
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يكتسب أرضا في الدوائر الدفاعية -فهناك حاليا تيار رأي . مرمى النظر اإلسرائيليسوريا أيضا في 
 يحبذ إعادة إطالق عملية السالم مع دمشق، والحجة التي يقوم عليها تتلخص -واالستخباراتية اإلسرائيلية

ور طهران إذا ما أمكن تحييد سوريا من خالل اتفاقية سالم، فذلك سيؤدي حتما إلى إضعاف مح: فيما يلي
أما الفلسطينيون فبعد حرمانهم من نصيرهم ". حزب اهللا"وعزل إيران، وتقويض " حزب اهللا"-دمشق -

ويرى بعض الخبراء أن إعادة هضبة . السوري، سيجدون أنفسهم مضطرين للقبول بأي فتات يلقى إليهم
  .االستراتيجيةالجوالن لسوريا ستكون ثمنا معقوال تدفعه إسرائيل مقابل تحقيق هذه المكاسب 

وهناك عدد من العيوب في هذا النمط من التفكير؛ منها أن نتنياهو ليس على استعداد للتخلي عن هضبة 
فبقدر تلهفها الستعادة الجوالن فهي ال ترى . الجوالن، وأن سوريا قد ال توافق على إجراء سالم منفرد
رانيين واللبنانيين والفلسطينيين، ورهن المنطقة أن ذلك يمثل سبباً كافيا إلقناعها بالتخلي عن حلفائها اإلي

  .لهيمنة إسرائيلية قد تمتد ألجل غير محدد
الحالي، ورغم أنه يوافق هوى نتنياهو، قد يثبت أنه وضع غير مستقر وال يحمل صفة " الوضع القائم"إن 

  !الدوام كما يأمل نتنياهو
  24/2/2010االتحاد، اإلمارات، 

  
  اس حمإلىتحدثوا  .77

  *ديامنت وديفيد زونشيناريك 
مطلع العام الحالي ، أحيت وسائل اإلعالم االسرائيلية الذكرى األولى لعمليـة الرصـاص المـسكوب ،                 

في إسرائيل ، هناك إقرار أن العملية ، باإلجماع ، انتصار عسكري            . الحرب على غزة ، وكأنها احتفال       
  .حماس: ، نصر في معركة على أحد أكثر أعداء إسرائيل فتكا

كجنود مقاتلين في قوات الدفاع االسرائيلية ، لدينا شكوك كبيرة في هذا االستنتاج ، في المقام األول ألنه                  
  .فعندما بدأت العملية ، اختفت حماس تحت األرض. لم يحدث أي قتال مع حماس خالل العملية

. مدفعية والقناصة عن بعد   معظم الخسائر التي أوقعت بالفلسطينيين كانت عبر الغارات الجوية ، ونيران ال           
كانت عملية الرصاص المـسكوب     . نصر في المعركة؟ األمر يشبه إطالق النار على سمكة داخل برميل          

بشكل أساسي قصف أحد أكثر األماكن ازدحاما على وجه األرض ، ومهاجمة أهداف مدنيـة كالمنـازل                 
تيل معظمهم من المدنيين ، مـن        ق 1300والمدارس والمساجد ، حيث خلفت وراءها في النهاية أكثر من           

كجنود احتياط في قوات الدفاع االسرائيلية ، نحن ننكس رؤوسنا خجـال مـن   .  طفل300بينهم أكثر من   
  . هذا الهجوم المشين على السكان المدنيين

بالنسبة لألهداف العملية ، فهي أيضا موضع تساؤل ، يزعم أن الهدف من عملية الرصاص المـسكوب                 
إتفاق وقـف   . ولكن مشكلة صاروخ القسام حلت قبل بدء العملية       .  من إطالق الصواريخ   كان منع حماس  

 نتج عنه انخفاض كبيـر فـي عـدد          2008 حزيران   19إطالق النار بين حماس وإسرائيل الذي بدأ في         
الصواريخ التي ُأطلقت من غزة ، فقد انخفضت من بضع مئات في الشهر الى حـوالي العـشرة خـالل              

قد كانت إسرائيل هي التي لم تلتزم أبدا بالجانب الذي يتعلق بها من االتفاق بإنهاء حصار                ل. خمسة أشهر 
 بمهاجمة أهداف في القطـاع ، وتجاهلـت         2008غزة ، لقد خرقت وقف إطالق النار في تشرين الثاني           

ـ                 د بشكل كبير اقتراح حماس تجديد وقف إطالق النار ، وفي النهاية بدأت عملية الرصاص المسكوب بع
  .أسابيع قليلة

الهدف الحقيقي لم   . الهدف الحقيقي لهذه العملية كان مختلفا عن ذلك الذي أعلنه المسؤولون االسرائيليون           
حماس . لقد فشلت العملية بالمعنى الحقيقي للفشل     . يكن وقف صواريخ القسام بل اإلطاحة بحكومة حماس       

  .في غزة أقوى من أي وقت مضى
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يجب علـى إسـرائيل البـدء       . حشية ، هناك حاجة الى تغيير االستراتيجية      بعد عام على هذه الحرب الو     
بمحادثات مباشرة وفورية مع حماس ، والتفاوض ليس فقط على وقف إطالق النـار بـل أيـضا علـى            

من الواضح أن الحوار المفتوح مع حمـاس        . لتكون جزءا من اتفاق إلنهاء الصراع     " القضايا الجوهرية "
  .يصب في مصلحة إسرائيل

أوال ، ألن حماس انتُخبت بشكل ديمقراطي في غزة ، وحظيت بثقة واحترام جزء ال يستهان بـه مـن                     
الشعب الفلسطيني ، أي شخص يأمل في حل هذا الصراع سيكون مطلوبا منه في النهاية إبرام اتفاق مع                  

  .هذه الجماعة
وكما أوضـحنا   . ي جنوب إسرائيل  ثانيا ، أثبتت حماس قدرتها على توفير السالم والطمأنينة للمواطنين ف          

  .سابقا ، حماس تسيطر بقوة على جميع المنظمات العاملة في غزة وبإمكانها فرض هدنة
ثالثا ، اتفاق لتبادل األسرى هو فرصتنا الوحيدة الستعادة جندي قوات الدفاع االسـرائيلية المختطَـف ،                 

جناء حماس ، من بين ثمانية آالف سجين        في المقابل ، ستطلق إسرائيل سراح المئات من س        . جلعاد شاليط 
إتفاق كهذا سيكون له أثر في تهدئة الرأي العام في إسرائيل وفلسطين            . فلسطيني في السجون االسرائيلية   

  .ويمكن أن يكون خطوة هامة باتجاه التسوية بين الشعبين
حماس حركة قوية   . ءحاليا ، حماس هي عدو إسرائيل ، لكن السالم يصنع مع األعداء وليس مع األصدقا              

. ونشطة ومنظمة بشكل جيد ، ومن المحتمل أن تكون شريكا مستقبليا يمكن إلسرائيل أن تعقد معه اتفاقـا  
عدم الرغبة في االعتراف بحماس باعتبارها الحزب الذي يمتلك زمام األمور في غزة هي اسـتراتيجية                

  .جب أن تتجاهل شركاءهاالدولة التي تبحث حقا عن السالم ال ي. فشلت ويجب استبدالها
وهي حركة " شجاعة الرفض"جنديان في االحتياط في جيش الدفاع اإلسرائيلي ، قاما بتأسيس حركة *

في . تتألف من جنود االحتياط الذين يرفضون الخدمة في األراضي المحتلة في الضفة الغربية وغزة
  .  لفتح حوار مع حماستشرين األول من العام الماضي قاما بإطالق مبادرة تدعو إسرائيل

  "الغارديان"                                                                                             
  24/2/2010الدستور، األردن، 
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