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 اغتيـال  عملية اسماً جديداً في     15رطة دبي تضيف    ش.. المشتبه بهم ارتفع إلى ثالثة    عدد الفلسطينيين    .1

  المبحوح
كشفت القيادة العامة لشرطة دبي أمس، عن نتائج جديدة بالغة األهمية أفضت إليها             : محمود خليل  -دبي  

ارية بخصوص جريمة مقتل القيادي في حركة حماس محمود عبد الرؤوف محمـد حـسن               التحريات الج 
 معلنةً أسماء وهويات خمسة عشر شخصاً أظهـرت أعمـال البحـث             ،"محمود المبحوح "المعروف باسم   

  . شخصا26ًوالتحري تورطهم في الجريمة ليرتفع بذلك عدد المتهمين في القضية حتى اآلن إلى 
ائمة االتهام الجديدة تضم ستة متهمين بينهم سيدة يحملـون جـوازات سـفر              وأوضحت شرطة دبي أن ق    

بريطانية، إلى جانب رجل وسيدتين يحملون جوازات سفر أيرلندية، وثالثة متهمين بينهم سـيدة لـديهم                
جوازات سفر فرنسية، وثالثة آخرين بينهم سيدة أيضا يحملون جوازات سفر أسترالية، بإجمالي خمـسة               

  . شخصا26ً إلى ، وحتى صدور البيان،ليصل إجمالي المتهمين في القضيةعشر متهماً، 
وأوضحت شرطة دبي أن مهام األشخاص الذين حملوا تلك الجوازات توزعت ما بـين المـساعدة فـي                  
األعمال المجهِزة والمسهلة للجريمة خالل فترات زمنية مختلفة قبل تنفيذ الجريمة وبين القيـام بـأدوار                

  .ابهارئيسية في ارتك
كما أفضت التحريات عن نتائج بالغة األهمية تمثلت في الكشف عن البطاقات االئتمانية التي اسـتخدمها                

 ومقره الواليات المتحدة األميركية، وقالت      "ميتا بنك "أربعة عشر متهماً وحددت جهة إصدارها وهي بنك         
  .اقات السفرشرطة دبي إن تلك البطاقات استخدمها المتهمون لحجز غرف الفنادق وبط

ولم تستبعد شرطة دبي إمكانية زيادة عدد المتهمين في المستقبل القريب مع مواصـلة أجهـزة األمـن                  
للتحقيقات والتحريات المكثفة التي ال تزال تجري على قدم وساق، وقالت إن كافة األسماء المعلن عنهـا                 

 مقتل محمود المبحـوح، وذلـك       تقع تحت طائلة القانون في ضوء ما أظهرته التحقيقات من تورطهم في           
على اختالف أدوارهم وإسهاماتهم سواء ضمن فريق الرصد من بين المتهمين الذي تولى مراقبة تحركات             

  .المبحوح أو التمهيد لعملية القتل أو الضلوع في تنفيذ الجريمة والمشاركة في فعل القتل ذاته
صل المتهمون منها إلى دبي قبـل وقـوع         في الوقت نفسه، تمكنت أجهزة األمن من رصد المدن التي و          

جريمة مقتل محمود المبحوح وكذلك المدن التي غادروا إليها سواء تلك التي توجه إليها بعض عناصـر                 
المجموعة قبيل ارتكاب الجريمة بوقت قصير، أو الذين غادر إليها زمالؤهم عقب إتمام الجريمة والتأكد               
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 شخصا وصلوا إلى دبـي مـن        26فراد المجموعة وعددهم    وأظهرت التحقيقات أن أ   . من مقتل المبحوح  
زيورخ، وروما، وباريس، وفرانكفورت، وميالن ودوسلدورف إضافة إلى مدينة         : ست مدن أوروبية هي   

  .هونغ كونغ وذلك إمعاناً في التمويه والتضليل وضمانا لإلفالت من أي رقابة أمنية أو رصد لتحركاتهم
، وى في شرطة دبي ومطلع على سير التحقيقات في قضية المبحوح          مصدر رفيع المست  من ناحية أخرى،    

 مـشتبه بهـم     26ـبلغ أن التحقيقات والتحريات المكثفة التي تجريها شرطة دبي تشمل باإلضافة الى ال            أ
  .الذين تم اإلعالن عنهم امس شخصين آخرين يحمالن جوازات سفر أجنبية لم يحددها

 أن عدم اإلعالن عنهما حتى اآلن يعود الى حرص شرطة دبـي              الى ،"االتحاد"ولفت خالل حديث له مع      
على التأكد والدقة، فيما أوضح أن شرطة دبي وكما انتهجت الشفافية في هذه القضية ستعلن عن أسمائهما                 
فور تأكدها ، معرباً عن اعتقاده أنه وبعد التأكد من هؤالء الشخصين فإن أعضاء الفريـق الـذي قـام                    

وبين أن عدد الفلسطينيين الذين يتم التحقيق معهم كمشتبه بهـم بقتـل             . ن قد اكتمل  باغتيال المبحوح يكو  
المبحوح ارتفع الى ثالثة فلسطينيين دون أن يدلي بالمزيد من التفصيالت فيما إذا كان تم إلقـاء القـبض                   

ى قامـت   على الفلسطيني الثالث الذي يتم اإلعالن عنه للمرة االولى في دولة االمارات ام أن دولة أخـر                
  .بتسليمه للسلطات

وأكد المصدر أن احد هؤالء الفلسطينيين ثبت تورطه بعملية قتل المبحوح لكنه احجم اإلفصاح عن مسار                
التحقيقات مع االثنين اآلخرين او عما إذا كانوا قد ادلوا باعترافات واكتفى بالقول تريثوا وال تتعجلوا فكل                 

  .شيء سنعلنه في وقته
  25/2/2010 االتحاد، اإلمارات،

    
  أجواء حكومة نتنياهو غير مناسبة للمفاوضات غير المباشرة: منظمة التحرير .2

من الصعب اجراء مفاوضات غير "اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية ان :  محمد يونس-رام اهللا 
مباشرة مع اسرائيل بعد اقدامها على اإلعالن عن مقدسات اسالمية ضمن قائمة األماكن التراثية 

  ".يهوديةال
وقال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة امس في مؤتمر صحافي مشترك مع عضو اللجنة 

  ".سيكون من الصعوبة اجراء مفاوضات غير مباشرة في مثل هكذا اجواء: "حنان عشراوي
كن اعالن ل. اسرائيلية غير مباشرة في غضون اسبوعين-وكان من المتوقع ان تبدأ مفاوضات فلسطينية 

اسرائيل عن الحرم اإلبراهيمي في الخليل وعن مسجد بالل بن رباح في بيت لحم ضمن قائمة األماكن 
الدينية اليهودية خلق حالة سخط واسعة في الشارع الفلسطيني يصعب معها العودة الى مثل هكذا 

ئيس محمود عباس من وقال عبد ربه ان القرار النهائي في هذا الشأن سيتخذ بعد عودة الر .مفاوضات
ان ما يجرى اآلن يستهدف تسميم األجواء من قبل الحكومة اإلسرائيلية : "لكنه اضاف. جولته الراهنة

  ".التي ال تريد سالماً وال مفاوضات جادة
الخطوة اإلسرائيلية تأتي في سياق التعدي العنصري المباشر إلزالة الهوية "وقالت عشراوي أن هذه 

 وطمس معالمها وتزوير تاريخ فلسطين وشعبها، وهو ما يعني، بحكم القانون الدولي، الوطنية الفلسطينية
  ".جريمةً ضد اإلنسانية واغتياالً ثقافياً لتراث شعب بأكمله

وأضافت ان المنظمة توجهت الى كل الجهات الفاعلة في المنطقة والعالم مطالبة التدخل لحماية التراث 
  .الفلسطيني من التهويد

انية قال امين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه امس ان المنظمة لم تُقرر بعد مستوى من جهة ث
  .وشكل مشاركتها في القمة العربية المقبلة ليبيا

  25/2/2010الحياة، 
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   عودة للمفاوضات وتطالب اوروبا باعتقال قتلة المبحوحألي تؤكد رفضها الحكومة في غزة .3
 حكومة غزة التي تديرها حركة حماس امس رفضها الي استئناف لعمليـة             أكدت : اشرف الهور  -غزة  

المفاوضات مع اسرائيل، وطالبت الدول االوروبية برفع الغطاء عن اسرائيل، واعتقال من نفذوا عمليـة               
  .اغتيال الشهيد محمود المبحوح بعد معرفة هوياتهم

اف للمفاوضات مع اسرائيل، وقالـت ان       وشددت في بيان لها تلى اجتماعها االسبوعي رفضها الي استئن         
عبث مرفوض بحقوقنا الوطنية ومكافاة لالحتالل على جرائمه االخيـرة وخاصـة اغتيـال              'المفاوضات  

واكـدت ان اي مفاوضـات تجريهـا         .'الشهيد المبحوح ومحاولة تهويد الحرم االبراهيمي وحصار غزة       
  .'ال تمثل شعبها ونتائجها غير ملزمة الحد'السلطة 
رقت في بيانها لعملية اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح الذي اغتيل في دبي في العـشرين                 وتط

من الشهر الماضي، حيث دعت الدول االوروبية سواء التي استخدم الموساد جوازات سفرها في عمليـة                
اء القبض على   رفع الغطاء عن دولة االحتالل والتغطية على جرائمها وسرعة الق         'االغتيال او غيرها الى     

  .'مرتكبي جريمة اغتيال الشهيد المبحوح ومالحقتهم بعد ان كشف امرهم وهوياتهم
في تـل   ' القيادة السياسية 'الذين اعطوا االوامر باالغتيال، الى جانب       ' قادة الموساد 'كذلك طالبت بمحاكمة    

ة محاكمة هؤالء في    ابيب التي صادقت على قرار االغتيال وخاصة بنيامين نتنياهو، وشددت على ضرور           
  .'محاكم مجرمي الحرب باعتبار جريمة اغتيال الشهيد المبحوح يعاقب عليها القانون الدولي'

  25/2/2010القدس العربي، 
  

  من الواضح أن حماس مخترقة أمنيا: السفير الفلسطيني باإلمارات .4
ف المحيطة باغتيال قال السفير الفلسطيني في اإلمارات خيري العريدي، األربعاء، إن الظرو: دبي

وعلى قياديي .. اختراق أمني في صفوف حماس"القيادي في حركة حماس محمود المبحوح تشير إلى 
  ."الحركة االنتباه إلى ذلك

سيقول إن ما حدث ال ) في االغتيال(أي محلل يتابع التحقيق " أن CNNوأضاف العريدي في مقابلة مع 
حماس ترفض االعتراف .. رق أمني داخل حركة حماسيمكن أن يحدث إذا لم يكن هناك مصدر أو خ

  ."ألن هناك دول تعاني من خروقات أمنية.. وهذا خطأ.. بهذا التحليل
وأشار السفير إلى أن مسؤولي السفارة في العاصمة اإلماراتية أبوظبي كان بإمكانهم المساعدة في تأمين 

 فمن المستغرب أن هذا الرجل باعتباره ..زيارة المبحوح إلى دبي لو أن حركة حماس أبلغتهم بقدومه
  ."قيادي يسافر دون حماية

نحن لم نزعم أبدا أننا "وعن التنسيق أو المشاركة في التحقيقات التي تجريها شرطة دبي، قال العريدي 
كنا نريد االشتراك في التحقيقات ألن هذا هو حق للسلطات في دولة اإلمارات، إذ أن الجريمة وقعت 

  ."اإلماراتية وعلينا االلتزام بقوانينها واحترامهاعلى األراضي 
لكن السفير قال إن اجتمع إلى قائد الشرطة في دبي ضاحي خلفان، لمتابعة قضية االغتيال، خصوصا 
وأن الضحية هو فلسطيني، ما يجعله أي شأن محيط به يهم السفارة التي ترعى شؤون الفلسطينيين في 

  .اإلمارات
سئل عن اثنين من الفلسطينيين تحتجزهم شرطي دبي على خلفية عملية االغتيال وأجاب العريدي عندما 

ال يهم انتماءات المحتجزين السياسية، هم فلسطينيان، ولم يتم حتى اآلن توجيه تهم رسمية لهم، وال "قائال 
  ."وربما تم إلقاء القبض عليهم من أجل حمايتهم.. دليل على تورطهم في عملية االغتيال

  25/2/2010ن، سي ان ا
  
 



  

  

 
 

  

            7 ص                                     1711:         العدد       25/2/2010الخميس  :التاريخ

   تتوعد االحتالل بردود قاسية إذا اغتال هنيةالحكومة في غزة .5
االحتالل من مغبة اغتيال رئيسها إسماعيل " حماس"حذرت الحكومة المقالة التي تقودها حركة  :غزة

وتوعد المتحدث باسم . ياريف ليفين" الكنيست"هنية، استجابة لدعوة وجهها رئيس اللجنة البرلمانية في 
بردود قاسية تنسجم مع حجم الجريمة إذا أقدم االحتالل الصهيوني على "لحكومة المقالة طاهر النونو ا

هذه الجريمة لن تقابل بالترحاب، وعلى "وشدد النونو في تصريح صحافي، أمس، على أن  ".اغتيال هنية
  ".الكيان الصهيوني تحمل الردود القاسية التي ستنجم عنها

  25/2/2010الخليج، 
  

  الدويك يعتب على عدم زيارة عمرو موسى الى غزة .6
طالب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك، أمس، بتكثيف زيارات الوفود البرلمانية  :رام اهللا

وأبدى عتبه على عدم زيارة األمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى الى . العربية، الى قطاع غزة 
وسى مكلف أن يأتي على رأس وفود عربية كبيرة تساهم في العمل بقوة السيد عمرو م"غزة، وأضاف 

ومن " .على فك الحصار عن أهلنا في غزة، وبذل محاوالت لرأب الصدع وإنجاز المصالحة الفلسطينية
ة الماضية كانوا في جانب آخر أشار دويك الى ان بعض األوروبيين عبروا عن أسفهم لكونهم في المرحل

  .ذيل زوار غزة
  25/2/2010لخليج، ا

  
  مصادر فلسطينية تبدي مالحظات على رسالة كوشنير وموراتينوس .7

رحبت مصادر فلسطينية واسعة االطالع بمضمون الرسالة المفتوحة التي : ميشال أبو نجم -باريس
نشرها وزيرا خارجية فرنسا وإسبانيا في الثاني والعشرين من الشهر الجاري في صحيفتين فرنسية 

وتتضمن مجموعة أفكار لتفعيل دور االتحاد األوروبي واقتراح شيء آخر إلى جانب وإسبانية، 
 .المفاوضات غير المباشرة التي يدفع باتجاهها المبعوث الرئاسي األميركي جورج ميتشل

، إن الرسالة المفتوحة تعكس أمرين "الشرق األوسط"وقالت المصادر الفلسطينية، التي تحدثت إليها 
 أوروبية في لعب دور سياسي حقيقي، والثاني فقدان صبر العواصم األوروبية من رغبة: متالزمين

 .، الذي لم يسفر حتى اآلن عن نتيجة ذات معنى"الحراك الدبلوماسي"
وتتمثل المالحظة األولى في دعوتها فرنسا . غير أن المصادر المشار إليها سجلت عدة مالحظات ومآخذ

، بمعنى تفعيل الدور "داخل األطر الموجودة" عام إلى العمل من وإسبانيا واالتحاد األوروبي بشكل
والمالحظة . األوروبي داخل اللجنة الرباعية ورفض تالشيها أو تهميش دورها بدل اقتراح أطر جديدة

الثانية هي في دعوة األوروبيين إلى العمل مع الواليات المتحدة وليس بالتناقض معها بالنظر إلى الدور 
 .نطن في التوصل إلى حل وفرض تنفيذهالحاسم لواش

 اإلسبانية المشتركة للتداول في اجتماع وزراء خارجية الدول -وينتظر أن تطرح الرسالة الفرنسية 
 .القادم) آذار( مارس 9 و8األوروبية غير الرسمي في مدينة قرطبة اإلسبانية يومي 

 25/2/2010الشرق األوسط، 
  

 حفاظ على دعم الغرب أكثر من رغبتها في إنهاء االنقسام  السلطة تحرص على ال": الغارديان" .8
ذكر الصحفي المستقل جيسي روزنفلد أن قيـادة        , في مقال نشرته صحيفة ذي غارديان البريطانية اليوم       

حركة فتح التي تتولى زمام السلطة الوطنية الفلسطينية ظلت على عنادها فـي عـدم تقـديم التنـازالت                   
التي تلقت تـدريبا غربيـا      (بينما تواصل في الوقت نفسه قوات أمنها        , الوطنيةالضرورية لتحقيق الوحدة    

واتهـم  . السيما من لهم منهم صلة بـحركة حمـاس       , من لهم عالقة بالمقاومة   " اعتقال وتعذيب ) "وأردنيا
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السلطة الوطنية الفلسطينية بأنها تبدي حرصا على المحافظة علـى          " إسرائيل"الصحفي الكندي المقيم في     
  .م الغرب لها أكبر بكثير من رغبتها في إنهاء االنقسام الداخلي وقيادة حركة مقاومة موحدة لالحتاللدع

محمود ) رئيس السلطة الفلسطينية  (يبدو بالفعل أن الدول الغربية الداعمة إلسرائيل التي تطالب          "وأضاف  
ت وعمليات التعذيب التـي     عباس بالعودة لطاولة المفاوضات هي نفسها التي تغمض عينها عن االعتقاال          

  ".تتم بصورة غير شرعية
المسؤول بمنظمة الحق التـي تنتمـي إلـى المفوضـية الدوليـة             , ونقل الصحفي على لسان وسام أحمد     

قوله إنهم أبلغوا كال من الـسلطة الوطنيـة والمـسؤولين األميـركيين             , فرع الضفة الغربية  -للحقوقيين
ومع ذلك  "ال السياسي والتعذيب غير القانوني على نطاق واسع،         بممارسات أمن السلطة الفلسطينية لالعتق    

  ".ظلت تواصل تلك األفعال
ورصد الصحفي الغربي في مقاله بعض المالحظات التي سجلها لممارسات إسرائيل داخـل األراضـي               

  .الخاضعة للسلطة الفلسطينية
الفلسطينية زادت منذ الـصيف  وكتب في هذا الصدد قائال إن عمليات التوغل اإلسرائيلي داخل األراضي            

وقد ظلت مدينة رام اهللا تتأثر بتلك الغزوات المنتظمة طيلة األشهر القليلة الماضية التي تهـدف                , الماضي
وإلـى  , مع الشعب الفلـسطيني   " نشطاء دوليين متضامنين  "و" قادة الكفاح الشعبي  "إلى اعتقال من سماهم     

  .لاإلغارة على قواعد الحركات المناهضة لالحتال
وهي المركـز الـسياسي     -وقال الكاتب إنه رغم استحالة الذهاب عادة أبعد من مبنيين في مدينة رام اهللا               

فإن األوامر تصدر لها بالعودة     ,  دون رؤية قوات السلطة الفلسطينية المسلحة      -الفلسطيني بالضفة الغربية  
وأكد أنه شاهد ذلك فـي مـرات ال         . إلى ثكناتها عندما يدخل اإلسرائيليون المدينة فال تعثر لها على أثر          

  .تحصى عندما كان مقيما في رام اهللا
وختم مقاله بالقول إن كال من السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل لديهما مصلحة في إبقاء شـكل مـن                  

  .وفي أن يؤدي كل طرف منهما دوره في إدارة االحتالل, أشكال الوضع الراهن
24/2/2010نت، .الجزيرة  

  
  تحاول التغطية على تورطها باغتيال المبحوح" إسرائيل"و.. أعلن ارتداده صعب يوسفم: حماس .9

القيادي في حركة حماس ، أن امد جادحغزة  نقال عن مراسلها من 25/2/2010ألردن، االغد، نشرت 
اإلسرائيلية أمس وزعمت أن مصعب يوسف ابن القيادي " هآرتس"محمود الرمحي ندد بما نشرته صحيفة 

  .ركة حسن يوسف كان من اكبر العمالء ألجهزة األمن اإلسرائيليةفي الح
إن أنباء كهذه تهدف إلى إحداث حالة من التضارب في "وقال الرمحي في تصريحات صحافية أمس 

 ".ألن مصعب يوسف لديه حالة من االنحراف الفكري وقد ارتد"، معربا عن أسفه "المجتمع الفلسطيني
االنحراف الذي يعيشه مصعب لم يعد سرا وقد سبق لصحيفة هآرتس أن أن أمر هذا "وأضاف الرمحي 

أن لدى األخ مصعب مراجعات وقد يدرك " هآرتس"أجرت مقابلة معه قبل أن يعلن ارتداده، وهي تدرك 
  ".أنه اخطأ عندما تحول عن دينه

ل عمالء إلى حركات المقاومة كافة ومنذ بداية التاريخ تتعرض لمحاوالت كثيرة إلدخا"ولفت الى أن 
 فإنها ربما نجحت في حاالت وفشلت في كثير إمكانات بما لها من إسرائيلصفوفها، وعندما نتحدث عن 

  ".منها في اختراق فصائل المقاومة الفلسطينية
االدعاءات التي نشرتها صحيفة هآرتس "من جهته، اعتبر سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس أن 

  ".ة ضجة إعالمية للتغطية على تورط االحتالل في اغتيال الشهيد المبحوحمكيدة صهيونية، تستهدف إثار
، مشددا على أن الهدف "لم يعهد سابقا أن يكشف الموساد عن أسماء عمالئه بهذا الشكل"وقال أبو زهري 

من نشر هذه المزاعم، إلى جانب محاولة إثارة ضجيج إعالمي يغطي على تورط الموساد في اغتيال 
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  . وشخصية الشيخ حسن يوسف القيادي في الحركة" و اإلساءة إلى حركة حماسالمبحوح، ه
  أن مسؤول العالقات الدولية في حركة حماس24/2/2010نت، .الجزيرةفي نفس السياق ذكر موقع 

في اتصال مع الجزيرة إن إسرائيل تحاول تلميع صورة الموساد بعد الفشل األخير قال أسامة حمدان 
واتهم إسرائيل بأنها تحاول بذلك . قضية اغتيال المبحوح بدبي عبر تجميع قضايا قديمةالذي منيت به في 

  .التشويش على حماس لصرف االنتباه عن فشلها
ولفت حمدان إلى أن نشر الخبر لم يفاجئ الحركة، ألن القصة قديمة وتملك حماس من الوثائق ما يدحض                  

موساد تدين المتورطين مع االحـتالل اإلسـرائيلي وال         االدعاءات اإلسرائيلية، مشيرا إلى أن نجاحات ال      
  .تدين الحركة

 جملة وتفصيال، وقال إنه محاول للنيل من        "هآرتس" القيادي بالحركة إسماعيل رضوان تقرير       كما رفض 
الشيخ يوسف، وأكد أن الشعب الفلسطيني مقتنع بتاريخ الحركة وقادتها وال يمكن أن تخدعـه محـاوالت          

  . المقاومةاالحتالل لتشويه
المعتقل في سجون  عضو القيادة السياسة لحركة حماسة أن غز من 25/2/2010الخليج، وأضافت 

وقال يوسف في بيان من .  إن نجله مصعب، لم يكن عضواً فاعالً في الحركة قالاالحتالل حسن يوسف،
 صحت ما نسبته بشكل واضح وقاطع ال لبس فيه أنه سواء"، إنه يعلن )يو بي آي(داخل السجن نقلته 

لمصعب أم ال، فإن مصعب لم يكن في يوم من األيام عضواً فاعالً في صفوف حركة " هآرتس"صحيفة 
وأوضح أنه منذ عام ". حماس، في أي من أجنحة الحركة العسكرية أو السياسية أو الدعوية أو غيرها

وط من المخابرات تعرض لعملية ابتزاز وضغ" عاماً، 17وحين كان مصعب يبلغ من العمر ، 1996
وعندما انكشف أمره من ذاك التاريخ تم تحذير أبناء الحركة منه وكان تحت رقابة والده " اإلسرائيلية"

  ".والحركة
 الحركة وإحباط عمليات يعن تسبب مصعب في اعتقال عدد من ناشط" هآرتس"واعتبر أن ما ذكرته 

ليه االحتالل دليالً واحداً ألن عالقته بوالده كذب صريح ال لبس فيه وال يمكن أن يقدم ع"انتحارية هو 
  ".كانت عالقة عائلية فقط

  
  تعطل زيارة وفد فتح إلى غزة بسبب رفض حماس ومماطلة االحتالل: المجلس الثوري لفتح .10

 كشف أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، عن تعطل الزيارة التي كان من :رام اهللا
 . أعضاء من المجلس الثوري للحركة إلى قطاع غزة، الخميسسبعةد مكون من المزمع أن يقوم بها وف

زيارة وفد أعضاء المجلس الثوري إلى القطاع .. لألسف": "صوت الشعب"وقال في حديث مع إذاعة 
، عازيا ذلك إلى مفاجأتهم بإبالغهم من قبل حركة حماس بأنها ال تسمح للوفد بالدخول إلى "تعطلت

تصاريح المرور التي كان من المتوقع استالمها من الجانب اإلسرائيلي حتى اآلن لم القطاع، كما أن 
  .تصلهم
سمعنا الكثير من تصريحات مسئولي حماس وكانت ايجابية ومرحبة، لذا فوجئنا اليوم بهذا : "وأضاف

" تابعة العليالجنة الم"، موضحا أن "التبليغ الذي كان على لسان مسئول األمن الداخلي في الحكومة المقالة
ُأبلغ بعض أعضاء الحركة مباشرة من قبل األمن الداخلي للحكومة "هي من أبلغتهم برفض حماس، كما 

  ".المقالة
  24/2/2010وكالة معاً، 

  
  تشكيل لجنة تحقيق داخلية تنفي تسترها على أحد باغتيال المبحوح وتحض حماس على فتح .11

حماس إلى إجراء حركة ي باسم حركة فتح أحمد عساف دعا المتحدث الرسم:  جيهان الحسيني-القاهرة 
عوضاً عن محاولة الزج "، تحقيق داخلي على خلفية اغتيال القيادي في كتائب القسام محمود المبحوح
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بشخصيات فتحاوية وإلقاء التهم جزافاً فقط من أجل تحقيق مصالح فئوية ضيقة على حساب التوصل إلى 
  ."الحقيقة

نحن نثق تماماً ": عن الضابطين الفلسطينيين المشتبه بهما والموقوفين في دبي "الحياة"وقال عساف لـ
بشرطة دبي وبمهنيتها العالية ونطالب مسؤوليها بالكشف عن كامل التحقيقات للشعب الفلسطيني وإذا 
تورط أي من كان في هذه الجريمة، وثبت أن إسرائيل نجحت في تجنيده فإن ذلك يعني أنه خائن ويجب 

لن نتستر على أحد، ونطالب ": وقال. مؤكداً أن حركة فتح ال تغطي على أحد. "حاكم ويلقى جزاءهأن ي
  ." المحاكمةإلىبكشف الحقيقة وتقديم الضالعين ومن قام بمساعدة اإلسرائيليين 

  25/2/2010الحياة، 
  

   اهللا رامإلى أمراً من قيادته بضرورة مغادرة لبنان فوراً يتلقىبو العينين أ": الديار" .12
بدأ أمين سر حركة فتح في لبنان سلطان أبو العينين، يحزم حقائبه لمغادرة مخيم الرشيدية،               : كمال ذبيان 

 رام اهللا، عاصمة السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد انتخابه عضواً في اللجنة المركزية لحركة              إلىوالتوجه  
  .فتح

حمود عباس، الذي اتصل به من باريس أمـس          العينين، جاء من الرئيس الفلسطيني م      أبووقرار مغادرة   
 العينـين   أبـو وأربك   . في مخيم مار الياس    إليهاألول، وطلب منه وقف عقد مؤتمره الصحافي الذي دعا          

 فشلت  أن رام اهللا، بعد     إلى، انه طلب منه المغادرة فوراً       أيضاعندما تلقى االتصال من رئيسه، وقد فاجأه        
  . مع المنصب الجديد الذي ناله يتم تثبيته في موقعه،أنمحاولته 
 العردات، وهو نائب أمين سر حركة فتح        أبو، ذكرت مصادر قيادية فلسطينية ان فتحي        اإلطاروفي هذا   

 الرئيس الفلسطيني قرارات بتعيين مسؤولين في فتح        إصدار لبنان، سيتولى هو المسؤولية، بانتظار       وإقليم
وقد تم تقديم الئحة بعـدد مـن         . والعسكرية واالجتماعية  يةواألمنفي كل الدوائر والمسؤوليات، السياسية      

 رام اهللا من جولته الخارجيـة، حيـث         إلىاألسماء لتولي المسؤوليات سينظر فيها أبو مازن بعد عودته          
  . تكون التعيينات من غير الحرس القديم لفتح، ومن الذين خاضوا تجربة المسؤولية وفشلواأنيتوقع 

  25/2/2010الديار، لبنان، 
  

   لبنانياً والخالفات داخل فتح تسرع مغادرته"لم يعد مرغوباً فيه"أبو العينين ": الحياة" .13
لم يتأخر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ساحتها في لبنان اللواء سلطان أبو العينين : بيروت

 الجيش اللبناني من خالل  التي وصلته األسبوع الماضي من قيادة" السياسية–األمنية "في التقاط الرسالة 
لموكبه وتجريد مرافقيه من أسلحتهم ) قضاء صور(اعتراض حاجز للجيش عند مدخل مخيم الرشيدية 

الفردية والرشاشة، والتعامل معها على أنه من األفضل له مغادرة لبنان باعتباره غير مرغوب فيه وفسح 
 أن أبو العينين حاول "الحياة"وعلمت  .لفاً لهفتحي أبو العردات خ» فتح«المجال أمام تعيين المسؤول في 

التدخل السترجاع السالح الذي صودر من مرافقيه لكنه لم يلق أي تجاوب على رغم أنه لم يوفر مسؤوالً 
لبنانياً أكان سياسياً أو أمنياً إال وأتصل به، من دون أن يتمكن من التواصل مع الجهة األمنية اللبنانية 

راء مصادرة سالح عناصر موكبه، خصوصاً أنهم ال يملكون تراخيص من الرسمية التي كانت و
وبحسب المعلومات فإن الرسالة اللبنانية التي وجهت ألبو  .السلطات المعنية تجيز لهم التجول بسالحهم

العينين لم تقتصر على مصادرة سالح مرافقيه وإنما تمددت االجراءات باتجاه مرافقه الشخصي المدعو 
خطيب الذي صدرت أخيراً في حقه مذكرة توقيف على خلفية االخالل باألمن واطالق النار ابراهيم ال

   .بصورة عشوائية في أكثر من مناسبة
وتردد أن أبو العينين اتصل منذ أيام برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن لوضعه في 

رض لها في األسابيع الماضية مبلغاً اياه  المضايقات التي أخذ يتعإلى إضافةصورة ما حصل مع مرافقيه 
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رغبته في مغادرة لبنان لاللتحاق بمقر السلطة في رام اهللا وبالتالي اعفائه من مهماته كمسؤول للساحة 
  . الفتحاوية في لبنان وأميناً للسر في منظمة التحرير الفلسطينية

  25/2/2010الحياة، 
  

  خلفية اغتيال المبحوحعلى حد قيادييها حماس تنفي اعتقال سوريا أل .14
نفت حركة حماس وعائلة نصار في غزة أنباء تحدثت عن اعتقال األمن الـسوري              :  سمير حمتو  -غزة  

  . لنجلها محمد نصار والذي يعتبر أكثر المقربين لمحمود المبحوح 
  25/2/2010الدستور، األردن، 

  
   في عين الحلوة "القاعدة"ال وجود لـ: المقدح .15

 انه تم ضبط وتسليم المتورطين ،لمسلح الفلسطيني في مخيم عين الحلوة منير المقدحأعلن قائد الكفاح ا
عصبة " بين عناصر من حركة فتح وآخرين من  عين الحلوةفي االشتباك الذي وقع مؤخراً في مخيم

 االشتباك حصل أن إلى مقتل امرأة وجرح عدد من األشخاص، الفتاً إلى األصولية، وأدى "األنصار
 النار على البيوت بشكل عشوائي وأكد أن هناك عمالً مشتركاً إطالقصفوف حركة فتح، وتم بخرق في 

لتفعيل الكفاح المسلح، ولتعزيز أمن جوار المخيم في مدينة صيدا بالتنسيق مع الجيش اللبناني، وشدد على 
الفلسطينية على لقاعدة في مخيم عين الحلوة، وهناك سيطرة تامة من قبل الفصائل “أن ال وجود لتنظيم 

  .أمن المخيم
  25/2/2010االتحاد، اإلمارات، 

  
  تسلسل األحداث في اغتيال المبحوح .16

فيما يلي تسلسل األحداث في قضية اغتيال قيادي الجناح العسكري لحركة حماس، محمود : لندن
 :"رويترز"المبحوح، وفقا لحصر قامت به 

يال المشتبه بهم يبدأون الوصول إلى دبي  أعضاء فريق االغت- 2010) كانون الثاني( يناير 18
 .وينتشرون في عدة فنادق بالمدينة

 بعد الظهر وهو توقف في 3.20 المبحوح يصل إلى دبي قادما من دمشق في الساعة 2010 يناير 19 -
 .رحلة كان الهدف أن تقله إلى السودان والصين

ق فاخر في دبي حيث ينزل بالفندق باسم  أعضاء فريق االغتيال المشتبه بهم يتبعون المبحوح إلى فند-
 .مستعار

اثنان من المشتبه بهم يرتديان زي لعبة التنس يتابعان المبحوح إلى مصعد الفندق لمعرفة رقم غرفته -
 .بعدها يتصل أحدهما بالفندق لحجز الغرفة المقابلة لغرفته

 .شتري زوجا من األحذية المبحوح يغادر الفندق إلى اثنين من مراكز التسوق ويتناول وجبة وي-
 . أعضاء فريق االغتيال يدخلون غرفة المبحوح أثناء وجوده خارج الفندق-
 . مساء8.25 المبحوح يعود إلى غرفته بالفندق في الساعة -
 . بعد أقل من عشر دقائق يشاهد المشتبه بهم وهم يغادرون غرفته-
ندق إلى المطار ويستقلون رحالت جوية  بعد مرور أقل من عشر دقائق يغادر بعض المشتبه بهم الف-

 .متجهة إلى أماكن من بينها ألمانيا وفرنسا وهونغ كونغ
 . موظفون بالفندق يعثرون على جثة المبحوح2010 يناير 20 -
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 القيادة السياسية لحماس تصدر بيانا تقول فيه إن المبحوح توفي من مرض مفاجئ بينما الجناح -
بحوح توفي نتيجة النتكاسة صحية مفاجئة يجري التحقيق لمعرفة يقول إن الم) لحماس(العسكري 

 .أسبابها
 . جثمان المبحوح يعود إلى دمشق2010 يناير 28 -
وآالف المعزين يحضرون .  دفن المبحوح في مخيم لالجئين الفلسطينيين خارج دمشق2010 يناير 29 -

 .جنازته
 . في دبي مسؤول رفيع في حماس يقول إن إسرائيل قتلت المبحوح-
 شرطة دبي تقول إنها ال يمكنها أن تستبعد تورط الموساد وتقول إن معظم المشتبه بهم يحملون -

 .جوازات سفر أوروبية
 . شقيق المبحوح يقول إنه توفى إثر تعرضه للخنق بعد تعرضه لصدمة كهربائية-
 في تهريب أسلحة   مصادر أمنية إسرائيلية تقول إن المبحوح قام بدور رئيسي2010 يناير 31 -

 .بتمويل إيراني إلى غزة لكنها امتنعت عن التعقيب على اتهامات بأن إسرائيل وراء وفاته
 . حماس تقول إن إسرائيل استهدفت المبحوح بسبب دوره في تهريب أسلحة خاصة إلى قطاع غزة-
لون جوازات  مشتبها بهم يحم11 شرطة دبي تقول إنها تسعى للقبض على 2010) شباط( فبراير 15 -

ويوجد فلسطينيان رهن . سفر أوروبية وتذيع لقطات فيديو سجلتها دوائر مغلقة للقتلة المشتبه بهم
 .االحتجاز يشتبه في أنهما قدما دعما للعملية

 سبعة إسرائيليين ولدوا في الخارج واستخدم أفراد في فريق االغتيال المشتبه 2010 فبراير 17 - 16 -
 .طهم في الحادث ويقولون إنه تم انتحال شخصياتهمبه أسماءهم ينفون تور

 وزير خارجية إسرائيل يقول إن انتحال تلك الشخصيات من جانب فريق االغتيال ليس دليال على -
 .تورط الموساد

 بريطانيا وأيرلندا تستدعيان السفيرين اإلسرائيليين بشأن استخدام جوازات سفر 2010 فبراير 18 -
 .زورةبريطانية وأيرلندية م

 . بريطانيا تحث إسرائيل على التعاون التام مع التحقيق الذي تجريه-
 . قائد شرطة دبي ينسب إليه قوله إنه متأكد تقريبا من أن إسرائيل وراء القتل-
وزراء خارجية .  االتحاد األوروبي يندد باستخدام جوازات سفر أوروبية مزورة2010 فبراير 22 -

 .ن القتل مقلق للغاية وإن حقوق مواطنيهم قد انتهكتاالتحاد األوروبي يقولون إ
 اإلمارات تحدد هويات أربعة آخرين من المشتبه بهم يحملون جوازات سفر 2010 فبراير 23 -

 .بريطانية وأيرلندية مزورة وتقول إن سبب الوفاة تأكد أنه الخنق
تيال ليصبح العدد  شخصا آخرين في عملية االغ15 شرطة دبي تحدد هويات 2010 فبراير 24 -

 . وتقول إنها تعتقد أن أشخاصا آخرين ربما تورطوا في الحادث26اإلجمالي 
 25/2/2010الشرق األوسط، 

  
   هنية ونصراهللاباغتيالتهديدات اسرائيلية  .17

برر رئيس هيئة أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي الـسابق         :  حسن مواسي  -باقة الغربية، القدس المحتلة     
لية اغتيال محمود المبحوح، القيادي في حماس، ومهددا حسن نصراهللا األمـين العـام              دان حالوتس، عم  

وفي سياق متصل دعا رئيس اللجنة البرلمانية التابعة         .بتصفيته، والحاقه بمغنية والمبحوح   " حزب اهللا "لـ
على غرار ما   إلى تصفية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية         " الليكود"للكنيست ياريف ليفين    

  .جرى للمبحوح ، وذلك خالل جلسة لجنة الكنيست
  25/2/2010الدستور، األردن، 
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 التراث اإلسرائيلي بالوقح" موقف عباس من المواقع المشمولة في شالوم يصف .18

وصف النائب األول لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، سيلفان شالوم موقـف رئـيس            :   معين أحمد   - رام اهللا 
بأنه وقاحـة وفـضيحة     » التراث اإلسرائيلي « من المواقع المشمولة في       محمود عباس  يةالسلطة الفلسطين 

إن هذه الـصلة    «وقال شالوم    .هدفها تشويه التاريخ وقطع الصلة بين أرض إسرائيل والشعب اإلسرائيلي         
جمال من جانبه، اتهم عضو الكنيست،       .، وفقاً لإلذاعة اإلسرائيلية   » عام 3700يعود تاريخها إلى ما قبل      

زحالقة، إسرائيل بالقيام بخطوات أحادية الجانب ونقلها رسالة إلى الفلسطينيين مفادها أن المواقع الدينيـة               
ورأى زحالقة أن مكانة المواقع المقدسة يجب أن تحدد ضمن عملية            .في المناطق جزء من دولة إسرائيل     

 .االتفاوض في الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بتكريس الحقائق ميداني
  25/2/2010عكاظ، 

  
  "محادثات غير مباشرة"بدأ كـتالمفاوضات فإنها ساستؤنفت إذا : لدى أمريكا" إسرائيل"سفير  .19

 قال سفير اسرائيل لدى الواليات المتحدة لرويترز انه اذا :أرشد محمد وأندرو كوين، )رويترز(واشنطن 
غير مباشرة " محادثات عن قرب"ل استؤنفت المفاوضات بعد توقفها أكثر من عام فانها ستبدأ في شك

وقال السفير مايكل اورين ان االسرائيليين لن  .يتنقل فيها المبعوث االمريكي جورج ميتشل بين الفريقين
يتسم " سالم حقيقي دافيء"يقدموا تنازالت تتصل باالرض لسوريا اال اذا رأوا أنها ستكون جزءا من 

لوبا للتفاوض قال انه سيعود بالجانبين الى اربعينات القرن وعرض اورين اس .بالتدفق الحر للسلع والناس
على "وقال لرويترز  .الماضي حينما كان المسؤولون االسرائيليون والعرب ال يجلسون في غرفة واحدة

يتنقل فيها السناتور ميتشل كوسيط بين الحكومة ... االقل في المرحلة االولي ستكون المحادثات عن قرب
  ."لطة الفلسطينيةاالسرائيلية والس

  25/1/2010وكالة رويترز، 
  

  "التراث اليهودي" ضم الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل إلى  قرار تداعياتبيريز يخفّف من .20
رأى الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز، خالل لقائه مع مبعوث األمم المتحدة إلى            : )األخبار، يو بي آي   (

، مشيراً إلى أن تل أبيب      »ست معنية بمواجهة مصطنعة   إسرائيل لي «الشرق األوسط، روبرت سيري، أن      
وأقر بأن هدف قرار الحكومـة اإلسـرائيلية الخـاص بـالحرم            . تحترم أي مكان مقدس ألبناء الديانات     

، »قبـر راحيـل   «اإلبراهيمي في الخليل ومسجد بالل بن رباح في بيت لحم، الذي يسميه اإلسرائيليون              
  .»ور عن أماكن مقدسة تابعة لهمتربية أبنائنا على أن الحديث يد«

  25/2/2010األخبار، 
  

  تفشي الجريمة لدى فلسطينيي الداخلمسؤولية " إسرائيل"القوى السياسية العربية تحمل  .21
كشف النقاب، أمس، باألرقام عن ارتفاع نسبة الجريمة لدى فلسطينيي الداخل بشكل غير              :القدس المحتلة 

فيما حملـت القيـادات     ) من السكان % 18(وقعت لدى العرب    من جرائم القتل    % 60مسبوق، حيث إن    
  .مسؤولية كبيرة عن الظاهرة" إسرائيل"السياسية 

 هم مـن    2009عام  " إسرائيل"من السجناء الجنائيين في     % 43وأكدت مصلحة سجون االحتالل أن نحو       
ـ  الشرطة في تحمـل  ويبدو أن نسبة السجناء الجنائيين العرب ال تعكس بالضرورة نجاح           .48فلسطينيي ال

ومرتكبوها طلقاء،  " غامضة"مسؤولياتها، فهناك عدد كبير من جرائم القتل ومحاوالت القتل التي ما زالت             
 25إن مدينة باقة الغربية التي تعـد نحـو          " الخليج"حنين زعبي التي قالت ل    " الكنيست"كما أكدت عضو    

  .ت قتل لغزها لم يفك بعدألف نسمة فقط شهدت العام الماضي ستة جرائم قتل وعشر محاوال
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إن تقصير الشرطة في محاربة الجريمة، وانعدام الـردع الـالزم           : جمال زحالقة " الكنيست"وقال عضو   
لحاالت اإلجرام المتفشية في المجتمع العربي، هو ما يؤدي إلى استمرار حاالت القتـل وتزايـد نـسب                  

" تل أبيـب  "تتعامل مع حالة قتل في الناصرة و      الشرطة ال   "إن  : وفي إشارة إلى سياسة التمييز قال     . العنف
وطالب النائب حنا سويد الشرطة بالتعامل بجدية اكثر للحد من هذه الظاهرة،            ". بنفس المستوى من الجدية   

واتهم زميلـه   . مشيراً إلى ان الشرطة ال تقوم بعملها كما يجب، خاصة عندما يكون الضحايا من العرب              
 والمساواة عفو اغبارية الشرطة بالتغاضي عن اتساع نطـاق المتـاجرة            من الجبهة الديموقراطية للسالم   

  ".صار اقتناء بندقية رشاشة أسهل من ابتياع كيس حليب أطفال"بالسالح، وتابع 
  25/2/2010الخليج، 

  
  يرانإوفد اسرائيلي في بكين لحملها على دعم فرض عقوبات على  .22

افظ بنك اسرائيل المركزي الى الصين يوم  سافر ستانلي فيشر مح:ستيفن شير، )رويترز(القدس 
االربعاء لحث بكين على دعم فرض عقوبات صارمة على ايران بسبب المخاوف من وجود مشروع 

  .لتسلحها نوويا
وقال متحدث باسم موشي يعالون وزير الشؤون االستراتيجية في اسرائيل ان فيشر المعروف في الصين 

لنقد الدولي والبنك الدولي توجه الى بكين برفقة يعالون وممثلي منذ أن كان مسؤوال كبيرا في صندوق ا
  .مجلس االمن القومي االسرائيلي

وتشمل هذه القضايا المسألة االيرانية . سيناقشون مع الصينيين قضايا ذات اهتمام مشترك"وأضاف 
  ". المهمة بالنسبة للصينيين كما هي مهمة بالنسبة السرائيل

  24/1/2010وكالة رويترز، 
  

  على اوباما تعزيز شعبيته بين االسرائيليين: مسؤول اسرائيلي .23
 قال مسؤول اسرائيلي رفيع يوم االربعاء انه يجب على الرئيس االمريكي باراك اوباما ان :واشنطن

  .يحسن شعبيته بين االسرائيليين اذا كان يريد تحقيق السالم بين االسرائيليين والفلسطينيين
اننا نتحدث حرفيا عن المستقبل االمني لعائالتنا "لي الذي طلب اال ينشر اسمه وقال المسؤول االسرائي

  ."وأطفالنا ونضعه في يدي رئيس الواليات المتحدة وليس هذا باالمر الهين
وقال ان اسرائيل تتطلع في نهاية االمر ." الثقة عنصر جوهري في عملية السالم"واضاف المسؤول قوله 

اندتها اذا ابرمت اتفاقات سالم مع الفلسطينيين او دول عربية اخرى ثم تداعت الى الرئيس االمريكي لمس
  .هذه االتفاقات في وقت الحق

  25/1/2010وكالة رويترز، 
  

 الفلسطينية بالضفة" روابي"أوساط يمينية إسرائيلية تعارض بناء مدينة  .24
مدينة فلسطينية جديدة تحمل اسم بدأت أوساط اليمين اإلسرائيلي حملة منظمة لوقف مشروع بناء  :رام اهللا

تجري بوتيرة ) روابي(أعمال بناء مدينة «وقال عضو الكنيست اليميني زفولون أورليف، إن  .»روابي«
الحلول «وأضاف أن . »جنونية في الوقت الذي تشهد فيه أعمال البناء في المستوطنات فترة تجميد

من في إنشاء أحياء جديدة مبنية على أساس البنى بالنسبة للضائقة السكنية لدى الفلسطينيين يجب أن تك
التحتية القائمة، وليس في إقامة مدينة جديدة، ألن مشروعا من هذا القبيل ينطوي على اإلسراف 

 .»والتبذير
 25/2/2010الشرق األوسط، 
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  ض في القدس وتوزع إنذارات لهدم بيوت فلسطينيةا تعترف بمصادرة أر"إسرائيل" .25
اعترف وزير الداخلية في حكومة االحتالل اإلسرائيلي إيلي ): وكاالت(، رايسي برهوم ج- الناصرة

يشاي، أمس، أن بلدية االحتالل في القدس ستصادر أرضا فلسطينية بملكية خاصة في حي الشيخ جراح 
وجاء اعتراف الوزير ايلي يشاي، في إطار رده . من أجل بناء موقف لسيارات المستوطنين في الحي

ب شفهي ومباشر طرحه عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم على استجوا
  والمساواة، في الهيئة العامة للكنيست

في االثناء وزع موظفو سلطات االحتالل في المدينة إنذارات لعشرات البيوت العربية في حي سلوان 
  . تراخيص بناء من سلطات االحتاللتبلغهم نيتهم قرار البلدية بهدم بيوتهم، بزعم عدم الحصول على

  25/2/2010الغد، ألردن، 
 

  بإستخدام فلسطينيين كدروع بشرية" غولدستون"تحقيق مع جنديين اتهمهما الاإلحتالل يغلق  .26
 مع مواطنين من قطاع 23.07.09يوم " ايرز" محققون من شرطة االحتالل العسكرية في معبر اجتمع

عوا إلى إفاداتهم حول استخدام الجيش لهم كدروع بشرية، فيما غزة، من بينهم طفل ووالدته، واستم
 ".إيرز"بالحضور مع الضحايا إلى معبر " الميزان"رفضت منح تصريح لمحامية مركز 

وأضاف المدعي العسكري ان الجيش اجرى تحقيقات على مدار اشهر مع ضباط وجنود في وحدة 
وقرر بعد اتمام .  اخرى تتعلق بالتنكيل باألسرىحول التهم المنسوبة للجنديين، وحول تهم" جوالني"

اجراءات التحقيق اغالق الملفات، مدعياً أن الفلسطينيين الذين رفضوا مغادرة منازلهم على الرغم من 
توجهات الجيش، جرى اعتقالهم ونقلهم الى منطقة تبعد كيلومترا من منزلهم ولم يستخدمهم الجنود 

وأضاف ان الجنود لم يوجهوا بنادقهم نحو رؤوس . ة التي نقلتهمكدروع بشرية بل كانوا وسط الفرق
 .المواطنين ونفى ان يكون الجنود قد نفذوا عمليات سطو وتخريب لمحتويات المنازل

 فلسطينياً لإلدالء 80 شكوى منذ الحرب على غزة ودعا 140ويقول الجيش االسرائيلي إنه يحقق في 
 . سيقدم في نهاية المطاف لوائح اتهام ضد عدد قليل من الجنودوترجح مصادر في الجيش انه. بشهاداتهم

 24/2/2010، 48عرب
  

    وأيد اغتيال المبحوحبركة يدعو إلى محاكمة كاتب إسرائيلي هاجم اإلسالم .27
دعا رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة النائب محمد بركـة المستـشار القـضائي              : باقة الغربية 

ة يهودا فاينشتاين بإصدار أوامره للشرطة اإلسرائيلية بفـتح تحقيـق مـع الـصحفي               للحكومة اإلسرائيلي 
رؤوفين باركو، وذلك بعد نشره مقاال قام من خالله بالتحريض على الدين اإلسالمي والنبي محمد صلى                

محمـود  " حمـاس "اهللا عليه وسلم ، وذلك ضمن مقال عبر فيه عن تأييده لجريمة اغتيال القيـادي فـي                  
  .حالمبحو

  25/2/2010الدستور، األردن، 
  

 "يزحتى ال يكون اسمه إلى جانب بير"فعنونو يرفض ترشيحه لجائزة نوبل  .28
طلب التقني النووي، مردخاي فعنونو، الذي سجن بسبب كشفه عن أسرار التسلح النووي االسرائيلي، 

االنتماء الى قائمة "يد طلب مجددا شطب اسمه من قائمة المرشحين لقبول جائزة نوبل للسالم، ألنه ال ير
 .، المسؤول األول عن امتالك اسرائيل للقنابل النووية"يزالفائزين بهذه الجائزة التي تضم شمعون بير

 24/2/2010، 48عرب
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  إلغاء الخدمة اإلجبارية لدروز فلسطين  يهودي يؤكد ضرورة-مؤتمر عربي  .29
" لجنة المبادرة الدرزية"تعاون بين شدد مؤتمر عربي ـ يهودي مشترك عقد بال: حيفا ـ حسن مواسي

الرافضة للخدمة اإلجبارية في جيش االحتالل اإلسرائيلي، على أهمية إلغاء " بروفيل حداش"ومنظمة 
التجنيد االجباري المفروض على الشباب العرب الدروز، إلى جانب إقامة طاقم مشترك للتنسيق بين لجنة 

  ."بروفيل حداش"المبادرة العربية الدرزية و
وأكد سكرتير لجنة المبادرة الدرزية جهاد سعد، ضرورة تعميق الشراكة العربية ـ اليهودية في النضال 

في الوسط اليهودي، موضحا " بروفيل حداش"ضد الخدمة العسكرية واالحتالل والحروب، وأشاد بعمل 
  .ينيان فرض التجنيد اإلجباري جاء لعزل الطائفة الدرزية عن انتمائها العربي الفلسط

وأكد أمين عام الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة أيمن عودة أن مشروع الخدمة المدنية في صفوف 
 . هي مقدمة للخدمة العسكرية وهي تشوه الهوية الوطنية للمواطنين العرب في إسرائيل48فلسطينيي الـ

  25/2/2010المستقبل، 
  

 مع إحياء ثقافة المقاومة وتفعيل منظمة التحريرو..  ضد أوسلو"الهيئة الوطنية الفلسطينية"إطالق  .30
، "الهيئة الوطنية الفلسطينية للدفاع عن الثوابت "إنشاء  عنعلن أمسُأأنه  25/2/2010المستقبل، نشرت 

 وحضره عدد من الشخصيات  في العاصمة اللبنانية بيروت،"بريستول"في مؤتمر صحافي عقد في فندق 
 ميزر، ماجد الزير، منير شفيق، صالح أبوبيان نويهض الحوت، محمد : الفلسطينية المؤسسة للهيئة وهم

كما حضر عدد من الشخصيات . الدباغ، بالل الحسن، وغاب عزمي بشارة لوجوده في بلد آخر
الوضع الشعبي الفلسطيني في حالة غليان بسبب تعنت : "وتحدث الحسن فقال .الفلسطينية واللبنانية

، وعلى أوسلو من خلفها، وبسبب سقوط المراهنات الخاطئة على منهج يركيةواألم اإلسرائيليةالسياسة 
 حد بناء أجهزة أمنية تحول ما إلىمنهج التسوية واالستسالم لمطالب المعتدين والمحتلين والذين تمادوا 

  ". دولة بوليسية تتولى ضرب المقاومة المسلحة لالحتالل، فكرة وتنظيماإلىيسمى بأراضي الحكم الذاتي 
من أجل بلورة حالة النهوض ووضعها في سياق حراك شعبي " الهيئة الوطنية الفلسطينية"وأعلن إنشاء 

 هو خطر على العرب "إسرائيل"جماهيري مستقل، ولقناعتنا بأن قضية فلسطين قضية عربية وأن خطر 
 سبعين أن"وأكد .  بتالحم فلسطيني عربيإال لن يكون "إسرائيل"جميعا ولقناعتنا بأن النصر على 

 من أيليس عدائيا ضد "، موضحا انه "شخصية فلسطينية وقعت على هذا البيان ووافقت على التحرك
هيئة "نها أ إلى، مشيرا "خلق فكر سياسي وزرع ثقافة جديدة"ثم تال الحسن أهداف الهيئة وهي  ".الفصائل

  : وابرز ما جاء في بنوده. بيان فلسطين-وأذاع البيان التأسيسي ". شعبية عربية فلسطينية مستقلة
 قضية استعمار استيطاني احتاللي بدأ منذ إنها. شعب فلسطين هو شعب واحد وقضيته واحدة •

. أرضه وتشريد الشعب الفلسطيني واحتالل 1948أكثر من قرن من الزمان وتجلى في نكبة عام 
  .1967وقد احتلت بقية ارض فلسطين عام 

 الكيان الصهيوني إقامةفعبر . فلسطينيين وحدهمقضية فلسطين هي قضية العرب وليست ال •
وفي حروب الدول . وحدتهم وثرواتهم ونهضتهم:  الفلسطينية تم استهداف العرباألرضعلى 

 لدول عربية ولكن هدف تلك الحروب لم يكن أراضي احتل هذا الكيان إسرائيلالعربية مع 
شقيق كما يعني استعادة ارض  بل تحرير فلسطين ألنه يعني تحرير شعب األراضيتحرير هذه 

  .عربية وتحرير العرب من العدوانية الصهيونية
 إلى ألرض فلسطين وحق الفلسطينيين في العودة اإلسرائيليحق العرب بمقاومة االحتالل  •

 المتحدة بل من التاريخ والجغرافيا األمم غير مشتق من القانون الدولي وال من قرارات أرضهم
 المواثيق الدولية الحق في مقاومة االحتالل أقرتولكن إضافة لذلك، . يعية الطباإلنسانيةوالحقوق 

  .كما ثبتت القرارات الدولية حق العودة والتعويض
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 بالنسبة للشعب الواقع تحت االحتالل فإن مقاومة أمامقاومة االحتالل حق في القانون الدولي  •
  .االحتالل بكل أشكالها واجب وليست حقا فقط

 التي احتلت األراضي استرجاع جزء من أساسسالم عادل ودائم على  حديث عن أي إن •
 من تلك الحرب وهو تسليم بوجود اإلسرائيلي حتى كلها هو عمليا تحقيق الهدف أو 1967عام 

  . حقوقهإحقاق وشرعيتها دون حل قضية شعب فلسطين ودون إسرائيل
 أصولهملنظر عن  عربا وغير عرب بغض اواألفراديمكن تحقيق السالم بين الشعوب  •

 ومسيحية ويهودية، على العيش المشترك واالحترام المتبادل إسالميةالطائفية وانتماءاتهم الدينية، 
هذا ممكن وهذا واجب وهذا ما يعنيه التحرر من العنصرية الصهيونية . والمساواة في الحقوق

سالم مع العنصرية ولكن ال يمكن تحقيق السالم مع االحتالل وال يمكن تحقيق ال. واالحتالل
  . مع الكولونياليةأوالصهيونية 

 إذ.  نكبة حلت بحركة التحرر الوطني الفلسطينيأنهانهج أوسلو هو نكبة ثانية، مع الفرق  •
  . سلطة تحت االحتالل هي رهينة االحتاللإلىحول كوادر من حركة التحرر 

 كد أن هذا الحراكأل الحسن بال، أن ايلي الفرزلينقالً عن مراسلها  25/2/2010السفير، وأضافت 
سيتمتع بصفة الديمومة عبر نضال يومي متواصل يهدف إلعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، 
والحفاظ على مؤسساتها التي جرى إلغاؤها أو تفريغها من مضمونها، وذلك استناداً إلى الميثاق الوطني 

واعتبر أنه لم يعد مقبوالً االستمرار . كل أشكالهالفلسطيني الذي يبقى أساساًَ موجهاً للعمل والنضال ب
كما انتقد طريقة التفاوض المتبعة من قبل المفاوض الفلسطيني الذي يكتفي بإبداء . بحالة المراوحة الحالية

الرأي وغض الطرف عن الثوابت، بدالً من تحضير جدول أعمال وهدف واضح، باالعتماد على 
 .  يقرها القانون الدولي، ال سيما منها إدارة المستوطنات وآثار العدوانالمرجعية القانونية للتفاوض التي

والخالف مع السلطة الفلسطينية ال ينتهي عند طريقتها في إدارة المفاوضات، بحسب الحسن، بل يتعداها 
ة وأكد حاجة المنظم. إلى طريقة إدارتها لمنظمة التحرير والتي ستؤدي حكماً إذا ما استمرت إلى تذويبها

 . إلى هيئة تأسيس جديدة إلعادة بناء مؤسساتها، وإعادة ميثاقها الذي ألغي
واعتبر أن التعاون األمني مع إسرائيل خطير، كما أن اعتقال الفدائيين الذين يرفضون تقديم صك البراءة 

قاومة لدى ، بما يخدم مخطط القضاء على المقاومة، فيما المطلوب اليوم إعادة إحياء ثقافة الم"إسرائيل"لـ
 . الشباب، وكذلك دعم الحركات المقاومة

 الجامعية المشاركة في الهيئة األستاذةلكن، هل هذا يعني أننا نعيش عصر غياب هذه الثقافة؟ ترفض 
 هذه المقولة تماماً، معتبرة أن المقاومة وثقافتها ال يمكن أن "السفير"بيان نويهض الحوت في حديث لـ

. ا تمران حالياً بفترات هدوء نتيجة عوامل عدة أهمها الحصار الرسمي لهماتخبوا أو تزوال إال أنهم
إن دورنا هنا هو إعادة تحفيز هذه الثقافة، من دون أن ننسى أن الشعب الفلسطيني كان دائماً ": وتضيف

 ."سرائيليوال يزال متقدماً على قياداته في الدفاع عن نفسه أمام االحتالل اإل
ع السلطة الفلسطينية، قال مدير مركز العودة ماجد الزير إن الهيئة تهدف إلى وحول طبيعة الخالف م

 . الحفاظ على الثوابت، وبالتالي هي تتقاطع سلباً مع كل من يفرط بها
 . وفي رسالة عبر الهاتف، توجه عزمي بشارة إلى المشاركين، مؤكداً دعمه التام للهيئة وعملها

أن اإلعالن عن الهيئة لن يكون إال بداية الطريق نحو إنجاز وكان الحسن قد أوضح خالل المؤتمر 
 : مهماتها األساسية وأبرزها

اإلعداد، خالل األشهر الثالثة المقبلة، لعقد مؤتمر موسع ينظم الموضوع القيادي والتنظيمي  •
 . للهيئة الوطنية بشكل ديموقراطي

 عربية تقف بوجه -لسطينية اإلعداد لعقد لقاء إعالمي فلسطيني عربي لبلورة أسس ثقافة ف •
 . إسرائيل ومخططاتها



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1711:         العدد       25/2/2010الخميس  :التاريخ

إنشاء لجنة لمتابعة األوضاع الفلسطينية الداخلية ومتابعة نشاطات إسرائيل العدوانية  •
والسياسات الغربية المعادية والوضع العربي المتراخي، إلنتاج مادة تثقيفية تسهم في بلورة وعي 

 . الشباب الفلسطيني والعربي
ومات العربية واألجنبية من أجل أن تدرك وجود تيار شعبي فلسطيني واسع التوجه نحو الحك •

 . يرفض السياسات القائمة على قاعدة أوسلو ونتائجه
 المتحدة عن المطالب الحقيقية لألممالتوجه نحو إعداد مذكرات قانونية وسياسية تكشف  •

 الشعب وأن ما للشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه وتؤكد لهم أن هذه المطالب هي مطالب
 . يسمعونه من بعض المفاوضين ال يمت للرأي العام الفلسطيني بصلة

 ركّز على أن ، أن بالل الحسنحسام كنفانيقد أشارت نقالً مراسلها  24/2/2010األخبار، وكانت 
الحراك ليس هدفه بناء تنظيم سياسي، بل تيار سياسي بال فكر أيديولوجي ناظم له، مشيراً إلى أن 

وضع التيار في خانة محور ما  الحسن ورفض ."ولوجية هذا التيار هي الحقوق الفلسطينية الثابتةأيدي"
وشدد على أن قائمة الشخصيات .  لقرب بعض رموزه من أطراف هذا المحور"الممانعة العربية"يسمى 

لتأكيد بأن التيار ويجدد ا. الموقعة على بيان الدعم، متنوعة، منها اإلسالمي واليساري والفتحاوي السابق
ويؤكد الحسن االلتقاء مع فصائل المقاومة الفلسطينية التي ترفض  .هو لشخصيات فلسطينية مستقلة فقط

  .نهج أوسلو والتفاوض واإلمالءات اإلسرائيلية وشروط اللجنة الرباعية
لجبهة ، يرى الحسن أن حزب الشعب وا"الخط الثالث"وعن اليسار الفلسطيني وعدم إشراكه في هذا 

ملتحقة التحاقاً " خصوصاً باتت "الديموقراطية"ويضيف بأن . الديموقراطية باتا تابعين للسلطة الفلسطينية
أما الجبهة الشعبية، . "مخزياً باليمين الفلسطيني المستسلم، وأصبحت تمثّل المحافظين الفلسطينيين الجدد

ويؤكد أن األمين العام للمبادرة الوطنية، مصطفى . "في الداخل والخارج"فيرى أن فيها تيارين مختلفين 
  ."شخصية مقبولة، لكن لم يتم االتصال به"البرغوثي، 

. ، هذا ما يؤكده الحسن، الذي يشير هنا إلى دعم مادي على وجه الخصوص"التيار إلى اآلن بال دعم"
لكن "ل المؤتمر الصحافي، ويستدل على ذلك باإلشارة إلى أن الفكرة األساسية كانت عقد مؤتمر عام بد

ال بد له "لكن برنامج عمل الهيئة  ." ألف دوالر، فاستعضنا عنه بالمؤتمر الصحافي100وجدنا أنه يكلف 
اللجوء " لتأمين الدعم، أو "مثل الجزائر"، بحسب الحسن، الذي يشير إلى إمكان االتصال بدول "من دعم

  ."ةإلى شخصيات فلسطينية تساند أي عمل له صيغة وطني
  

   بينها األقصى والقيامة يهودياً تراثاً فلسطينياً موقعا150ًَ تعتبر "إسرائيل": اطرخحسن  .31
قال األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حسن :  نادية سعد الدين–عمان 

 على أنها  فلسطينياًقعاً مو150سلطات االحتالل تستعد لتقديم قائمة إلى المنظمة األممية تضم "خاطر إن 
وأضاف خاطر إلى  ".مواقع دينية تراثية إسرائيلية، من بينها المسجد األقصى المبارك وكنيسة القيامة

القائمة سرية ومرتبطة مباشرة بمكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين "من القدس المحتلة إن " الغد"
 حرب على المقدسات والتراث والتاريخ، بهدف تهويد نتنياهو، ما يجعلها قائمة سياسية خطيرة وإعالن

 تريد تقديم القائمة إلى "إسرائيل"أن إلى  شاروأ ".المقدسات بعد األرض، وطمس الهوية العربية اإلسالمية
  ". أكتوبر المقبل/ خالل اجتماعها المقرر في تشرين األول"اليونسكو"ـلجنة التراث العالمي التابعة ل

  ".ود مقدسات دينية يهودية بارزة في فلسطين باستثناء بعض الكنس القديمةعدم وج"وأكد خاطر 
المسعى اإلسرائيلي إلدراج المقدسات اإلسالمية والمسيحية في "ولكن الخطورة تكمن، بحسب خاطر، في 

فلسطين في القائمة، وإرتباط األخيرة برئاسة الحكومة وليس بسلطة اآلثار اإلسرائيلية مثالً، ما يجعلها 
قائمة سياسية، رغم أنها بعيدة عن الحقيقة والتاريخ، تهدف إلى طمس المعالم وتزوير الحقائق وتضليل 
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% 75االحتالل يسيطر اليوم على "أن ذكر خاطر و ".المجتمع الدولي بشعارات ال أساس لها من الصحة
  ".من الحرم اإلبراهيمي

  25/2/2010الغد، ألردن، 
  

  ث على التوالي في الخليلحتجاجات لليوم الثالتواصل اال .32
التظاهرات والمواجهات مع قوات  تواصلت ولليوم الثالث على التوالي في مدينة الخليل: )وفا( – الخليل

 في اإلبراهيمي ضم الحرم اإلسرائيلية بالمدينة، احتجاجاً على قرار الحكومة أحياءاالحتالل في عدة 
 .. لحم، إلى قائمة ما يسمى بالمواقع التراثية اليهوديةالمدينة باإلضافة إلى مسجد بالل بن رباح في بيت

 عدد من المواطنين خالل مواجهات بين مجموعات من طلبة المدارس وقوات االحتالل، فيما وأصيب
  . جنود االحتالل اعتقلوا اثنين منهمأنذكرت مصادر تقيم بالمنطقة 

 25/2/2010األيام، فلسطين، 
  

  في حي الشيخ جراح إصابات ومواجهات عنيفة :القدس .33
اندلعت مواجهات عنيفة بين أهالي حي الشيخ جراح والمتضامنين األجانب من جهة، وجنود االحتالل 

إن : "وقال شهود عيان في المنطقة. والمستوطنين من جهة أخرى، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين
 األسبوعي في الحي، وذلك مجموعة من المستوطنين اعتدت على أفراد الحي والمتضامنين أثناء تجمعهم

ووفق مصادر بالقدس المحتلة، فقد ُأصيب ". بحماية من الشرطة اإلسرائيلية التي تواجدت في المكان
  .واعتقلت شرطة االحتالل ثالثة من المواطنين المقدسيين. جراء اعتداءات االحتالل عدداً من المقدسيين

م بالمصادرة تجتمع كل يوم أربعاء وتقيم عشاء وأشارت المصادر إلى أن أهالي الحي المهددة منازله
جماعي للمتضامنين األجانب وعائلتي الغاوي وحنون، واليوم وأثناء االجتماع قامت مجموعة من 

  . المستوطنين باستفزازهم ومهاجمتهم
  24/2/2010فلسطين أون الين، 

  
  ي القدساالحتالل يسرق حجارة البلدة القديمة ف: القدس للحقوق االجتماعيةمركز  .34

 باقتالع البالط القديم من مناطق حذر مركز مقدسي من قيام عمال إسرائيليين مؤخراً: القدس المحتلة
 في حين ينقل البالط القديم إلى أماكن ،متفرقة في سوق خان الزيت بالبلدة القديمة واستبداله ببالط جديد

للحقوق االجتماعية واالقتصادية في وقال مركز القدس  .1948غير معلومة داخل األراضي المحتلة سنة 
إن إسرائيل تجري عمليات نهب واسعة تتم بوتيرة عالية لحجارة البلدة القديمة : "أمسبيان أصدره له 

وتحديدا بالقرب من الكنيستين القبطية والحبشية ومن منطقة قريبة من مدخل سوق العطارين كما حدث 
  ".ألمويةقبل أكثر من شهرين من سرقة لحجارة القصور ا

 25/2/2010السبيل، األردن، 
  

  االحتالل يسلم مواطنين مقدسيين إخطارات هدم جديدة لمنازلهم في سلوان .35
 سلّمت أطقم تابعة لبلدية االحتالل في مدينة القدس المحتلة دفعة جديدة من إخطارات الهدم :القدس المحتلة

وسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى لمنازل المواطنين الفلسطينيين في حي وادي حلوة والحارة ال
وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان وعقارات موسى عودة إن قوة معززة من شرطة  .المبارك

 البلدة بصحبة عناصر من بلدية االحتالل، )أمس(وحرس حدود االحتالل اقتحمت قبل ظهر اليوم
ولفت إلى أن المنازل  .ومباني المواطنينوشرعت بوضع إخطارات وإنذارات هدمٍ على العديد من منازل 
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المستهدفة تقع في محيط حي البستان الذي تستهدفه سلطات االحتالل بهدمه بالكامل وتشريد أكثر من ألف 
  .وخمسمائة مواطن منه

 25/2/2010السبيل، األردن، 
  

   في المدينة المحتلةعلى الوضع الخطيروأبو الغيط وفد مقدسي يطلع موسى  .36
أطلع وفد مقدسي برئاسة عثمان أبو غربية عضو اللجنة :  أحمد علي ومحمد عبدالرازق-القاهرة 

المركزية لحركة فتح، أمس، األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، على الظروف الصعبة التي 
يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني، خصوصا في القدس، وذلك بحضور مندوب فلسطين لدى الجامعة 

طالب الوفد  و.فيرها في مصر بركات الفرا، والشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار المقدسةالعربية وس
  .بموقف عربي وإسالمي حازم تجاه االنتهاكات اإلسرائيلية

وقال المتحدث الرسمي لوزارة . كما التقى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس الوفد المقدسي
الوفد حذر من خطورة تداعيات الهجمة الشرسة التي تطال مختلف إن حسام زكي المصري الخارجية 

  .القدس، مشدداً على أهمية إيجاد وقفة عربية داعمة لحقوق أهل القدس لتثبيتهمشرقي مناطق 
 25/2/2010العرب، قطر، 

  
  فتح نيران أسلحته باتجاه الصيادينوي ... القطاعاالحتالل يجتاح ويجرف أراضي: غزة .37

في بلدة بيت الهيا، " دوغيت"اجتاحت قوات االحتالل محيط محررة  :)آي بي يو( -فلسطين المحتلة 
وفي منطقة الفخاري جنوب القطاع، جرفت قوات . ، وشرعت في جرف األراضي غزةشمال قطاع

. االحتالل مساحات من األراضي المزروعة بأشجار الزيتون والحمضيات واللوزيات، ومزرعة دواجن
حتالل شرق معبر صوفا شمال شرقي المدينة وسط إطالق نار كثيف في كل كما اجتاحت قوات اال

كما فتحت زوارق االحتالل نيرانها على مراكب . االتجاهات وشرعت في تمشيط وجرف األراضي
  .الصيادين قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال مدينة غزة

  25/2/2010الخليج، 
  

   الفلسطينيين وتحرق كافة ممتلكاتهماألسرىعلى قوات االحتالل تقتحم سجن بئر السبع وتعتدي  .38
، المعروفة باسم اإلسرائيليةن القوات الخاصة أربعاء بكدت مصادر فلسطينية األ أ: وليد عوض-رام اهللا 

 الفلسطينيين األسرى اقتحمت سجن بئر السبع جنوب فلسطين الليلة قبل الماضية واعتدت على "ناحشون"
  .وأغطية وفرشات وأسرة كهربائية دواتأ كافة ممتلكاتهم من وأحرقت

 على اقتحام عنابر "ناحشون" الوحدات الخاصة المسماة إقدام اإلنسانواستنكر مركز سواسية لحقوق 
  .األسرى واالعتداء على األسرى

  25/2/2010القدس العربي، 
  

   الجئ فلسطيني من مخيم الوليد إلى أميركا200نقل : العراق .39
 الجئ 200"قالت دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية إن  : نادية سعد الدين- عمان

فلسطيني انتقلوا مؤخراً من مخيم الوليد إلى الواليات المتحدة األميركية، بينما ستنتقل إليها الشهر المقبل، 
تلك "إلى أن " الغد" نائب رئيس الدائرة محمد أبو بكر إلى  وأشار". الجئ300دفعة جديدة تضم زهاء 

األعداد من الالجئين الفلسطينيين التي توجهت إلى أميركا أو المقرر نقلها إليها، تشكل جزءاً من حوالي 
، الذي أقيم داخل " جرت الموافقة المسبقة مع الواليات المتحدة على استقبالهم من مخيم الوليد الجئا1350ً

  .2003 سنة قلعرالحتالل االاألراضي العراقية عند الحدود مع سورية بعد 
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بعد مغادرة "، موضحاً بأنه "الجهود تبذل حالياً إلغالق المخيم في غضون شهرين من اآلن"وقال إن 
 منهم إلى الواليات المتحدة، 300 الجئ، بينما سيغادر 600الدفعتين إلى أميركا، سيبقى في المخيم زهاء 

  ".ا ودول أوروبية  إلى السودان، إضافة إلى انتقال بعضهم إلى كندا واسترالي38و
 الجئ فلسطيني مقيمين في مخيم الهول، الواقع داخل 500التركيز سينصب على أكثر من "ولفت إلى أن 

  ".األراضي السورية في محافظة الحسكة
 الجئ فلسطيني من المقيمين في معسكر 100نقل "انتقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عملية و

  ."يات المتحدةالوليد، لإلقامة في الوال
  25/2/2010الغد، ألردن، 

  
  لى الهند مزريةإوضاع الذين غادروا وأ .. كنداإلى مخيم الهول ة تغادر فلسطينيسبع عائالت .40

 مخيم الهول أمسغادرت سبع عائالت فلسطينية من الجئي العراق فجر  : اشرف الهور-غزة 
 على استضافتهم ونقلهم للعيش األخيرةفقة  كندا بعد مواإلىالصحراوي المقام على حدود العراق بسورية 

ن إ "القدس العربي" في رابطة فلسطينيي العراق لـاإلعالموقال ماهر حجازي مسؤول  .أراضيهاعلى 
  . فردا30ًهذه العائالت تتكون من 

ال يزالون ينتظرون دورهم في النجاة " المئات من الالجئين الفلسطينيين في مخيم الهول إنوقال حجازي 
 الالجئين أنوذكر  ." الالتينيةوأمريكا أوروبا دول في إلى هجر الكثير منهم أنالصحراء بعد من 

 المفوضية إيقاف مزرية نتيجة أوضاعاً " الهند يعيشونإلىالفلسطينيين الذين نقلوا من تلك المخيمات 
االعتماد "الجئين ن تلك المفوضية طلبت من الأ إلى، مشيرا "السامية لشؤون الالجئين برنامج المساعدة

 مقر أمام هذا الشهر  الالجئين نفذوا اعتصاماًأولئك أن إلى  وأشار." لتأمين مستلزمات الحياةأنفسهمعلى 
 دولة كندا إلى، وطالبوا بتعجيل نقلهم أوضاعهمالمفوضية في العاصمة الهندية نيودلهي للمطالبة بتحسين 

  .التي قبلت استضافتهم
  25/2/2010القدس العربي، 

  
  "إسرائيل"ذراع الفيفا مازالت قصيرة تجاه : جبريل الرجوب  .41

 أكد رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب أن المنتخب المصري األولمبي سيواجه :القاهرة
 مارس المقبل، إال أنه أبدى تخوفه من تعنت /المنتخب الفلسطيني األول في يوم األرض نهاية شهر آذار

 العربية إن CNNوقال الرجوب في مقابلة مع  .ل اإلسرائيلي من عدم إقامة تلك المباراةسلطات االحتال
الكرة الفلسطينية تدفع ثمن وجود االحتالل اإلسرائيلي، الذي يقف حجر عثرة أمام تطور الكرة 
ت الفلسطينية، حيث يمنعها من المشاركة في المباريات الدولية في أغلب األحيان مثلما حدث في تصفيا

الفيفا يسعى لتطوير الكرة : "قال" إسرائيل"الفيفا حيال تعنت  وعند عن دور .كأس العالم األخيرة
الفلسطينية على اعتبار أن االتحاد الفلسطيني أحد أعضاء االتحاد الدولي لكرة القدم، وأقام ستادا جديدا 

  ."سرائيلوهو ستاد فيصل الحسيني، إال أن ذراع الفيفا مازالت قصيرة في مواجهة إ
  25/2/2010سي ان ان، 

  
  تؤدي إلى مفاوضات مباشرة "عن قرب وغير مباشرة " األردن يدعم إطالق مفاوضات .42

تناقـشها  " أفكـار "كشف الدكتور نبيل الشريف وزير الدولة لشؤون اإلعالم واإلتصال األردنـي عـن              
األردن "إن  ) اإلربعاء(س  وقال في مؤتمر صحفي عقده مساء أم       .األطراف العربية لتحريك عملية السالم    

وأكد الـشريف    ".تؤدي بالتالي إلى مفاوضات مباشرة    "عن قرب وغير مباشرة     " يدعم  إطالق مفاوضات   
ولفت إلى أن جـدول أعمـال    ".المفاوضات لن تعقد  في عاصمة واحدة و إنما في أكثر من عاصمة           "أن  
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مكان عقد  "ورأى أن   ،  "اصيله حتى اآلن  الجانب األمريكي الذي لم يعلن عن تف      " عند"المفاوضات ال يزال    
". األميركان لم يحددوا موقفهم من هذا الموضوع      "، مشيرا إلى أن     "المفاوضات غير المباشرة لم يحسم بعد     

هدف األردن هو   "، مؤكدا أن    "دور قيادي امريكي لتحقيق السالم في الشرق األوسط       "وطالب الشريف بـ    
  ". مة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدساقا"، و"تحقيق السالم في الشرق األوسط

  24/2/2010المستقبل العربي، 
  

  بالعمل في مهن محصورة باللبنانيين يسمح للفلسطينييناللبناني قرار لوزير العمل  .43
بطرس حرب قراراً استثنى فيه الفلسطينيين المولودين على األراضي اللبناني أصدر وزير العمل 

 تنظيم عمل األجانب، وأعطاهم حق العمل في المهن المحصورة باللبنانيين، اللبنانية، من أحكام مرسوم
مع مراعاة مبدأ تفضيل العامل اللبناني، وشرط أن يكون الفلسطيني مسجالً بشكل رسمي في سجالت 

نشر في الجريدة الرسمية و 10/1والقرار الذي حمل الرقم  ).شؤون الالجئين(وزارة الداخلية اللبنانية 
، من العام 8 ونشر في الجريدة الرسمية العدد 10/1والقرار الذي حمل الرقم  ، من العام الجاري8العدد 

 المتعلق بالدخول الى لبنان والخروج منه، 1962 تموز 10الجاري، استند الى القانون الصادر بتاريخ 
تنظيم (منه  9 و8 وتعديالته ال سيما المادتان 18/9/1964 تاريخ 17561وبناء على المرسوم رقم 

، بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وبناء على )عمل األجانب
  ..اقتراح المدير العام باالنابة

 25/2/2010المستقبل، 
  

 لمقدساتالموقف عربي يتصدى لتهويد تدعو لبنانية ال واألحزابالجماعة اإلسالمية  .44
إدراج سلطات العدو اإلسرائيلي موقعين عربيين إسالميين في اللبنانية استنكرت ردود الفعل السياسية 

أكد عضو كتلة المستقبل النائب نضال طعمة، ان ؛ حيث فلسطين المحتلة، ضمن الئحة التراث اليهودي
 . "ما هو إال استكمال لغزوات العدو الصهيوني العسكرية والسياسية” هذا األمر

العالمين العربي واإلسالمي الى "سالمية في لبنان إبراهيم المصري ودعا األمين العام للجماعة اإل
التصدي لمؤامرة التهويد التي تمارسها سلطات االحتالل، ومواجهة مخاطرها، عبر رفع الصوت بكل 
الوسائل الممكنة، من اجل وقف هذا العدوان، وان تبادر جامعة الدول العربية الى عقد اجتماع عاجل 

العرب، من اجل التحضير لطرح هذه القضية أمام المؤسسات الدولية، والى إدراج لوزراء الخارجية 
الموضوع بندا أول في جدول أعمال القمة العربية الموعودة في ليبيا، وإسقاط المبادرة العربية التي 

 . " من دون طائل2002اعتمدتها قمة بيروت عام 
لم يعد االستنكار  ": النائب السابق فيصل الداود"ربيحركة النضال اللبناني الع"قال األمين العام لـكما 

ينفع وال اإلدانة توقف التهويد واالستيطان، ونأمل ان يكون هذا الموضوع هو عنوان القمة العربية 
المقبلة وان تتخذ القرارات النيابية التي تبدأ بوقف المفاوضات وقطع كل اتصال بالعدو اإلسرائيلي، 

  .  "ي فتحت في بعض الدول العربيةوإقفال كل السفارات الت
  25/2/2010السفير، 

 
  تدعو الى وقفة واحدة مع فلسطين تتخوف من زيارة نجاد لسوريا و " آذار14"قوى  .45

 اإلجراءات اإلسرائيلية القاضية ، خالل اجتماعها أمس" آذار14قوى "استنكرت األمانة العامة لـ: بيروت
وقفة "ودعت إلى . "الئحة التراث اإلسرائيلي"ات إلى ما سمي بضم الحرم اإلبراهيمي وغيره من المقدس

   ."عربية واحدة رفضاً لهذا العدوان على فلسطين وشعبها
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المواقف والتحركات المريبة التي يبادر "عبرت عن قلقها مما جرى أخيراً في مخيم عين الحلوة وكما 
ت إلى آخر، ما ينذر بشر كبير ينبغي تداركه قبل إليها حملَةُ السالح الفلسطيني خارج المخيمات من وق

  ."فوات األوان
انضمام "وأن الزيارة التي سيقوم بها الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد لسورية ت اعتبروكذلك 

ممثلين عن حزب اهللا وحركة حماس الى هذا االجتماع يظهر صورة ما يسمى جبهة الممانعة في مواجهة 
 إعادة استيعاب سورية الى - ونحن نشجعه -يضاً النظام العربي الذي حاول ويحاول النظام الدولي وأ

الحضن العربي وانتزاعها من هذا التحالف الذي ربما يضع العالم العربي والعالم اإلسالمي في مواجهة 
  ."غير محسوبة

25/2/2010الحياة،   
  

  عمالةواتهام ثمانية لبنانيين بال" إسرائيل"سقوط جاسوس لـ: بيروت .46
ع، بعدما .ألقت شعبة المعلومات في قوى األمن الداخلي اللبناني منذ أيام القبض على العميل م :بيروت

وبعد التحقيق معه، اعترف بتعامله مع ".اإلسرائيلي"راقبت تحركاته بدقة لالشتباه في تعامله مع العدو 
  .ن مكلفاً القيام بها، وال يزال التحقيق مستمراً معه لمعرفة المهام التي كا"الموساد"

من جهته، أصدر قاضي التحقيق العسكري سميح الحاج قراراً اتهامياً أمس، في حق ثمانية لبنانيين بينهم 
ودس الدسائس لديه وإعطائه إحداثيات عن مواقع " اإلسرائيلي"جرم التعامل مع العدو "أربعة موقوفين في 

  ".ةمدنية وعسكرية ومعلومات عن شخصيات سياسية وحزبي
  25/2/2010الخليج، 

  
  اد تحسباً من دخول الموسيطالب بمراقبة القادمين بجوازات أوروبية" حزب اهللا .47

نقالً عن معنيين بالشأن األمني في مطار الرئيس رفيق الحريـر           " السياسة"أكد مصدر نيابي لـ      :بيروت
لى لبنان والذين يحملون جوازات     حزب اهللا تقدم بطلب إلى األجهزة األمنية لمراقبة القادمين إ         "أن  , الدولي

وأشار إلـى أن الحـزب يخـشى أن تقـوم            . خشية أن يكونوا عمالء للموساد اإلسرائيلي      ،سفر أوروبية 
 .تيال لقياداته مشابهة الغتيال القيادي في حماس محمود المبحوحغإسرائيل بعملية ا

 25/2/2010السياسة، الكويت، 
 

 ية بجوازات أوروبية واغتالوا مغنية بمساعدة فلسطينيةدخلوا سور "الموساد"عمالء : إندبندنت .48
 جزءاً من تفاصيل عملية اغتيال القيادي العـسكري         ، أمس ،البريطانية" اندبندنت"كشفت صحيفة   : بيروت

 الذي سيصدر فـي األيـام       ، كما وردت في كتاب الصحافي غوردون توماس       ،في حزب اهللا عماد مغنية    
 2007 وفي شهر يوليو من العـام  ، اإلسرائيلي تعقب مغنية سنين طويلةأشارت الى ان الموساد ف .المقبلة

هـو  " كيدون"وأكدت الصحيفة أن قائد وحدة       .بيروتاستطاع تجنيد فلسطينيين معارضين لحزب اهللا في        
 ، وأنهم انتحلوا شخصيات يهود يعيشون في أوروبا       ،الذي اختار األشخاص الثالثة الذين سينفذون العملية      

،  ميكانيكي سيارات فرنـسي    -بيار  :  وتلقى الثالثة األلقاب التالية    ،جوازاتهم" الموساد"يستخدم  وافقوا ان   
وشـددت علـى أن      . كهربائي من ميونيخ في ألمانيا     - ولودفييك   ، مرشد سياحي من اسبانيا    -عمنوئيل  

أوروبا إلى   وفي العاشر من فبراير سافروا من        ،الثالثة درسوا خطة االغتيال وانتظروا الضوء األخضر      
 .دمشق

  25/2/2010السياسة، الكويت، 
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  مسودة قرار عربي في األمم المتحدة بشأن محرقة غزة .49
ذكرت صحيفة ديلي أكسبريس، أمس، أن الدول العربية وضعت مسودة قرار في األمم المتحدة              : وكاالت

اب جرائم حرب خالل     أشهر أخرى إلجراء تحقيقات مستقلة بشأن ارتك       5يمنح اإلسرائيليين والفلسطينيين    
وقالت الصحيفة إن المـسودة تـدعو الجـانبين اإلسـرائيلي           . محرقة غزة، في ضوء تقرير غولدستون     

إجراء تحقيقات مستقلة وموثوقة وبما يتفق مع المعايير الدولية، وتطلب من األمين العام             "والفلسطيني إلى   
وأضافت ". هر على تنفيذ هذه التحقيقات    لألمم المتحدة بان كي مون أن يقدم تقريراً في غضون خمسة أش           

ضرورة اتخاذ المزيد من اإلجراءات إذا لزم األمر، من قبـل أجهـزة األمـم               "أن المسودة شددت على     
  ".المتحدة ذات الصلة وهيئاتها بما في ذلك مجلس األمن

  25/2/2010الخليج، 
  

  راهيمياستمرار ردود الفعل العربية واإلسالمية المنددة بتهويد الحرم اإلب .50
) مـسجد بـالل   (قبر راحيل   "تهويد  " إسرائيل"نددت عواصم عربية وإسالمية بقرار      :  وكاالت -عواصم  

  .والحرم اإلبراهيمي
أكمل الدين احسان أوغلو أمين عام منظمة المؤتمر اإلسالمي أنه طلب مـن منظمـة   . من جهته، أعلن د  

فراء العرب واإلسالميين فيها بعقد اجتماع لبحـث        والس) اليونيسكو(األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة      
وقال أوغلو، لدى توقفه بالقاهرة، أمس، قادما من الدوحة         . ضد المقدسات اإلسالمية  " إسرائيل"ممارسات  

نقوم حاليا بتحرك دبلوماسي خاصة في اليونيسكو لتقديم مشروع قـرار لمواجهـة             "في طريقه إلى ليبيا،     
  ".إلدارة األمريكية أن المسجد األقصى خط أحمروأكدنا ل" إسرائيل"ممارسات 

وحذر اتحاد األثريين العرب في القاهرة مـن خطـورة اسـتمرار الـصمت العربـي إزاء القـرارات                   
محمد الكحالوي، األمين العام لالتحاد إلى تحرك عاجل للجامعة العربية ومنظمـة            .ودعا د ". اإلسرائيلية"

ية واإلسالمية، للضغط على الكيان والحيلولة دون تنفيذ قراراتـه          المؤتمر اإلسالمي وهيئات اآلثار العرب    
  .التهويدية

وأكد . وفي الدوحة أدان مجلس الوزراء القطري القرار اإلسرائيلي بضم الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل            
 المجلس أن القرار يتناقض مع المواثيق الدولية ويستفز المشاعر العربية واإلسالمية ويزيد التـوتر فـي               

  .الى التراجع عن قرارها" إسرائيل"ودعا المجلس . المنطقة
محمـد العزيـز بـن عاشـور        " االلكسو"واستنكر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم         

  .التهويدية، ووصفها بالخطيرة، داعياً المنظمات الدولية الدانتها" اإلسرائيلية"القرارات 
  25/2/2010الخليج، 

 
  إلى التراث اإلسرائيلي بضم أماكن إسالمية" إسرائيل"ة العالم اإلسالمي تدين قرار رابط .51

أدانت األمانة العامة لرابطة العالم اإلسالمي، القرار الذي أصدرته الحكومـة اإلسـرائيلية             : مكة المكرمة 
لحـم إلـى    بضم المسجد اإلبراهيمي في مدينة الخليل، ومسجد الصحابي، بالل بن رباح، في مدينة بيت               

التراث اإلسرائيلي القومي، واعتبارهما من المواقع األثرية اليهودية، واصفة هذا القرار بأنه عدوان شنيع              
 .على بيوت اهللا، واغتصاب لحقوق المسلمين

وطالبت هيئة األمم المتحدة ومنظمة اليونسكو بمواجهة القرار اإلسرائيلي وتنفيذ مـا يقتـضيه القـانون                
 .اية المساجد في فلسطين من سياسة التهويدالدولي بشأنه، وحم

  وأهابت رابطة العالم اإلسالمي بحكومات الدول اإلسالمية، وبكل من منظمة المؤتمر اإلسالمي وجامعـة              
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الدول العربية العمل من خالل المؤسسات الدولية إللغاء القرار اإلسرائيلي الظالم، وضمان بقاء المساجد              
 .ق ما تقتضيه االتفاقات والقوانين الدوليةفي حوزة المسلمين، وذلك وف

  25/2/2010الشرق األوسط، 
  

  تستنكر االعتداء على أمن وسيادة اإلمارات باغتيال المبحوحاإلماراتيين جمعية الحقوقيين  .52
أصدرت جمعية الحقوقيين اإلماراتيين أمس بياناً حول جريمة اغتيال الشهيد الفلـسطيني محمـود              : دبي

  .المبحوح في دبي
كـانون الثـاني   /  ينـاير 19وأكد البيان أن االعتداء اآلثم على سيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة يوم    

 بقتل القائد الفلسطيني محمود عبد الرؤوف المبحوح بدبي ضمن سلسلة انتهاك القـانون الـدولي                2010
رسته منـذ بدايـة تـشكيل       لحقوق اإلنسان والقانون الدولي االنساني الذي استمرأ الكيان الصهيوني مما         

إن كافة الدالئل والقرائن تشير     . عصاباته اإلرهابية في ظل االنتداب البريطاني على فلسطين وحتى اليوم         
الذي مارسه الكيان الصهيوني على أراضي العديد من الـدول األوروبيـة        " إرهاب الدولة "إلى أن سياسة    

التي منحتها بعض القوى الكبرى، جرأته علـى أن         والدول العربية على مدى العقود الماضية، والحصانة        
  .يرتكب أول حالة إعدام خارج نطاق القانون في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي

  25/2/2010الخليج، 
 

  النيابة المصرية تستدعي ناطقاً باسم حماس لسماع أقواله في مالبسات وفاة شقيقه .53
عاء الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري لسماع         قررت النيابة العامة المصرية أمس استد     : القاهرة

أقواله في شأن البالغ الذي تقدمت به زوجة شقيقه يوسف أبو زهري الذي توفي في سجن برج العـرب                   
أكتوبر الماضي والذي زعمت فيه تعرضـه للتعـذيب حتـى           / في محافظة االسكندرية في تشرين األول     

  .الموت
  25/2/2010الحياة، 

  
  اذا هاجمت اي بلد عربي " إسرائيل"نقضي على س: أحمدي نجاد .54

شن الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد حملة شديدة اللهجة ضد الواليات المتحدة األمريكيـة،              : طهران
  ". إسرائيل"ونعتها بالعنجهية والغرور ووصفها بالمجرمة منتقداً دعمها لـ
األوروبية لتبين موقفها من ذلك معلنـاً أنـه   وفي خضم الحديث عن اغتيال المبحوح في دبي دعا البلدان         

ـ       التأهب لمواجهتها وأعلن الجميع عن اسـتعدادهم       " إسرائيل"طلب عبر االتصال بقادة البلدان المجاورة ل
في حالة قيام الكيان الصهيوني بتكرار أي عمل ضد بلدان المنطقة           "وواصل بهذا الخصوص     . لتنفيذ ذلك 

ومصر وفلسطين والبلدان االخرى فإن شعوب المنطقة ستقضي على هذا          من قبيل االردن وسوريا ولبنان      
  ".النظام المكروه

  24/2/2010وكالة سما، 
  

  بقيادة دايتونلبناء قواتها األمنية كلينتون تؤكد مواصلة الدعم للسطة الفلسطينية  .55
لخارجيـة   نقالً عن مراسليها أرشد محمد، أندرو كوين أن وزيـرة ا           25/1/2010 وكالة رويترز،    ذكرت

االمريكية هيالري كلينتون قالت يوم االربعاء انها تأمل استئناف محادثات السالم الفلسطينية االسـرائيلية              
وقـال سـفير    . قريبا مستخدمة لهجة أكثر تفاؤال من تلك التي يتحدث بها المسؤولون االمريكيون عـادة             

ن أ مايكل   لدى الواليات المتحدة  " إسرائيل" استؤنفت المفاوضات بعد توقفها أكثر مـن        لرويترز انه اذا     وري
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غير مباشرة يتنقل فيها المبعوث االمريكي جورج ميتـشل         " محادثات عن قرب  "عام فانها ستبدأ في شكل      
  .بين الفريقين

 مواصـلة    أكدت  كلينتون ، أن  محمد سعيد  نقالً عن مراسلها  واشنطن   من   25/2/2010األخبار،  وأضافت  
استئناف المفاوضات بينها وبين إسـرائيل      : سلطة الفلسطينية على صعيدين   الواليات المتحدة العمل مع ال    

وقالت كلينتون في . وتقديم الدعم لها لبناء قواتها األمنية التي يشرف عليها الجنرال األميركي كيث دايتون            
ـ  «جلسة استماع عقدتها لجنة االعتمادات الفرعية بمجلس الشيوخ األميركي اليوم األربعاء             ل نواصل العم

الجنرال دايتون  «، مؤكدة أن    »مع السلطة الفلسطينية لدعم جهودها لبناء قدراتها وخاصة في مجال األمن          
أنجز مهمة رائعة بالعمل مع رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض في إيجاد قوة أمن فلـسطينية نالـت                  

 أخرى لتقديم تمويل مباشر     إننا نشجع دوالً  . احترام اإلسرائيليين، وتظهر قدرة أداء في الظروف الصعبة       
نعتقد أن من الضروري ألمن إسرائيل ومستقبلها أن        «من جهة ثانية، قالت كلينتون       .»للسلطة الفلسطينية 

  .»تحاول تحريك المنطقة بكاملها نحو وضع سلمي اكثر
 

  أمريكا تعارض إنجاز المصالحة وصفقة التبادل راهناً ألنها تصب في صالح حماس : المنار .56
صادر مطلعة في واشنطن أن هناك جهات أمريكية ما تزال تعارض إنجاز صفقة تبادل األسرى               أكّدت م 

وأضـافت أن هـذه الجهـات       . بين حماس والكيان الصهيوني، وتحقيق المصالحة في الساحة الفلسطينية        
صب ودوالً عربية، بضرورة تجميد هذين الملفين في المرحلة الراهنة، حيث إنجازهما ي           " إسرائيل"أبلغت  

  . في صالح حماس وتوجهاتها
 24/2/2010المنار، فلسطين، 

 
  " إسرائيل"أمريكا مستمرة بالتزام بأمن : فيليب كراولي .57

يترأس نائب وزيرة الخارجية األميركية جيمس شـتاينبرغ الوفـد          : )وكاالت( – محمد دلبح    -واشنطن  
  .والواليات المتحدة" إسرائيل"ن األميركي الذي يشارك في الدورة الجديدة من الحوار اإلستراتيجي بي

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية فيليب كراولي إن مشاركة شتاينبرغ في الحوار تعكـس               
التزام واشنطن المستمر بأمن إسرائيل بما في ذلك العمل على التوصل إلى سالم شـامل فـي الـشرق                   

  .األوسط
 اإلستراتيجي هو عملية مستمرة تقدرها الواليات المتحدة        وأضاف كراولي في بيان بهذا الشأن أن الحوار       

  .كأداة ذات معنى لمناقشة طائفة كبيرة من القضايا التي تهم الجانبين
 دقيقة مع وزير الخارجية     15من جهة ثانية أوضح كراولي أن كلينتون بحثت في مكالمة هاتفية استمرت             

رباعية الدولية لبحـث اسـتئناف عمليـة الـسالم          الروسي سيرغي الفروف إمكانية عقد اجتماع للجنة ال       
  .المتعثرة في الشرق األوسط

من جهته نقلت وكالة إنترفاكس الروسية لألنباء اليوم األربعاء عن الفـروف قولـه إن ممثلـي اللجنـة                   
آذار المقبـل فـي     /الرباعية للسالم في الشرق األوسط سيجتمعون في موسكو في التاسع عشر من مارس            

  .د حل للصراع في المنطقةمحاولة إليجا
  24/2/2010نت، .الجزيرة  

 
  للحرم اإلبراهيمي ال يصب في بناء الثقة الستئناف المفاوضات" إسرائيل"ضم : فرنسا .58

القاضي بـإدراج الحـرم     " اإلسرائيلي"أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن القرار       : )وكاالت( –باريس  
لحم على الالئحة ال يصب في بناء الثقة الالزمة السـتئناف           اإلبراهيمي في الخليل ومسجد بالل في بيت        

نحن ندعو الى مبـادرات     "وقال برنار فاليرو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية للصحافيين         . المفاوضات
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". واإلجراءات التي تشيرون إليها ال تصب فـي هـذا االتجـاه           . متبادلة لبناء الثقة وإشاعة مناخ إيجابي     
برنار كوشنير، فإن األولوية اآلن هـي       ) وزير الخارجية (رئيس نيكوال ساركوزي و   كما قال ال  "وأضاف  

  ".الستئناف المفاوضات
25/2/2010الخليج،   

  
  تستدعي السفير اإلسرائيلي بعد كشف دبي جوازات استرالية في عملية اغتيال المبحوحأستراليا  .59

ي كيفين رود يوم الخميس ان الحكومة االسترالية اسـتدعت سـفير            قال رئيس الوزراء االسترال   : كانبيرا
 مـشتبه   أشـخاص اسرائيل بعد أن وردت اسماء ثالثة اشخاص يحملون جوزات سفر استرالية ضـمن              

لـن نـسكت    "وقال رود لالذاعة االسترالية      .بضلوعهم في اغتيال قيادي لحركة حماس في فندق في دبي         
انها تمس في واقع االمر نزاهة واسـتقامة اسـتخدام      . ث على أشد القلق   أنها مسألة تبع  . على هذه المسألة  

  ."في أغراض أخرى) من خالل استخدامها(الوثائق الرسمية مثل جوازات السفر 
 االستخبارات االسترالية طلب منها التحقيق وأضاف ان اسـتراليا سـتتخذ            أجهزة إنواضاف رود قوله    

ه متورط في تزوير جوازات سفر اسـترالية وهويـات مـواطنين             انتقاميا في حق أي بلد يتبين ان       إجراء
 إسـاءة اي دولة تورطت في استخدام نظام جـوازات الـسفر االسـترالي او              "واضاف قوله    .استراليين
 فانها بذلك تعامل استراليا باحتقار وسـوف تتخـذ الحكومـة            -ناهيك عن تنفيذ عملية اغتيال    -استخدامه  

  " .االسترالية اجراء ردا على ذلك
24/1/2010وكالة رويترز،   

  
  يقر وثيقة غزة" المنتدى البيئي: "أندونيسيا .60

) اندونيـسيا (أقر المنتدى الوزاري البيئي العالمي، الذي بدأ أعماله أمس في بـالي         :  سعود الريس  -بالي  
ووافقت الدول األعـضاء    . ، تفاصيل وثيقة غزة   "إسرائيل" دولة في غياب     100بحضور ممثلين عن نحو     

وأوضح خاللها حجم الكارثة البيئيـة، التـي        )يونيب(لى الوثيقة التي أعدها برنامج األمم المتحدة للبيئة         ع
خلفها العدوان اإلسرائيلي وسبل التصدي لها، والتحديات البيئية التي يواجهها سكان القطاع، وبإقرارهـا              

  .تصبح إحدى الوثائق الرسمية لألمم المتحدة
 اإلسرائيلي من ردود فعل، إال أن المتحدث الرسمي لألمم المتحدة نيك ناتـك              وعلى رغم ما خلفه الغياب    

النعتقد أن هناك ما يربط بـين غيـاب         «: »الحياة«استبعد تماماً أن يكون الغياب بسبب التقرير وقال لـ          
سطيني طرح على الجانبين اإلسرائيلي والفل    «، مشيراً إلى أنه     »الوفد اإلسرائيلي عن المنتدى وبين التقرير     

  . »ما يتيح لكل األطراف التعليق عليه أو على إحدى فقراته
وشدد على أن تحفظ أي من الدول ال يلغي التقرير، وال يدفع الى تغيير أي من التوصـيات، التـي تـم                      

أرجعت عدم حضور الوفد اإلسرائيلي لسبب عدم موافقة        » الحياة«لكن مصادر تحدثت لـ     . التوصل إليها 
  .لوفدها" إسرائيل"سية على اآللية األمنية التي اشترطتها السلطات اإلندوني

25/2/2010الحياة،   
  

   عاما30ًالموساد لم يغير أساليبه منذ : ضحية للموساد .61
 عاماً ضحية للموساد الـذي      30 أمس عن بريطاني اسمه بيتر ديربيشاير أنه كان قبل           )إنسي إن   (نقلت  

لى لبنان شارك في عملية اغتيال القيادي الفلسطيني حسن         استخدم جواز سفره بعد تزويره إلدخال عميل إ       
  . عاما30ًوأعرب ديربيشاير عن دهشته ألن الموساد لم يغير أساليبه منذ .  في بيروت1979سالمة في 

25/2/2010الخليج،   
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  أغراض عملية االغتيال اإلسرائيلية في دبي .62
  علي بدوان

 الخارج محمود عبد الرؤوف المبحوح في دبي، في» حماس«لم تكن عملية اغتيال عضو قيادة حركة 
سوى رسالة إسرائيلية واضحة وبالغة الداللة في الزمن الراهن الذي يلعب فيه رئيس وزراء اسرائيل 

  .بنيامين نتانياهو كما يشاء في ظل التغطية واالنحياز األميركيين لسياسات إسرائيل
سرائيلية، كما تشير المعلومات التي اعلنتها سلطات جاءت عملية االغتيال التي نفذتها االستخبارات اإل

، حيث كانت التصفيات وما 1948دبي، في سياق النهج اإلسرائيلي المعروف منذ قيام الدولة العبرية عام 
وسجله » الموساد«زالت تشكل اسلوباً اسرائيلياً بامتياز، وحرفة مهنية مميزة، وممهورة بخاتم جهاز 

المئات من عمليات التصفية التي طالت كوادر » الموساد«فقد نفذ جهاز . لالمليء بعمليات االغتيا
وقيادات وعلماء فلسطينيين وعرباً وحتى أجانب في أكثر من مكان في العالم، وفي أكثر من عاصمة 

  ... عربية من بيروت الى تونس الى دمشق الى دبي 
مخيم جباليا في قطاع غزة الى سورية، وعلى رغم أن محمود المبحوح، الالجيء الفلسطيني القادم من 

، إال أن »حماس«والذي استهدفته عملية االغتيال الجبانة، لم يكن من قيادات الصف األول في حركة 
الرسالة اإلسرائيلية باستهدافها مقاتالً فلسطينياً منخرطاً في اطار إحدى القوى األساسية في المقاومة 

عملية «العربية المتحدة، يعني أن إسرائيل غير آبهة بما يسمى الفلسطينية وعلى ارض دولة اإلمارات 
مع األطراف العربية، وأن حدود الجغرافيا لن تمنعها من مواصلة عملياتها التي ال تحترم » التسوية

فضالً عن الرسالة . األعراف والقوانين الدولية، بل تستبيح أراضي اآلخرين كما تستبيح القانون الدولي
 أرادت حكومة نتنياهو من خاللها التأكيد على ما تقوم به بعد فشل الجولة التاسعة للمبعوث الثانية التي

األميركي جورج ميتشل في المنطقة، التي عاد منها خالي الوفاض، بل استبق نتانياهو قدوم ميتشل الى 
  . المنطقة بوضع حجر األساس لمستوطنات جديدة حول مدينة القدس

 األولى استطاعت األيدي األمنية اإلسرائيلية أن تصل الى مدينة دبي، لتطال أحد ويمكن القول إنه للمرة
وهذا االختراق النوعي يعتبر بحد ذاته . العاملين في صفوف التيار اإلسالمي لحركة المقاومة الفلسطينية

رع بعد سلسلة العمليات الفاشلة التي خبت بريقه بعدها في الشا» الموساد«اإلنجاز األهم لجهاز 
اإلسرائيلي، خصوصاً أن مدينة دبي ودولة اإلمارات هي بين األكثر استقراراً في المنطقة والعالم، على 

كما أن اختيار إسرائيل ألرض دولة اإلمارات لتنفيذ عملية . صعيد األمن الفردي والمجتمعي والسيادي
يد العربي وفي مجال دعم االغتيال يمس بالصميم الدور القومي الذي تقوم به هذه الدولة على الصع

» حماس«فاإلمارات استقبلت الشهر الماضي رئيس المكتب السياسي لحركة . نضال الشعب الفلسطيني
في بادرة تحمل دالالت مباشرة وقوية، كما كانت استقبلت الرئيس محمود عباس في سياق المساعي 

  .العربية لرأب الصدع في البيت الفلسطيني
ألغراض اإلسرائيلية من وراء تنفيذ عملية اغتيال المبحوح ال تقف عند حدود من هنا يمكن القول إن ا

فقط، بل تتعدى ذلك الى المس بدور اإلمارات وبأمنها الداخلي » حماس«المس بكادر فلسطيني من حركة 
واستباحتهما في وضح النهار، مستغلة الفسحة المتاحة من اإلمارات التي تستقبل أقوام األرض كافة عبر 

  .راضيها ومطاراتها المفتوحة لقوافل الناس والترانزيت بين الشرق والغربأ
وعلى هذا األساس فإن هناك من يصف عملية االغتيال باعتبارها من وزن العملية التي قام بها جهاز 

اإلسرائيلي في الستينات من القرن الماضي ضد العلماء األلمان في مصر، ومن وزن عملية » الموساد«
، عضوي اللجنة المركزية لحركة 1973) ابريل(لقادة الفلسطينيين الثالثة في بيروت في نيسان اغتيال ا

محمد يوسف النجار وكمال عدوان، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الشاعر » فتح«
الشط في في منطقة حمامات ) ابو جهاد(كمال ناصر، وكذلك اغتيال القائد الفلسطيني خليل الوزير 

  . 16/4/1988العاصمة التونسية يوم 
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ومن المعروف أن إسرائيل وبسبب طبيعتها العنصرية، في حاجة إلى نقل أشكال من المعركة وأنماط 
القتال الى ما وراء الحدود في حاالت معينة، وتتبع سياسة تقتضي الصمت في شأن أية عملية اغتيال في 

على دورها، بما في ذلك االغتياالت في الضفة الغربية وقطاع أي مكان إذا لم تكن هناك أدلة واضحة 
هذه السياسة التي تتسم بالغموض والتي قال عنها شيمون بيريز ذات يوم أن فوائدها اكبر بكثير من . غزة

  . اإلفصاح عنها، كما هي الحال بالنسبة الى ترسانة إسرائيل من األسلحة الذرية
 من قطاع غزة الى دبي يتغذى من غياب المساءلة الدولية والمالحقة وعليه فإن توسيع ساحة االغتياالت

من قبل الدول التي تقع جرائم االغتيال فوق أراضيها، إضافة الى استغالل إسرائيل لليهود في العالم 
الذين يحملون جنسيات مزدوجة أوروبية وإسرائيلية، الختراق األمن القومي للبلدان المختلفة والقدوم إليها 

الخ، وهو ما حصل حين ... نفيذ عمليات االغتيال تحت ذرائع مختلفة مثل السياحة أو األعمال التجاريةلت
قام عدد من اإلسرائيليين الذين يحملون جوازات سفر كندية بمحاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لـ 

الغتيال األخيرة في ، وكذلك في عملية ا1997خالد مشعل في العاصمة األردنية عمان في عام » حماس«
دبي، حيث أشارت المصادر األمنية في دبي الى أن التحقيقات المبدئية أظهرت أن معظم المشتبه بهم 
يحملون جوازات سفر أوروبية، وأن التحقيقات األولية ترجح أن الجريمة ارتكبت على يد مجموعة 

  .متمرسة كانت تتبع تحركات المبحوح قبل قدومه إلى دبي
ن الجهود المطلوبة اآلن من قبل األجهزة األمنية في دولة اإلمارات يفترض أن تتجه نحو من هنا، فإ

تفكيك أسرار عملية االغتيال والوصول الى الجناة، وكشف جوازات السفر األوروبية التي طالما تلطى 
من حاملي ، وبالتالي مطالبة الدول األوروبية بإعادة النظر في سلوك مواطنيها »الموساد«خلفها جهاز 

الجنسيات المزدوجة مع إسرائيل، الذين طالما كانوا وما زالوا تربة خصبة لعمليات التجنيد والمهمات 
  .»الموساد«القذرة التي يمارسها جهاز 

  25/2/2010الحياة، 
  

  أي فشل؟.. التصفية في دبي .63
  اليكس فيشمان

، شبه االجرامي، في قضية تـصفية       خبراء في نظر أنفسهم أقالوا منذ االن رئيس الموساد بسبب االهمال          
  .محمود المبحوح في دبي

ال يوجـد  . كل حدث عندنا هو إما فرح كبير أو كارثة   . نحن دولة غير سليمة في نفسها     . ال يوجد ما يقال   
وكيف تجرأوا، بحق السماء، على     . كيف لم يأخذوا بالحسبان الكاميرات، يسأل كل عبقري دوري        . وسط

كلنا عمـالء سـريون، خبـراء فـي      . مزيفة، تصرخ مذيعة عالية المستوى    أن يستخدموا جوازات سفر     
  .العمليات الخاصة

. من صفى المبحوح هو جهاز مهني وعملية كهذه تنطلق على الدرب فقط بعد اجراء قتالي طويل ومرتب                
  .هذه ليست عصبة مصفين شيشان اجتمعت على عجل، في الطريق، لتصفية تاجر مخدرات

فمسموح لنا ان نفترض بان كل      » صاندي تايمز «لفعل يقف خلف التصفية، مثلما تدعي       اذا كان الموساد با   
الخلـل  «: فضال عن ذلك، في كل خطة تنفيذيـة يظهـر فـصل الزامـي             . جزئية طحنت حتى السحق   

هنا يفترض بالمخططين ان يعرضوا السيناريوهات التي من شأنها أن تخرجهم عـن الخطـة       . »المحتمل
  .االصلية

ان نفترض بان كل ما يعرفه كل صحافي مبتدئ عن التسلل الى دولة اجنبية لتنفيذ عمل غير                 مسموح لها   
قانوني فيها، يتضمن مخاطرة جسدية للعمالء وورطة دولية للدولة كما يعرف المهنيون ايضا بانه يتعين               

  .عليهم ان يعرضوا جلدتهم للخطر
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الذي يخلفونه وراءهم شكل بنـدا      » لكترونيالتوقيع اال «ال ريب بان الخوف من كشف الوكالء من خالل          
منذ سنوات تستعد محافل االستخبارات الكبرى في العالم لعصر مخـزون           . محترما في فصل نقاط الخلل    

بدءا بمكالمات الهاتف الخلوي،    : المعلومات الذي يبقي فيه كل منا آثار الكترونية على كل خطوة يخطوها           
. خول والخروج في معابر الحدود، استصدار وثيقة بنكية وما شـابه          عبر االستخدام لبطاقات االئتمان، الد    

وعلى كل هذه برامج ذكية تعـرف كيـف تجمـع كـل             . واذا لم يكن هذا بكاف، فانهم يصوروننا ايضا       
  .االحرف االلكترونية التي نتركها على وجه البسيطة في ازمنة مختلفة لتجعل منها صورة واحدة

في بداية السبعينيات في اوروبا، كان يمكن نقل مواد متفجرة          » لول االسود اي«في اثناء المطاردة العضاء     
  .اما اليوم فهذا اكثر تعقيدا بكثير. وسالح من دولة الى دولة اخرى، وتغيير عشرين هوية، واالختفاء

، الذي يعرض على أجهزة االستخبارات تحديا هائال في         »عصر التشخيص الحيوي  « المرحلة التالية هي    
  .ويات مزيفة، ويفترض تغييرات في نظرية استخدامهابناء ه

 إذن لماذا قتل المبحوح بالذات في فندق، امام عدسات الكاميرات؟ يبدو أنه لم يكن ممكنا اغراؤه بشقراء                 
وربما كانت نافذة الفرص لتصفيته قصيرة      . ما الى مقهى جانبي والتخلص منه دون ان تلتقط لهم الصور          

وبشكل عام، كانت هذه تصفية هادئة بدت، على االقل         . ويه كانت ستستغرق زمنا   جدا، وعملية اغراء وتم   
لو قتلـوا   . تصفية هادئة تسمح لمنفذيها ولفريق النقليات حولها االختفاء بامان        . في البداية، كموت طبيعي   

 المبحوح في مقهى او في الشارع، في مكان غير كبير مثل دبي لكان احتمال ان كل الشرطة بسرعة جدا                  
إذن لعلها هي   . وعندها، العناوين الرئيسة عن القصور كانت ستكون اكبر بكثير        . ستطارد وراء المصفين  
  .ايضا ستكون مبررة

في بند نقاط الخلل ال بد أنه اخذ بالحسبان ايضا امكانية أن تؤدي التوقيعات االلكترونية في نهاية المطاف                  
 الدافعية والقدرة لدى شرطة دبي في استصدار كميـات          لعلهم لم يقدروا على نحو سليم     . الى اناس معينين  

كبيرة من المعلومات استنادا الى هذه التواقيع، ولكن المهم حقا هو اذا كانت هذه الخيوط، التـي تخلقهـا                   
اذا وصلت الى مكتب، خط     . التواقيع االلكترونية ستؤدي بالمحققين الى هدف حقيقي او الى طريق مسدود          

يمكنـك  . النمسا، تكتشف هناك ان هذا في واقع االمر وهم، وهنا تنتهي طريقك           هاتف او حساب بنك في      
  .اما االشخاص خلفها فليسوا لديك. ان تواصل التلويح باالسماء وبالصور

وزن . تصفية الوكيل الفلسطيني الذي عمل في شبكة االرهاب االيرانية ال يهم حقا احـدا فـي الغـرب                 
رات والحكومات في الكفاح ضد ايران اكبر بكثير من الخالف على           المصالح المشتركة لوكاالت االستخبا   

ولكن عندما يصرون عندنا علـى      . استخدام جوازات سفر مزيفة، هذا اذا كان هذا الخالف قد ثار أصال           
مواصلة النبش وتوفير المعلومات غير الحقيقية باالساس، واللطم على الخطيئة والتذمر، فلماذا يـصمت              

  .العالم
  "يديعوت"

  25/2/2010السبيل، األردن، 
  

  نتنياهو في مأزق .64
  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      
  . ن يشمون ضعف نتنياهو ويعترضون على سلطة الدولةالمستوطنات وجدار الفصل، والمستوطنو

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               



  

  

 
 

  

            31 ص                                     1711:         العدد       25/2/2010الخميس  :التاريخ

كان العنف في الحادثتين مضبوطا ولم      ". بالعودة الى اريحا ونابلس   "مع وعد   اليمين للكنيس القديم نعران،     
  .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   
ابق بالتدريج الى سائس يتمتع بالكشف الصحفي عنه، ويقبـل االوالد،           تحول االقتصادي والتكنوقراط الس   

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  
  .لجدارللمستوطنات وا" عنيفة

فلها هدف سياسي واضح هو االعالن بدولة فلسطينية فـي  .  انتفاضة فياض البيضاء تختلف عن سابقتيها   
الى ذلك الحين سيتم فياض بناء المؤسسات الوطنية ويعمـل فـي            .  في صيف السنة المقبلة    1967حدود  

ـ    . الحصول على اعتراف دولي مع التفاف دبلوماسي على نتنياهو         رط مـن االدارة  وهو يحظى بمديح مف
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              

منظمي المظاهرات فـي بلعـين      موجة اعتقاالت ل  ":  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    . رؤ على المس بفياض ورجاله    واستمروا على التظاهر، عالمين بأن اسرائيل لم تج       

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

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

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

ان سوق الخريطة االصلية فـي       بعد   –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 "فاوض السياسي عالقا، و     الت
  ".ال يمكن تقريبا اقامة حياة طبيعية في الضفة الغربية"الماضي بأنه ال تخفيف عن حياة الفلسطينيين وبأنه 

وفي العالم  . ونه في ضعفه  والفلسطينيون والمستوطنون يعرض  . 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، 
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  مخيم عين الحلوة تحت األضواء واألنظار مجدداً .65
  ابراهيم بيرم

مجدداً يصير الوضع في مخيم عين الحلوة شرق صيدا تحت االضواء، ويبدو هذا المخيم الـذي يحـوي                  
  ".تهمة"اكبر تجمع بشري فلسطيني محاصراً بأكثر من 

فبعد االشتباكات العنيفة التي شهدتها ارجاء المخيم المكتظ قبل نحو اسبوع، يأتي التخوف الـذي أطلقـه                 
ية محمود عباس والذي عبر فيه عن خشيته من تكرار سيناريو مخيم نهـر              اخيراً رئيس السلطة الفلسطين   

وليس خافياً ان هذا الكالم يرد للمرة االولى بهذا         . البارد، في المخيم الرابض على الكتف الشرقي لصيدا       
، االمر الذي استرعى انتباه المراقبين واستدعى اكثر من تـساؤل وقـراءة             "ابو مازن "الشكل على لسان    

  .فوتخو
منذ زمن بعيد تتعامل السلطة اللبنانية، بمؤسساتها السياسية واجهزتها االمنية، مع مخـيم عـين الحلـوة                 

، لذا فهي تحيطه باجراءات امنية مشددة، وترصد الوضع في داخله           "قنبلة موقوتة "بالذات على اساس أنه     
ولهـذا  . تبره رسالة ذات ابعاد   بدقة متناهية وتبادر الى تفسير أي تطور مستجد فيه مهما كان صغيرا وتع            

طبعاً جذوره الضاربة عميقاً في بنية السياسة واألمن في لبنان، فهذا المخيم بالذات له خصوصيته، إذ بين                 
  :أحيائه المكتظة تزدحم جملة وقائع ومعطيات امنية وسياسية

 الى الـداخل     الفلسطيني الموصول بصراعات قديمة ومستجدة وممتدة      - فهو يعكس الصراع الفلسطيني    –
  .الفلسطيني البعيد

 وهو يعكس ايضاً جزءاً من التداخل بين الملف الفلسطيني في لبنان وملف السياسة اللبنانية وصوال الى                 -
  .مسألة السالح الفلسطيني خارج المخيمات

 وفوق ذلك يعكس ايضا جزءاً من التمايز بين السياسة السورية وسياسة بعض المنظمـات والفـصائل                 -
  .العربيين" االستسالم واالعتدال"ومحور " الممانعة"طينية امتداداً الى السجال والصراع بين محور الفلس

وقوى التطرف التي صار    " االرهابيين" والمستجد االخطر الذي طرأ في المخيم اياه هو ملف السلفيين و           -
  .رها ونموهامعلوماً انها تجد في المخيم الخارج عن قوانين السلطة بؤراً لحراكها وانتشا

وعليه فان ملف المخيم الفلسطيني موجود عملياً على طاولة الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية والقـوى               
والفصائل الفلسطينية الخارجة عن ارادة هذه السلطة وتوجهاتها، اضافة الى عواصم اخرى وقوى اقليمية              

عد من هذا التنظيم األممي الباحث دوماً عن جناح         واخواتها وصوالً الى اب   " القاعدة"ودولية بدءاً من تنظيم     
  .يختبئ تحته ويستظله

ولم يعد خافياً وفق المعلومات ان الدولة اللبنانية سعت منذ زمن بعيد لالمساك اكثر بهذا المخيم وبالحراك                 
مـر  االجراءات الميدانية حول المخيم ثم سعت مع من يعنـيهم األ          ) كما سبقت االشارة  (فيه، فشددت اوالً    

لتعزيز جهاز الكفاح المسلح الفلسطيني عله يصير مرجعية وحلقة وصل بين اجهـزة الـسلطة وداخـل                 
  .المخيم

ابـو  "ثم أوفدت قبل فترة أحد المسؤولين الكبار في جهاز استخبارات الجيش الى عمان اوالً حيث قابـل                  
 سعي حثيث اليجاد تسوية     المقيمة هناك في  " حماس"نفسه، ثم الى دمشق حيث اجتمع بقيادة حركة         " مازن

  .للمشكلة توائم بين ضبط امن المخيم من الداخل وفي محيطه
طرح فكرة تشكيل لواء او لواءين عسكريين من كل الفصائل الفلسطينية           " ابو مازن "والالفت في حينه ان     

جربـة  لالمساك باألمن داخل المخيم، وتكون هذه القوة هي مرجعية السلطة اللبنانية وذلك على غـرار ت               
ألوية جيش التحرير الفلسطيني في سوريا واالردن، لكن الواضح ان بيروت تعاملت بسلبية مطلقـة مـع                

تختزن في  " قنبلة"أو  " مشكلة"هذه الفكرة وعادت سيرتها االولى مع المخيم الذين ينظر اليه دوماً على انه              
  .طياتها امكانات واحتماالت االنفجار بين لحظة واخرى
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ل وبناء على كل هذه المعطيات والوقائع والمقدمات، كان ألجهزة الدولة وللمعنيين بالشأن             وفي كل االحوا  
الفلسطيني وتداعياته وملحقاته في لبنان، قراءة مختلفة لالشتباكات االخيرة في االسبوع المنـصرم فـي               

  .مخيم عين الحلوة
ي المخيم، ولكن االمر هذه المـرة       بالطبع ليست المرة االولى التي يلعلع فيها الرصاص وتدوي القذائف ف          

. الخاصة وسماته، وفتح االبواب امام تحليالت وتخوفات تتجاوز كل االحداث المماثلـة           " ميزته"كانت له   
فما حصل هذه المرة من حيث مجريات االحداث على األرض وبحسب معلومات االجهزة الرسـمية ان                

  .بالفعل أبعاده ومدلوالته" المشروع" ولهذا هي التي فتحت ابواب المعركة،" عصبة االنصار"مجموعة 
فللمرة االولى منذ فترة طويلة تظهر فيها هذه المجموعة االصولية على المسرح االمنـي والـسياسي، اذ              
انها كانت نأت بنفسها عن مسرح احداث المخيم منذ فترة ليست بالقصيرة ال سيما بعدما تمت تصفية عدد                  

عن الـسمع او    " غابت"اخلي حتى خيل للكثيرين ان هذه المجموعة قد         من كوادرها وأصابها التصدع الد    
  .خرجت ولن تعود

لذا، كان لعودتها الى الواجهة ومن هذا الباب وقع المفاجأة وخصوصاً ان االمـر كلـه ارتـبط بجملـة                    
  :معطيات ميدانية ابرزها

  . كثافة النيران التي استخدمها مسلحو العصبة-
 لم تكن العصبة تجرؤ في السابق على دخولها او االقتـراب منهـا، علـى                 تقدمهم الى احياء ومناطق    -

المتفق عليه بـين الفـصائل      " التقسيم المبدئي "لسواها، ومحرمة عليها وفق     " محجوزة"اعتبار انها مناطق    
  .الفلسطينية لمناطق النفوذ المعلومة في المخيم المترامي االطراف

ذه العصبة، في هذه المرحلة بالذات، توجيهها الى مـن يعنـيهم            وهكذا يبدو جلياً ان ثمة رسالة ارادت ه       
االمر داخل المخيم وخارجه، فحواها أنه اذا كنتم تفكرون في االقتراب منا او شطبنا من معادلة المخـيم                  

  ...فقد صار لدينا قدرة ليس على المواجهة فحسب بل على الحسم ايضا
التي كانت تملك دومـا  " فتح" المرحلة، فمعلوم ان حركة      وبالطبع ثمة أبعاد لمضمون هذه الرسالة في هذه       

وانكفاءات من جانب العديد    " تمردات"قوة الفصل في المخيم تعاني ومنذ مؤتمرها العام االخير تصدعات و          
من قياداتها الفاعلة في داخل المخيم، وهو أمر يرى البعض انه ربمـا اغـوى القـوى والمجموعـات                   

خذ موقع اكثر حضوراً داخل المخيم، وربما كان هذا الواقع المستجد هـو             االصولية بالتحرك والحراك أل   
الذي دفع برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى اطالق التحذير من تكرار سـيناريو مخـيم نهـر                  

  .البارد
وألن احداث مخيم نهر البارد أرست نوعا من معادلة فلسطينية داخلية تمنع كـل االطـراف والفـصائل             

ينية من مجرد التفكير في محاولة البتداع وقائع ومعادالت جديدة، لذا فان السؤال الذي بدأ يتقـدم                 الفلسط
  هل تنام احياء المخيم الفلسطيني االكبر على شيء دراماتيكي ما يكسر المعادلة المتجذرة منذ اعوام؟: هو

  24/2/2010النهار، 
  

  متى يضم األقصى إلى الئحة التراث اليهودي؟ .66
  نتاويعريب الر

أحسب أن ما أقدمت عليه حكومة نتنياهو في األيام األخيرة ، من إعالن عن ضـم الحـرم اإلبراهيمـي             
الشريف في الخليل ومسجد بالل في بيت لحم على قائمة المواقع التراثية ، ليس في واقع الحال ، سـوى                    

لحقيقة واالسـتحقاق ،    بروفة لما يمكن أن يواجهه المسجد األقصى في القدس الشريف حين تحين لحظة ا             
  .إلعادة إعمار الهيكل المزعوم على أنقاض األقصى المبارك" حجر األساس"وتتوفر الظروف لوضع 

قد يسخر البعض من هذا السيناريو أو يقلل من شأنه وفرصه واحتماالته ، وقد يعتبـر الـبعض لغتنـا                    
 لم نعد نـستطيع قـراءة الوضـع         ، ولكننا في الحقيقة   ) اإلسالموي(مستعارة من لغة الخطاب اإلسالمي      
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، " لوبي االستيطان "اإلسرائيلي بمعزل عن النفوذ المتزايد للقوى اليمينة ، ومن بينها قوى اليمين الديني و             
اللتان رحبتا أكثر من غيرها بخطوة حكومة نتنياهو االستفزازية األخيرة ، وهما القوتـان              " القوتان"وهما  

سرائيلي بطابع توارتي يستدعي ردود فعل فلـسطينية وعربيـة مـن            اللتان طبعتا الصراع الفلسطيني اإل    
  .طبيعة مماثلة

مبكرا ، فكان الحريـق     " رموز الفلسطينيين ومقدساتهم العربية واإلسالمية    "لقد بدأت إسرائيل حربها على      
د  ، وكانت الجريمة األبشع في الحرم اإلبراهيمي الشريف على ي          1969المدبر للمسجد األقصى في العام      

السفّاح باروخ جولد شتاين ، وجاء تقسيم الحرم عقابا للفلسطينيين على جريمة اقترفت بحقهـم وسـالت                 
بفعلها دماء أبنائهم ، وبعد ذلك وقبله ، توالت االعتداءات على المسجد األقصى من فوقه ومـن تحتـه ،                    

ان قرار نتنياهو فـتح نفـق       وكان اقتحام شارون له شرارة االنطالق النتفاضة األقصى الثانية ، وقبلها ك           
التي أودت بحياة عشرات الفلسطينيين من مدنيين ورجال شـرطة          " انتفاضة النفق "األقصى إيذانا باندالع    

  ).وقتها لم يكن دايتون قد جاءنا بمشروع إعادة بناء األجهزة وخلق اإلنسان الفلسطيني الجديد(
ينين اقتحام المسجد والدخول إليه وتدنيسه ، وقد        في اآلونة األخيرة ، تكثفت محاوالت المستوطنين والمتد       

نجح الفلسطينيون في صد العديد من هذه المحاوالت ، وليس مستبعدا أن نستفيق ذات صباح على أنبـاء                  
مجزرة تطيح بالبشر من كال الجانبين ، أو انهيار يطيح بالحجر المتآكل بفعل الحفريات وقلـة الـصيانة                  

، ليس سوى صورة طبق األصـل       " تقسيم الحرم القدسي الشريف   "يناريو  والترميم ، وعندها ، سيكون س     
ما تبقى مـن حجـارة      "عن سيناريو تقسيم الحرم اإلبراهيمي الشريف ، وبعدها لن يكون مستبعدا إعالن             

  ".األقصى جزءا من التراث اليهودي
أولهـا  : لعين المجردة للقرار اإلسرائيلي األخير ، من حيث مضمونه وتوقيته ، جملة دالالت ال تخطئها ا             

في المضمون ، حيث الشغف اإلسرائيلي ببناء رواية تاريخية متماسكة ومتكاملة حول الحق اليهودي في               
فلسطين التاريخية ، وثانيها من حيث التوقيت ، ويحمل رسالة سياسية هـدفها إحـراج عبـاس توطئـة                   

ف المفاوضات مخفورا ومكبال بالسالسل     إلخراجه ، فنتنياهو ال يريد أن يأتي بالرئيس الفلسطيني إلى غر          
فحسب ، بل ويراد له أن يأتي مجلال بالعار كذلك ، وإال ما معنى الحديث عن اسـتئناف المفاوضـات ،                     
فيما إسرائيل تواصل االستيطان وتتوسع فيه ، وتتمدد في تهديد المقدسات داخل القدس وجوارهـا وفـي                 

نظر اليمين واليمين المتطرف أن يأتي عباس إلى قاعـة          بيت لحم والخليل ، والمطلوب دائما من وجهة         
  .المفاوضات عاريا من كل شيء ، تماما مثلما ظهر مدير ديوانه عاريا على شبكة االنترنت

ال فلسطيني جيدا بالنسبة لإلسرائيليين سوى الفلسطيني الميت أو الفلسطيني العاري ، حقيقة أثبتتها تجربة               
عرفات وأحمد ياسين ومحمود عباس ، األول داعم لإلرهـاب ولـيس ذي             إسرائيل في التعامل مع ياسر      

صلة ، والثاني هو اإلرهاب بعينه ، وقد استحق المالحقة والمطاردة من غزة إلى الضفة ومـن دمـشق                   
واإلحراج والتجاهـل ،    " التعرية"حتى دبي ، أما األخير فضعيف في مواجهة اإلرهاب ، استحق العزل و            

سياسة حكومة نتنياهو ـ بارك ـ ليبرمان في عامها األول ، يجـد    ) بين سطوروما (ومن يقرأ سطور 
، فعن أي سالم يتحدثون ، وما نفع مفاوضات ال وظيفـة لهـا               تخرج أبدا عن األهداف والمفاهيم     أنها ال 

، ويومـا إثـر     الع األحالم واآلمال ، قطعة قطعة     سوى التغطية على هضم األرض واقتطاع الحقوق وابت       
  .آخر

  24/2/2010تور، األردن، الدس
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