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 عداد وتحسين جهوزيتنا من أجل تطبيق ِعَبر حربي لبنان        التدريبات العسكرية تمكننا من االست    : أشكنازي .1
  غزة

 أنهى الجيش اإلسرائيلي أمس تدريباً واسعاً لقيادات هيئة االركان العامة جرى : يو بي أي-تل ابيب 
خالله التحقق من جهوزية القيادات واألذرع والشعب العسكرية للقوات النظامية وقوات االحتياط وحاكى 

ولم توضح . هات عسكرية مختلفة وشارك فيه عدد كبير من جنود وضباط االحتياطالتدريب سيناريو
  .وزارة الدفاع اين جرت التدريبات

في إطار التدريب تم اختبار أساليب قتالية وأنظمة تعاون : "وقال الناطق العسكري االسرائيلي في بيان
  ".فقا لمخططات مختلفةبين قوات البر والجو والبحر واختبار قدرات القيادات العسكرية و

اختبار أسلوب إدارة القتال في الحلبات المختلفة بصورة موازية بدعم من الوحدات "وتم خالل التدريب 
اللوجستية واالستخباراتية واإلعالمية واالعتناء بالجبهة الداخلية وإجراء حوار متواصل مع القيادة 

  ". سابقة وحرب لبنان الثانية والحرب على غزةالسياسية، إضافة الى تطبيق عبر من تدريبات عسكرية
وأجرى رئيس اركان الجيش اإلسرائيلي غابي أشكنازي في إطار التدريب ومن خالل غرفة القيادة العليا، 

كما شاهد التدريب . تقويماً للوضع بشكل متواصل، وزار مواقع تدريب الشُعب العسكرية على أنواعها
لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست، واستمعوا الى تقارير حول وزيرالدفاع ايهود باراك وأعضاء 

  .سيره وتقويم الوضع
التدريبات العسكرية هي المسارات التنفيذية المركزية للجيش اإلسرائيلي لتحسين : "وقال أشكنازي

ريبات هذه التد. أنه تدريب القيادات السادس الذي نجريه منذ حرب لبنان الثانية"، موضحاً "جهوزيته
تمكننا من االستعداد للخطط والسيناريوهات المحتملة وتحسين جهوزيتنا من أجل تطبيق عبر حرب لبنان 

  ".الثانية والرصاص المسكوب
إسرائيل ليست معنية بحدوث تدهور في المنطقة لكننا نتابع ما يحدث عن كثب "وشدد أشكنازي على أن 

التقدم الذي "، مشيراً إلى أنه راضٍ عن "اً ومتأهباًونحرص على الحفاظ على الجيش مستعداً ورادع
  ".أظهرته القوات وعن تفعيل القيادات والقوات ذات العالقة

يجرى تنفيذ عمل شامل ومنهجي وعميق مع القدرة على رؤية : "أما باراك فقال خالل مشاهدته التدريب
ال نحتاج "، آمالً بأن "فعيل القواتالصورة الشاملة لتفعيل القيادات، وهذا شرط ضروري لضمان فاعلية ت

  ".إلى استخدام هذه القدرات
تولي اللواء غرشون هكوهين قيادة هذا التدريب الذي حدد موعده مسبقاً "وأشار الناطق العسكري أن 
الجيش اإلسرائيلي يجري نشاطاً تدريبياً وتأهيالً للقوات في : "وأضاف". ووفقاً لخطة التدريبات السنوية

 ".ل في جميع الوحدات والجبهات وبكافة المستويات العسكريةشكل متواص
  26/2/2010الحياة، 

  
  ال فرصة للتفاوض في ظل المواقف اإلسرائيلية الحالية: شعث .2

نبيـل شـعث فـي      " فتح"أكد عضو اللجنة المركزية لحركة      :  عبدالرؤوف أرناؤوط، الوكاالت   - رام اهللا 
  ،" مع اإلسرائيليين في ظل المواقف اإلسرائيلية الحاليةال فرصة للتفاوض"أمس أنه " الوطن"حديث لـ

نفضل أن ننتظر عدة سنوات بنضالنا المستمر في بلعين ونعلين وبنـاء مؤسـسات دولتنـا                : "وقال شعث 
وإعادة بناء حركة فتح ومطاردة إسرائيل في العالم، ويمكن بعدها أن تتغير الظـروف وتـصبح هنـاك                  

  ".فرصة لمفاوضات حقيقية
عندما يجد العالم وخاصة الواليات المتحدة أن من أولوياته الـضغط علـى إسـرائيل لوقـف        ":وأضاف

االستيطان والذهاب إلى مفاوضات جدية فعندها نكون جاهزين للمفاوضات أما في ظل هذه الظروف فال               
  ".توجد فرصة حتى للقدس وحدها
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 مـن أجـل     2000كامب ديفيد عام    وشدد على أن الرئيس الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات ذهب إلى قمة            
التوصل إلى اتفاق ولم يذهب من أجل إضاعة الوقت غير أنه لم يجد في الجانب اإلسـرائيلي اسـتعدادا                   

الرئيس عرفات قبل بفكرة تبادل األراضي شـريطة أن         : "مشابها من أجل التوصل إلى اتفاق آنذاك، وقال       
 اقتراح تواجد قوات دولية على الحدود وقبل فكرة         تكون تعديالت طفيفة ومساوية بالمساحة والقيمة وقبل      

القدس عاصمة للدولتين، ومع ذلك يبدو أن هناك من ينسى ذلك وذهب التهامه برفض التوصل إلى اتفاق                 
  ".وهذا ظلم

  26/2/2010الوطن، السعودية، 
  

  مشروع القرار الخاص بتقرير غولدستون تفاهم وتعديل الى التوصل: مصادر فلسطينية .3
الجانب «و» الحكومة اإلسرائيلية«تم التوصل الى تفاهم وتعديل مشروع قرار يطالب مجدداً : كنيويور

االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدولي «في » تحقيقات مستقلة وذات صدقية«بإجراء » الفلسطيني
ية العامة لألمم وسيتم التصويت عليه اليوم في الجمع. خالل حرب غزة» والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

  . المتحدة
والتغيير الجديد يطاول فقرة واحدة فقط هي عدم وضع فترة زمنية محددة لحكومة سويسرا، بصفتها 

تعقد مجدداً في أقرب «صاحبة الوديعة التفاقيات جنيف المعنية بحماية المدنيين في ظروف الحرب، لكي 
قية جنيف الرابعة في شأن تدابير إنفاذ االتفاقية في وقت ممكن مؤتمراً لألطراف المتعاقدة السامية في اتفا
ومشروع القرار السابق كان يذكر موعداً ال يتعدى . »األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية

  .خمسة اشهر من صدور القرار
مهم خالل ، ان األمر ال)فلسطين تترأس حالياً المجموعة العربية(وأفاد مصدر من البعثة الفلسطينية 

المناقشات كان الحصول على اكبر عدد من األصوات لتأييد القرار، وأن تعديله ليس عقبة، والجميع يأمل 
  .بأن تتمسك حكومة سويسرا بتنفيذ القرار، مضيفاً ان النص الجديد ال يمس جوهره

قع مصادر وتتو. و بعد هذا التعديل، من المتوقع ان يحصل تغيير في نمط التصويت األوروبي اليوم
وعلى رغم انه ال . اوروبية ان تصوت غالبية دول االتحاد الوروبي مع القرار او تمتنع عن التصويت

وقالت مصادر ديبلوماسية . »شبه قبول«يوجد موقف اوروبي نهائي واضح، لكن يرى البعض ان هناك 
، مضيفة ان هذا ال يعني »معتدالً جداً و منطقياً«اوروبية ان دول االتحاد األوروبي ترى مشروع القرار 

  .ان الدول األوروبية ستصوت كمجموعة موحدة، لكن الفرق بين مواقف الدول سيكون اقل حدة
  26/2/2010الحياة، 

 
  واألخير ينفي... الهباش يؤكد دعوة االزهر لزيارة القدس  .4

ة لزيارة المسجد   نفى شيخ األزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي تلقيه دعوة فلسطيني         :  أحمد علي  -القاهرة  
األقصى، كشف وزير األوقاف الفلسطيني محمود الهباش أن فلسطين وجهت دعوة لشيخ األزهر لزيـارة            
األراضي الفلسطينية وسيكون ضيفا على فلسطين، ومن المتوقع أن تتم هذه الزيارة في ذكرى اإلسـراء                

  . والمعراج، دون أن يحدد إذا ما كانت الزيارة تشمل القدس أم ال
لقد لمسنا قبوال لهذه الفكرة من فضيلة شيخ األزهر وسنبدأ الخطوات لتقديم دعوة رسمية له               "ال الهباش   وق

  ". لزيارة األراضي الفلسطينية ليكون ضيفاً على فلسطين
على صعيد آخر، قدم الهباش طلبا لألمين العام للجامعة العربية عمرو موسى باسم فلسطين لعقد اجتماع                

  قاف والشؤون اإلسالمية والدينية بالدول العربية وذلك لبحث ما يجري في القدس عاجل لوزراء األو
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والخليل وبيت لحم من عدوان إسرائيلي متواصل واإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل الـدول العربيـة                
  . لحماية المقدسات وإنقاذها وتقديم الدعم الالزم لحمايتها

  26/2/2010العرب، قطر، 
  

   يحمل مصر مسؤولية فشل جهود المصالحة مع فتحنزال لم: حماس .5
أن يكون عضو مكتبها السياسي محمد نزال أن يكون قد هاجم مصر بشأن " حماس"نفت حركة : دمشق

موقفها من المصالحة الفلسطينية، أو أن يكون قد حملها مسؤولية فشل المصالحة، وأكد أن ما نقل عنه 
وأوضحت الحركة في خبر صحفي ". اإلثارة اإلعالمية"ه اعتمد نهج في هذا اإلطار يفتقر إلى الدقة، وأن

أن ما قاله محمد نزال بشأن المصالحة والموقف المصري " قدس برس"مكتوب أرسلت نسخة منه لـ 
منه، يتلخص في ثالثة أفكار رئيسية، أولها أن المصالحة وصلت إلى طريق مسدود، وأن هناك إصراراً 

، التي "حماس"على التوقيع على الورقة المصرية دون األخذ بمالحظات المصري " الراعي"من قبل 
زيارة وفد منها إلى القاهرة لطرح مالحظاتها على الورقة ونقاشها، ولكن المسؤولين " الراعي"طلبت من 

المصريين رفضوا ذلك رفضا قاطعا، وطلبوا التوقيع على الورقة قبل نقاشها، وهو المنطق الذي لم تقبل 
، ألن التوقيع سيلزمها تنفيذ جميع بنود الورقة، وال قيمة ألية مالحظة بعدها، لذا أبلغت "اسحم"به 

  .أنه ال يمكنها التوقيع دون أخذ مالحظاتها بعين االعتبار، على حد تعبيره" الراعي"
هذا ما قاله األخ نزال بوضوح وصراحة وفي سياق موقف سياسي عبر عنه، وليس على "وأضاف الخبر 

  ".حو الذي أثارته بعض الفضائيات، دون الرجوع إليه، أو حتى سؤاله عن صحة ما نسب إليهالن
  25/2/2010قدس برس، 

  
  ومستمرون في دعمها.. المقاومة هي الخيار لتحرير األرض: نجاد لقادة الفصائل .6

ية العشرة  عقد الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد اجتماعا في دمشق مع قادة الفصائل الفلسطين            : دمشق
وقالت مصادر فلسطينية حضرت االجتماع     . الموجودة في دمشق، بينها حركتا حماس والجهاد اإلسالمي       

عرض األوضاع الفلسطينية والتطـورات فـي األراضـي         «إنه جرى خالل اللقاء     » الشرق األوسط «لـ
ء وضـم وهـدم     المحتلة وما تواجهه المقدسات في الخليل وبيت لحم والقدس من عمليات تهويد واستيال            

  .»منازل
رفضهم للرؤية األميركية   «وأضافت المصادر أن الفلسطينيين عرضوا تطورات الوضع السياسي وأكدوا          

  . »للحل، كما تم التطرق للتهديدات اإلسرائيلية المتكررة لغزة ولبنان وسورية وإيران
. »دات والغطرسة الصهيونية  تم التأكيد على تعزيز الخطوات المشتركة لمجابهة التهدي       «: وقالت المصادر 

دعم إيران لكل قوى الممانعة والمقاومة في المنطقة واستمرار         «ونقلت المصادر عن الرئيس نجاد تأكيده       
المقاومة هي الخيار الناجح لتحرير     «وتأكيده أن   . »موقف إيران إلى جانب كل قوى الممانعة في المنطقة        

  .»األرض
س المكتب السياسي لحركة حماس خالد مـشعل وموسـى أبـو            وحضر اللقاء من الجانب الفلسطيني رئي     

مرزوق، ومن حركة الجهاد اإلسالمي حضر زياد نخالة نائب األمين العام للحركة، ومن القيادة العامـة                
أبو موسى، ومن جبهة النضال الشعبي خالـد        » فتح االنتفاضة «للجبهة الشعبية حضر أحمد جبريل، ومن       

 الجبهة الشعبية، وفهد سليمان من الجبهة الديمقراطيـة، وفرحـان أبـو             عبد المجيد، وماهر الطاهر من    
الهيجاء، من الصاعقة، وأبو نضال األشقر عن جبهة التحرير الفلسطينية، وغطاس أبو عيطة عن الحزب               

  . الشيوعي
ـ  األمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد الـذي حـضر      » الشرق األوسط «وقال ل

رسالة واضحة  «جتماع إن زيارة الرئيس اإليراني إلى دمشق واجتماعه مع قيادات الفصائل الفلسطينية             اال
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للواليات المتحدة األميركية والكيان الصهيوني تؤكد على الموقف المشترك بين كل قوى الممانعة وتمثل              
  .»تعزيزا للموقف المشترك مع سورية ومع المقاومة اللبنانية والفلسطينية

  26/2/2010رق األوسط، الش
  

   زيارة وفد حركة فتح الى قطاع غزةتأجيل .7
اعلن مسؤولون في حركة فتح يقيمون في الضفة الغربية عـن  : القدس العربي من اشرف الهور'غزة ـ  

تعطل اجراءات زيارتهم الى قطاع غزة يوم امس الخميس، بسبب رفض حركة حماس التي تحكم غـزة                 
  . اصدار التصاريح الالزمةللزيارة ومماطلة اسرائيل في

وقال امين مقبول امين سر المجلس الثوري لحركة فتح في تصريحات صحافية ان السبب فـي تعطـل                  
ال تـسمح للوفـد     'وصول وفد حركته الى غزة كان بسبب مفاجأتهم بابالغهم من قبل حركة حماس بانها               

م حصولهم على تصاريح المرور التـي       ، الفتا الى انه الى جانب هذا السبب كان عد         'بالدخول الى القطاع  
نستطيع القول ان الزيارة تأجلت، وآمـل ان        'وقال  . تمنحها اسرائيل لكل من يريد التنقل من الضفة لغزة        

  .')امس(تتوفر الظروف للقيام بها في المستقبل القريب، لكنها لن تكون اليوم الخميس 
ات مسؤولي حماس وكانت ايجابية ومرحبة،      سمعنا الكثير من تصريح   'وانتقد مقبول موقف حماس، وقال      

وذكـر ان   . 'لذا فوجئنا اليوم بهذا التبليغ الذي كان على لسان مسؤول االمن الداخلي في الحكومة المقالة              
لجنة المتابعة العليا لفصائل منظمة التحرير في غزة هي من ابلغتهم برفض حماس، الفتا الى ان بعـض                  

  .هاز االمن الداخلي التابع لحكومة حماس بغزةافراد الحركة ابلغوا مباشرة من ج
بمجرد حصوله على التصاريح    'من جهته اكد صبري صيدم ان وفد المجلس الثوري سيصل قطاع غزة             

ونفى صبري ان يكون وفد المجلس الثوري قد الغى زيارته المقررة لقطاع غـزة               .'الخاصة من اسرائيل  
واكـد صـيدم ان      .ول على التصاريح الالزمة لهذا الغرض     اليوم، مؤكدا ان الوفد ما زال بانتظار الحص       

ان حركة حماس ترفض دخول الوفد الى غزة،        ' طريقة غير مباشرة  'امانة سر المجلس الثوري ابلغت بـ       
واشار الى ان امانة سر المجلس      . 'عرضت التدخل لدى حماس لتغير موقفها     'غير انه قال ان اطرافا عدة       
  .خاصة في ظل االجواء الداخلية االيجابيةالثوري فوجئت بهذا القرار، 

  26/2/2010القدس العربي، 
  

  فتح تقابل الحسنة بالسيئة: أبوزهري .8
القيادي في حركة حماس سـامي      ، أن    ضياء الكحلوت   عن غزة من    26/2/2010 العرب، قطر،    ذكرت

ـ        شرين فـي غـزة   أبوزهري اتهم حركة فتح بأنها تقابل خطوات حماس اإليجابية وإطالقها المعتقلين الع
إلـى أن   » العـرب «وأشار أبوزهري في تصريح خاص لــ         .بزيادة وتكثيف االعتقال بالضفة الغربية    

حماس تتعامل بإيجابية مع زيارات قيادات فتح إلى غزة وقدمت كل مـا يلـزم لتهيئـة األجـواء مـن                     
  .تصريحات ومواقف سياسية إيجابية وخطوات عملية على األرض

حركة فتح لم تبـرهن     " حريصة على أن تتعامل بإيجابية مع الزيارات لكن          وأوضح أبوزهري أن حماس   
، موضحاً أن المطلوب خطوات عملية للخـروج مـن          "على حسن نيتها ولم تبادل هذه اإليجابية بإيجابية       

وقال أبوزهري إن المصالحة الفلسطينية      .الوضع الراهن والوصول لمصالحة حقيقية تستمر على األرض       
ال يمكن التعويـل عليهـا      "لكن الواقع يشير إلى أن هذه الزيارات        " األرض ونيات صادقة  إجراءات على   "

  ". إلحداث اختراق حقيقي في جهود المصالحة
قدس " من غزة، أن أبو زهري أوضح في تصريحات خاصة لـ 25/2/2010، قدس برسوأضافت 

إلى قطاع غزة " فتح" وفد حركة إرجاء زيارة: "أن غزة مفتوحة أمام كل الفلسطينيين، لكنه قال" برس
وفي ذات السياق مع تأكيدنا على أن غزة . يعود إلى إجراءات فنية متعلقة بالحكومة الفلسطينية في غزة
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ال " فتح"مفتوحة للجميع، إال أن األهم من الزيارات هو االجراءات على األرض، ألنه بكل أسف حركة 
ستمرار حمالت االعتقال والتي شملت عددا من قيادات تبدي أي جدية تجاه المصالحة، وهذا واضح من ا

  ".في الضفة الغربية" حماس"
  

   فلسطينية مستقلة تدعو مصر لتكثيف جهود المصالحةشخصيات .9
دعا وفد من الشخصيات الفلسطينية المستقلة امس مصر لتكثيف جهود رعاية الحوار            : د ب أ  -رام الـله   

جاء ذلك خالل اجتماع لتجمع من       .نية وإنهاء االنقسام الداخلي   الوطني الفلسطيني إلنجاز المصالحة الوط    
 السلطة الفلـسطينية    ىالشخصيات الفلسطينية المستقلة في رام اهللا بالضفة الغربية مع السفير المصري لد           

ناقشا آخر تطورات ملف الحوار الـداخلي       «وقال ياسر الوادية رئيس الوفد إن االجتماعين         .ياسر عثمان 
وأضاف أنه جرى بحـث األوضـاع        .»ي تبذلها مصر مع كافة األطراف لتحقيق المصالحة       والجهود الت 

الصعبة في قطاع غزة خصوصا الجوانب المختلفة نتيجة تدهور الوضع اإلنساني في القطاعات الخدمية              
  .مثل الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية من الكهرباء والمياه جراء الحصار المفروض على القطاع

  26/2/2010، األردن، الرأي
  

  لبنانيينالمسؤولين ال أبو مازن أوفد الرجوب الى بيروت إلنهاء حالة التوتر مع ":المستقبل" .10
تـشير  " أبـو مـازن   "بحسب مصادر فلسطينية واسعة االطالع بالرئيس الفلسطيني        : عبد السالم موسى  

اللـواء جبريـل الرجـوب الـى     أن أبو مازن أوفد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح           "المصادر الى   
بيروت، في مهمة مزدوجة، بدأت باجتماعين متتالين، تولى في خاللهما االشراف على تسليم أبو العينين               
مهامه الى المكلف بمسؤولية اللجنة القيادية للحركة في لبنان فتحي أبو العـردات، وانتهـت بلقـاء مـع         

توقيف مخابرات الجيش لموكب أبو العينين ومـصادرة        مسؤولين لبنانيين إلنهاء حالة التوتر الناجمة عن        
  ".االسلحة من مرافقيه

إن الرجوب نجح في مهمته على صعيد التحضير إلطالق ورشة تنظيمية إلعادة ترتيب             "وتقول المصادر   
وضع القيادات الفتحاوية يفترض أن تبدأ في االسابيع المقبلة، وكذلك على الصعيد اللبناني إذ استطاع أن                

 االمور الى سكة التفاهم مع الجانب اللبناني بعيداً عن االستفزاز الذي جرى مـؤخراً علـى خلفيـة                   يعيد
الحرص على أمن واسـتقرار     "، كما نقل تطمينات من الرئيس أبو مازن تؤكد          "توقيف موكب أبو العينين   

  ".إلتزام الفلسطينيين بما تنص عليه األنظمة والقوانين اللبنانية"، وتشدد "لبنان
  26/2/2010لمستقبل، ا

  
  "إسرائيل"الشعبية تتهم السلطة باعتقال مقاتليها في نابلس بطلب من  .11

اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين األجهزة األمنية في الضفة الغربية المحتلة باعتقال عدد من              : غزة
ن مكتـوب تلقـت     وقالت الجبهة في بيـا    ". بناء على طلب االحتالل   "عناصرها في مدينة نابلس المحتلة      

إن هذه االعتقاالت تأتي متزامنة مع حملة اعتقاالت يقوم بها االحتالل ضـد             "نسخة عنه أمس    » العرب«
وانتقدت اسـتمرار تمـسك الـسلطة بخيـار المفاوضـات            ". نشطاء الجبهة الشعبية في نابلس منذ فترة      

ة والـصيت والتـي فتحـت       سيئة السمع "واالتفاقات الموقعة وخصوصاً خارطة الطريق التي قالت إنها         
  ". الطريق واسعاً أمام التنسيق األمني مع االحتالل

وطالبت الجبهة الشعبية السلطة باإلفراج الفوري عن المعتقلين ووقف التحقيق معهم، داعية إلـى وقـف                
بدال عن شـن حملـة      "التنسيق األمني مع االحتالل والعمل على حماية شعبنا وتعزيز صموده ومقاومته            

  ". ت ضد المناضليناعتقاال
  26/2/2010العرب، قطر، 
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  تصعيد المواجهات مع العدو والتصدي لمستوطنيه الى الشعب الفلسطيني تدعو الجهاد .12

دعت حركة الجهاد االسالمي الشعب الفلسطيني في الخليـل والقـدس ورام اهللا    :رام اهللا ـ وليد عوض 
، 'التصدي لمستوطنيه وارهابه في كل مكـان العدو، و'وغزة وفي كل فلسطين الى تصعيد المواجهات مع    

معلنة ان اليوم الجمعة يوم غضب شعبي نصرة لمسرى المسجد االقصى ودفاعا عن الحرم االبراهيمـي                
  .وتضامنا مع اصحاب البيوت المهددة بالهدم واالزالة في القدس وام الفحم الصامدة

التهديدات الصهيونية واالمريكية   'ي مواجهة   كما طالبت الحركة الفلسطينيين والعرب والمسلمين بالتوحد ف       
المعادية المتنا، وعدم السماح للعدو ان يتمادى في استهداف بالدنا وشعوبنا ومنطقتنا البقائها في حالة من                

  .'الفوضى المستدامة تتيح له اتمام سيطرته وهيمنته عليها ونهب ثرواتها
شتات وابناء امتنا العربية واالسالمية الى اعـالن        جماهير شعبنا في ال   'كما حثت حركة الجهاد االسالمي      

التضامن مع شعبنا في فلسطين المحتلة، عبر المسيرات والمـؤتمرات الـشعبية وكـل اشـكال الـدعم                  
هذا وتواصلت االحتجاجات الفلسطينية على قرار الضم االسرائيلي حيث اصيب عـدد مـن              . 'والمساندة

ناق، اثر المواجهات التي اندلعت صباح الخميس مـع قـوات           المواطنين في محافظة الخليل، بحاالت اخت     
  .االحتالل على اثر قرار حكومة االحتالل بضم الحرم االبراهيمي الشريف للمواقع الدينية اليهودية

  26/2/2010القدس العربي، 
  

   تحسين المستوى االجتماعي لالجئين الفلسطينيين في لبنان الىتدعو حماس .13
برئاسة مسؤول العالقات اللبنانية في الحركة رأفت مرة مـع رئـيس لجنـة              أثار وفد من حركة حماس      

اإلدارة والعدل النيابية النائب روبير غانم القيود التشريعية والقانونية التي تطوق الالجئين الفلسطينيين في              
ن بحكم موقعه، إلى أن تكون له مساهمة واضحة في تطـوير وتعـديل القـواني              «ودعا الوفد غانم    . لبنان

أن الجهد الذي يبذل مـن      «، معتبراً   »اللبنانية، بما يؤدي إلى منح الالجئين الفلسطينيين حقوقهم اإلنسانية        
أجل تحسين العالقات اللبنانية ـ الفلسطينية وتطويرها ال يمكن أن ينجح إال بعد معالجة قضايا عدة، ومن  

  .»أبرزها تحسين المستوى االجتماعي لالجئين الفلسطينيين
  26/2/2010بار، األخ

  
  كان يستخدم الكثير من جوازات السفر:  للمبحوحصديق .14

، إن المبحوح الذي اغتيل في دبي ”حماس“ قال صديق حميم لمحمود المبحوح القيادي في حركة :رويترز
استخدم العديد من جوازات السفر المزيفة ووسائل التنكر أثناء المهام السرية التي قام بها، وأنه كان 

وقال صديق المبحوح الحميم الذي يقيم في قطاع غزة  .مع مسألة أمنه الشخصي بجدية فائقةيتعامل 
وقال هذا الصديق ل . ” اعتاد أن يرتدي عدسات الصقة ويصبغ شعره أثناء سفره لبلدان أوروبية“
كان يزود حماس والفصائل األخرى “وأضاف . إنه عاش مع المبحوح لمدة عامين في المنفى ) رويترز“
كان نزاعا إلى الشك . لم يعش قط حياة عادية“وقال إن المبحوح . ”لمتحالفة معها باألموال واألسلحةا

، مضيفاً أن المبحوح ”وحريصاً ولم يكن يبلغ أحداً قط حتى زوجته عن خططه المستقبلية أو الفورية
ان المبحوح كان دائم وأضاف . استخدم جوازات سفر عربية لدخول دول أوروبية ألنها أقل إثارة للريبة 

السفر وكان يقوم بحجز التذاكر بنفسه من وكاالت السفر أو من خالل اإلنترنت، لكنه لم يزر إيران في 
  .السنوات الثالث الماضية 

  26/2/2010الخليج، 
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   نجل الشيخ حسن يوسف انتماءه لحركة حماسمصعب .15
واكد مصعب فـي    . ءه لحركة حماس  نفى مصعب نجل الشيخ حسن يوسف انتما      : عمان ، القدس المحتلة   

" هآرتس"مقطع فيديو انه لم يكن في يوم من األيام مجندا في صفوف الحركة ، نافيا الرواية التي روجتها                   
في الضفة الغربية وفـي الحركـة       ) شاباك(، وادعت فيها انه كان لسنوات أهم عميل لجهاز األمن العام            

واكد مصعب في مقطـع     . تفجيرية في البلدات اإلسرائيلية   اإلسالمية، وإستطاع كشف خاليا تنفذ عمليات       
  .الفيديو إنه لم يعلم عن كون والده من مؤسسي حماس

" بدوره، اعلن القيادي في حماس الشيخ حسن يوسف االسير في السجون االسرائيلية في بيـان وصـلت                
أم ال ، فإن مـصعب      االسرائيلية لمصعب   " هآرتس"انه سواء صح ما نسبته صحيفة       "نسخة منه   " الدستور

لم يكن في يوم من األيام عضواً فاعالً في صفوف حماس ، في أي من أجنحـة الحركـة العـسكرية أو                  
  ".السياسية أو الدعوية أو غيرها

  26/2/2010الدستور، األردن، 
  

  نائب رئيس الشاباك االسبق يشكك في قدرات مصعب يوسف في جمع المعلومات .16
نائب رئيس جهاز االمن العام السابق، غـدعون عـزرا، ان االعمـال    قال  :الناصرة ـ زهير اندراوس 

مـن الـصعب    ) الشاباك االسـرائيلي  (المنسوبة ليوسف مصعب خالل فترة عمله في جهاز االمن العام           
تصديقها، وشكك النائب عن حزب كاديما المعارض في قدرات هذا الشخص، الفتا الى انّـه اذا كانـت                  

نجازا كبيرا للمخابرات االسرائيلية، ولكنّه لفت الى ان هنـاك العديـد مـن              االمور صحيحة فهذا يعتبر ا    
الفلسطينيين الذين يتعاونون مع االحتالل االسرائيلي ويقدمون معلومات ممتازة ال تقل عـن المعلومـات               

ي التي وفّرها مصعب يوسف، على حد تعبيره، الفتا الى ان هؤالء المتعاونين على حد تعبيره، ما زالوا ف              
  .الخفاء، خالفا ليوسف الذي قرر ان يصدر كتابا حول عمله مع الشاباك

  26/2/2010القدس العربي، 
  

  زنجل الشيخ حسن يوسف أحبط محاولة الغتيال بيري": هآرتس" .17
نشر مزيد من التفاصيل حول المهام التي قام بها مصعب، نجل الشيخ            » هآرتس«واصلت صحيفة   : لندن

حركة حماس في الضفة الغربية المعتقل حاليا لدى إسرائيل، خـالل عملـه             حسن يوسف، أحد أبرز قادة      
وتحدثت الصحيفة أمس عن الدور الذي قام به من أجل إحبـاط عمليـة              . لحساب المخابرات اإلسرائيلية  

وقالت الصحيفة إن خطة االغتيال     . اغتيال الرئيس اإلسرائيلي شيمعون بيريز عندما كان وزيرا للخارجية        
 عبد اهللا البرغوثي، أحد كبار قادة حماس العسكريين الذي يقضي في الـسجون اإلسـرائيلية                التي أعدها 

ابـن  «عددا من أحكام المؤبد، كشف عنها مصعب حسن يوسف في كتاب يصدره باللغة اإلنجليزية باسم                
وأكد مسؤول سابق عن تشغيل مصعب يوسـف فـي المخـابرات      . المقبل) آذار(، مطلع مارس    »حماس
  . لية، قصة إحباط محاولة اغتيال بيريز، إضافة إلى خطط الغتيال مسؤولين إسرائيليين آخريناإلسرائي
هي التي سلطت   » سي آي إيه  «إلى مصعب القول إن المخابرات المركزية األميركية        » هآرتس«وتنسب  

  .ل، وأبلغت السلطة الفلسطينية أن عبد اهللا البرغوثي، صانع قناب»المهندس األردني«الضوء على 
  26/2/2010الشرق األوسط، 

  
  "كديما"وترفض طلب موفاز تقديم انتخابات ".. عقيمالسياسي ال" بـنتنياهوتصف  ليفني .18

 هجوماً ]حزب كاديما [زعيمة المعارضة اإلسرائيلية تسيبي ليفني شنت: القدس المحتلة ـ حسن مواسي
  ".السياسي العقيم"عنيفاً على رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ونعتته بـ
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أمس عن ليفني قولها في اجتماع لكادر الحزب المعارض، وذلك " جيروزاليم بوست"ونقلت صحيفة 
إني اجهل كيف : "2009) فبراير(بمناسبة مرور عام على االنتخابات العامة التي جرت في شباط 

اوض بل عقيم سياسياً، يتصرف بيبي الذي ال يكف عن محاوالته لتمزيق حزبنا، وهو رجل ال يحسن التف
  ".ويدير حكومة إسرائيل بطريقة خرقاء

شاؤول موفاز إجراء انتخابات مبكرة لرئاسة " كديما"وجددت ليفني رفضها لمطالب القطب البارز في 
  .الحزب، علما ان موفاز يهدد باإلنشقاق في حال توفر ستة أعضاء كنيست من الحزب إلى جانبه

كديما مر في العام األخير بأزمة ضخمة بسبب األخطاء المتكررة لقيادة "ن وقد هاجم موفاز ليفني وأكد إ
، في إشارة منه لتجاهله من قبل "الحزب والطريق للخروج من األزمة هو إتباع قيادة الحزب الشفافية

  .ليفني في إتخاذ المواقف السياسية للحزب
اوض على مصير القدس في الحكومة كما انتقد موفاز عدم وجود خطة سياسية للحزب واقدامه على التف

معظم أعضاء كديما يعارضون تقسيم القدس وأن الحفاظ على الميزانية العامة "السابقة، مشيرا إلى أن 
  ".للدولة ينبغي أن يكون على سلم أولويات الحزب

ألخير وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بينت أن مستشار نتنياهو السياسي شالوم شلومو، أجرى خالل األسبوع ا
وأحزاب أخرى من المعارضة، في مسعى منه إلقناع " كديما"سلسلة لقاءات مع أعضاء كنيست من حزب 

، وهو العدد الذي يحدده القانون لإلنشقاق أي ثلث الكتلة البرلمانية، لكي ينشقوا عن "كديما" أعضاء من 7
  .الحزب

إن : "، نتنياهو، وقال لإلذاعة اإلسرائيليةروني بار أون" كديما"وهاجم وزير المالية السابق والقيادي في 
رئيس الوزراء مستمر في محاوالته بشق كديما، فمن المهم لديه أن يبقى هذا الموضوع على جدول 
األعمال، حتى ال ينشغلوا في عجزه في العملية السياسية، وفي محاوالته الناجحة في تدمير السياسة 

  ".الخارجية لدولة إسرائيل
الصدد أن موفاز كان قد منح ليفني مهلة ثالثة أسابيع لتقرر اإلستجابة لطلبه بإجراء ويشار في هذا 

  .إنتخابات داخلية في الحزب أم ال، مهدداً باإلنشقاق عن الحزب وتشكيل كتلة برلمانية مستقلة
  26/2/2010المستقبل، 

  
  "إسرائيل" استراتيجي بين واشنطن وحوار .19

اليات المتحدة وإسرائيل أمس، حوارهما االستراتيجي خالل لقاء بين         استأنفت الو : واس -القدس المحتلة   
مساعد وزيرة الخارجية األمريكية جيمس ستينبرج ونائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيـالون فـي               

الحـوار شـكل فرصـة      "وأعلنت الخارجية اإلسرائيلية في بيان نشر في ختام اللقاء أن            .القدس المحتلة 
ق لعدد من القضايا اإلقليمية والدولية، ما أدى إلى تعزيز التعاون االسـتراتيجي بـين               إلجراء بحث معم  

  . م2010وسيتواصل الحوار االستراتيجي في جلسة أخرى في واشنطن قبل نهاية العام  ".البلدين
وطبقا لمصادر صحافية أفاد متحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية، أن المحادثات دارت بشكل خاص حول              

وعقد هذا اللقاء، فيما يجري وزير الحرب اإلسرائيلي ايهود         . طر الكامن في البرنامج النووي اإليراني     الخ
باراك زيارة إلى الواليات المتحدة مخصصة للملف النووي اإليراني، حيث التقى باراك وزيـر الـدفاع                

ا بزيـارة إلـى     األمريكي روبرت جيتس ورئيس أركان الجيوش األميرال مايكل مولن الذي قام أخيـر            
 .إسرائيل

  26/2/2010عكاظ، 
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  " سوء فهم" يعتبر عاصفة االستنكار لقراراته التهويدية نتنياهو .20
ضم الحرم اإلبراهيمي في الخليل ومسجد بالل " إسرائيل"بعد عاصفة ردود الفعل المنددة بقرار حكومة 

" اإلسرائيلي" رئيس الوزراء عدلمزعومة، ا" اإلسرائيلية"في بيت لحم إلى قائمة المواقع الدينية والتاريخية 
وأن الوضع القائم في الحرم اإلبراهيمي لن يتغير، في " سوء فهم"بنيامين نتنياهو هذه العاصفة نابعة من 

وقال نتنياهو خالل مقابلة . في القدس المحتلة أيضاً" إسرائيل"وقت تواصلت حمالت التنديد بسياسة 
كل ما سنفعله هو "الناطقة باللغة الروسية، أمس، إن " اإلسرائيلية"لفزيونية أجرتها معه القناة التاسعة الت

  ".صيانة ترتيب الصلوات القائم وسنحافظ على حرية العبادة لليهود والمسلمين
  26/2/2010الخليج، 

  
   وتركيا"إسرائيل"هبوط في صفقات السالح بين ": يديعوت" .21

ل يدرس من جديد إستراتيجية الصفقات العسكرية مع        أن االحتال " يديعوت أحرنوت " ذكرت صحيفة    :غزة
وأشارت المعطيات إلى أن هبوط نسبة بيع السالح بين تركيا والكيان الصهيوني من مليـار دوالر          , تركيا

  . مليون دوالر في كل سنة من السنوات الثالث األخيرة100 حتى 90إلى مابين , في السنة الماضية
دل االتهامات بين الطرفين شوش استكمال صـفقة الطـائرات بـدون            وأوضحت الصحيفة العبرية أن تبا    

إحدى إنتاجات شركة ألبيت إلى تركيـا هـذا         " هارون"طائرتين من نوع    "  إسرائيل"حيث أرسلت   , طيار
  .األسبوع بعد نقاش حاد دار بين المنتجين الصهاينة ومكتب اإلمدادات العسكرية التركي

رسل دولة االحتالل  ثماني طائرات أخرى من نفس النوع قريباً إلى            باإلضافة إلى أنه من المفترض أن ت      
تركيا إال أن األتراك حسب ادعاء الصحيفة أغلقوا الحساب مع االحتالل في أعقاب اتهامهم شركة ألبيت                

  .وبالمقابل اتهم الصهاينة  المسئولين في أنقرة بتعطيل الصفقة, بتأخير ووضع عراقيل أمام انجازها
  26/2/2010ن، فلسطين اآل

  
  تقرير غولدستون يعزز اإلرهاب:  لبان كي مونباراك .22

قال وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك الليلة قبل الماضية لوسائل إعالم :  برهوم جرايسي- الناصرة
إسرائيلية، إنه ابلغ السكرتير العام لألمم المتحدة بان كي مون، في لقائهما في نيويورك، أن تقرير 

  ".أحادي الجانب ويعزز اإلرهاب" حول العدوان على قطاع غزة، غولدستون
  26/2/2010الغد، ألردن، 

  
   تضليل مقصودبقضية المبحوحكشف متورطين جدد :  إسرائيلي بقدرات شرطة دبيتشكيك .23

تبدلت لهجة المعلقين في الشؤون العسكرية بعد إعالن دبي أول من : ، أ ف ب"الحياة "-دبي، الناصرة 
" تضليل مقصود" شخصاً آخر في االغتيال، وتساءلوا عما إذا كان وراء هذا النشر الجديد 15أمس تورط 

مجرد فانتازيا لقائد شرطة دبي الذي يبدو كمن بهرته "بحثاً عن خيوط توصل إلى مرتكبي العملية، أم أنه 
  ".أضواء اإلعالم الذي أشاد بقدرات شرطته

.  عميالً لتصفية شخص واحد26بإرسال " راتية غربية جديةمنظمة استخبا"واستبعد المعلقون أن تقوم 
كل خبير في العمل االستخباراتي يؤكد أن مثل "ان " يديعوت أحرونوت"وكتب رونن برغمان في صحيفة 

تكون مبررة فقط إذا كان األمر متعلقاً بقيام المبحوح )  عميالً إلى بلد أجنبي26إرسال (هذه المجازفة 
وية من ايران إلى غزة، أما إذا كان األمر غير ذلك فإن أي ناشط إرهابي ال بتهريب رأس حربية نو
  ".يستحق مثل هذه المجازفة

لبنة أخرى في الحرب النفسية التي "أن النشر الجديد هو إما " هآرتس"ورأى يوسي ميلمان في صحيفة 
وأضاف ".  واضحةتشنها شرطة دبي، أو أن محققيها يتلمسون طريقهم في الظلمة، وأن الصورة ليست
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أنه في غياب أدلة حسية تربط إسرائيل باالغتيال، فإن الهدف الرئيس ليس فقط تحقق، إنما أيضاً تم تبليغ 
بأن الذراع الطويلة للمنظمة التي نفذت العملية قادرة على الوصول إلى " حماس"رسالة ردع لقادة حركة 

  .أي قيادي آخر في الحركة، وانه يجدر بهم أن يحذروا
إسرائيل "رامي ايغرا في صحيفة ) موساد" (جهاز االستخبارات الخارجية"كتب المسؤول السابق في و

متهكماً من شرطة دبي، وقال انها باتت تشتبه بأن كل أجنبي زار دبي ولم تعرف الغرض من " اليوم
 كانت وأضاف أنه ليس معقوالً أن منظمة غربية". عميل موساد وشريك في اغتيال المبحوح"زيارته 

وليس معقوالً أن المسؤول عن حياة بشر "لتجازف بهذا العدد من العمالء في مهمة بسيطة نسبياً، 
جعل من روايته األولى "وختم أن قائد شرطة دبي ". قرر أن يهربوا من دبي من طريق ايران) العمالء(

  ".فانتازيا فيها مزيج غير مفهوم من الخيال والواقع
  26/2/2010الحياة، 

  
  لديهم جنسيات مزدوجةالجدد المشتبه بهم في اغتيال المبحوح  15الـ": إسرائيل "مإعال .24

، التي استخدمت في عملية اغتيال القيادي في أعرب أحد أصحاب الجوازات المزورة: االتحاد، وكاالت
 آدم كورمان األسترالي المولد والذي يعمل في متجر في تل ابيب، عن صدمته بورود حماس المبحوح،

وقال كورمان لموقع صحيفة يديعوت . مه في قائمة المشتبه بهم، وقال إنه ضحية عملية تزويراس
وذكرت سارة بروس والدة ". سرقة هوية، وأمر ال يصدق"إن هذه ) كوم.واي نت نيوز(احرونوت 

 جوشوا دانيل بروس الذي ورد اسمه كذلك على قائمة المشتبه بهم إن الصورة والتوقيع وتاريخ الميالد
لم يكن "وأضافت أن جوشوا . على جواز السفر الذي كشفت عنه شرطة دبي ال تتطابق مع بيانات ابنها

أنا أخشى "وقالت . عندما تحدثت معه هاتفياً في القدس حيث يقيم منذ سبع سنوات" على علم بأي شيء
ت في كل فالصورة التي عرض. على سالمته، ولكن آمل في أن يرى الجميع أنه ضحية عملية تزوير

  ". مكان ليست صورته
في غضون ذلك، كشفت وسائل إعالم إسرائيلية األربعاء أن معظم المشتبه بهم في القضية الجدد الخمسة 

وقالت . عشر استخدموا جوازات سفر إسرائيليين لديهم جنسيات مزدوجة على غرار األحد عشر السابقين
ولم .  بهم الجدد بمن فيهم األستراليون الثالثة من المشتبه10إن األمر ينطبق على " هاآرتس"صحيفة 

يحدد التلفزيون العام العدد، فيما أورد أسماء البريطانيين فيليب كار وجابرييال بارني واألسترالي آدم 
اإلسرائيلية إنه ضحية لعملية سرقة " يديعوت أحرونوت"وقال كورمان لصحيفة . ماركوس كورمان

كما أكد ". ال أستطيع تصديق ذلك. سمعته، هذا انتحال للشخصيةأشعر بصدمة لما "وأضاف . لهويته
  .فيليب كار أنه كان ضحية لسرقة شخصيته واسمه

  26/2/2010االتحاد، اإلمارات، 
  

  احتجاجاً على ضم الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل لقائمة اآلثار اليهوديةفي الخليل عنيفة  مواجهات .25
اندلعت أمس مواجهات عنيفة بين عـشرات الفلـسطينيين وقـوات           :  محمد ابراهيم والوكاالت   -رام اهللا   

 ضم الحرم االبراهيمي في المدينة      اإلسرائيلية  االحتالل اإلسرائيلي في الخليل، احتجاجا على قرار الدولة         
  .ومسجد بالل بن رباح في بيت لحم لقائمة اآلثار اليهودية

شقوا القوات اإلسرائيلية بالحجارة والزجاجات     وقالت مصادر فلسطينية إن عشرات الشبان الفلسطينيين ر       
  . الفارغة في محيط الحرم االبراهيمي في مشهد ذكر بأحداث المواجهات خالل االنتفاضة األولى

ورد جيش االحتالل بإطالق الغاز المسيل للدموع واألعيرة النارية تجاه المحتجين ما أدى إلـى إصـابة                 
   .ت االختناقكما اصيبت أربع فتيات بحاال، عدد منهم
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وجاءت هذه المواجهات في ذكرى مرور ستة عشر عاما على مجزرة المتطرف باروخ غولدشتاين فـي                
 شـهيداً   29، وراح ضحيتها    1994 فبراير   25الحرم اإلبراهيمي الشريف في الخليل ،والتي وقعت في         

  .  فلسطينيا خارج الحرم31داخل الحرم، وفي نفس اليوم قتل جنود االحتالل 
وقـال   . الواقع في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس"قبر يوسف" مستوطن، امس500 ذلك اقتحم نحو    لىإ

عداداً كبيرة من المركبات أقلت المستوطنين أثناء اقتحامهم للمدينة بحراسة قوات كبيـرة مـن               أ"شهود إن 
  . "جيش االحتالل

  26/2/2010البيان، اإلمارات، 
  

  سالمية لقائمة التراث اليهوديإ ضم مساجدب د صالة الجمعة تنديداًراضي الفلسطينية بعاإلب مسيرات .26
 بان مسيرات شعبية ستنظم اليوم في مناطق        أمسكدت مصادر فلسطينية متعددة      أ :وليد عوض  -رام اهللا   

سرائيلية ضم الحرم االبراهيمي في     السلطة الفلسطينية عقب صالة الجمعة احتجاجا على قرار الحكومة اإل         
  .ببيت لحم الى قائمة المعالم التراثية اليهودية) قبة قبر راحيل(يط مسجد بالل بن رباح الخليل ومح

وفيما يعتزم اهالي بيت لحم اقامة صالة الجمعة في منطقة مسجد بالل بن رباح التي يتواجد بهـا معبـر                 
ولـة دون   حيللمن الفلسطينية ل  جهزة األ  بان تعليمات صدرت أل    "القدس العربي "سرائيلي علمت   إعسكري  

  .وقوع مواجهات بين المواطنين وقوات االحتالل في المناطق التي تنظم فيها
  26/2/2010القدس العربي، 

  
  في غزةمركز معلومات وإعالم المرأة الفلسطينية تبحث في مخاطر الزواج المبكر  لندوة .27

المـرأة  عقدت في قطاع غزة ندوة حوارية نظمها مركـز معلومـات وإعـالم    : غزة ـ ماهر إبراهيم 
نسبة الزواج المبكـر فـي      "فوزي أبو عودة أن     . وقال الباحث د  . الفلسطينية عن مخاطر الزواج المبكر    
وأرجع هذا األمر ألسباب سياسية واجتماعية واقتصادية، وذلـك         . "فلسطين مرتفعة مقارنة بدول الجوار    

 18 عاماً والشاب    17اة  على الرغم من أن قانون األحوال الشخصية في قطاع غزة حدد سن الزواج للفت             
  . عاماً

من عقود الزواج في قطاع غزة كان سن الزواج فيها          % 37ومع ذلك أظهرت دراسة حديثة أن ما نسبته         
وأهم األسباب لهذه الظاهرة خصوصاً في مرحلة االنتفاضة األولى هو التسرب           . أقل من سبعة عشر عاماً    

  . مفهوم تخفيض تكاليف الزواج إلى الحد األدنىمن المدارس واألوضاع االقتصادية السيئة مما كرس 
أبو عودة من مخاطر الزواج المبكر على استمرارية الزواج حيث أثبتـت دراسـة حديثـة أن                 . وحذر د 

من % 41 سنة انتهت إلى الطالق وأن 17 ـ  14من حاالت الزواج في قطاع غزة للفئة العمرية % 14
انين من مشكالت صحية مختلفة وآثار نفسية واجتماعية ممـا          النساء المتزوجات في هذه الفئة العمرية يع      

ينعكس سلباً على التنمية بشكل عام وعلى األطفال الذين يمثلون الضحية األولى في هذا الزواج وهذا في                 
  . كل األحوال مخالف التفاقات حقوق اإلنسان وحقوق الطفل

  26/2/2010البيان، اإلمارات، 
  

  وقبر راحيلللحرم اإلبراهيمي  " إسرائيل"ضم  المسجد األقصى يستنكر خطيب .28
أكد الدكتور عكرمة صبري خطيب المسجد األقصى المبارك في القدس أن           :  سائد الخالدي  -رأس الخيمة   

 ضم الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل وقبر راحيل في مدينة بيت لحم،             "اإلسرائيلي"اعالن دولة الكيان    
 واعتداء سـافر علـى      "الكيان الغاصب "فالس حكومة هذا    إ يعكس   "سرائيليةاإل"إلى قائمة األماكن االثرية     

  .الحضارة اإلسالمية
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 على هامش مشاركته كضيف شـرف لجـائزة رأس          "الخليج" الدكتور صبري في تصريح خاص ل      وأكد
 "ةاإلسرائيلي"الخيمة للقرآن الكريم في دورتها العاشرة أن صمود أبناء الشعب الفلسطيني في وجه الهجمة               

المستعرة على المسجد األقصى والقدس بشكل عام بحاجة إلى مؤازرة وتعاون من قبل الـدول العربيـة                 
  .واالسالمية التي لها نصيبها من هذه المقدسات 

 تحت المسجد األقصى لهـا      "اإلسرائيلية"وأوضح خطيب المسجد األقصى المبارك أن الحفريات واالنفاق         
 المباني وانهيار جزء منها في محيط المسجد األقصى وفي منطقة           مخاطر كثيرة وتؤدي إلى تصدع بعض     

سلوان بالبلدة القديمة، مع العلم أن هذه الحفريات لم تعثر على أي حجر له عالقـة بالتـاريخ اليهـودي                    
  .العبري القديم 

  26/2/2010الخليج، 
  

   حملة اعتقاالت وانتهاكات خطيرة ضد األطفال العرب في حي سلوان:  المحتلةالقدس .29
أكد سكان حي سلوان في مدينة القدس المحتلة، أن قوات االحتالل اإلسرائيلية اعتقلت في اآلونـة   : القدس

األخيرة، العشرات من األطفال والفتيان، من سـكان الحـي، بتهمـة مقاومـة االحـتالل، والتـصدي                  
  .ينللمستوطن

 12 بـين    طفال تتراوح أعمـارهم  50وقدرت مصادر محلية في الحي عدد األطفال الذين اعتقلوا بنحو           
وأضافت المصادر أن عمليات االعتقال تتم في ساعات الليل المتأخرة من قبل عناصر             .  عاما 15عاما و 

األطفال من  الشرطة والمخابرات وبصحبة عناصر مسلحين من حرس الحدود، حيث يتم إخراج األسرى             
وأيدي بعضهم مكبلـة    " المسكوبية"أسرة النوم واقتيادهم من بيوتهم للتحقيق معهم في محطة الشرطة في            

  . وتمنع أولياء أمورهم من مصاحبتهم
وذكرت أن التحقيق مع األطفال يتم لالشتباه بهم برشق الحجارة علـى المـستوطنين، مـشيرة إلـى أن                   

ب األطفال وتهديدهم، مشيرة إلى أن االعتقاالت تأتي على خلفيـة           المحققين يقومون خالل التحقيق بضر    
المجـاور والحـراس الـذين      " بيت يهونتان "االحتكاك المتواصل بين سكان سلوان وبين المستوطنين في         

  .يقومون بحراسته، حيث يقوم أوالد الحي برشق الحجارة على البيت
 25/2/2010قدس برس، 

  
  ينذر بكارثة إنسانية خطيرة غزةطاع  صنفاً من األدوية في ق76نفاد  .30

ما ينذر بكارثة   " صنفا من األدوية في غزة،       76كشفت لجنة اإلغاثة اإلنسانية المصرية عن نفاد        : القاهرة
  ."ةإنسانية نظرا للحاجة الملحة لهذه األدوي

ية أكـد أن    عبدالقادر حجازي، األمين العام للجنة، إنه تلقى تقريرا من وزارة الصحة الفلـسطين            .وقال د   
معظم هذه األدوية خاصـة بـأمراض القلـب    " صنفا من األدوية أصبح صفرا، وأن        76رصيد غزة من    

والسكر والمضادات الحيوية ومستلزمات العمليات الجراحية ما ينذر بكارثة إنسانية تتطلب تدخل المجتمع             
صـناف مـن األدويـة      الدولي والمنظمات العاملة في الحقل اإلغاثي بسرعة التحرك لتـوفير هـذه األ            

وأضاف أن اللجنة اعتمدت بشكل عاجل نصف مليـون جنيـه            ."الضرورية لحياة المرضى المحاصرين   
  .لتسيير قافلة إغاثية عاجلة إلى غزة للمساهمة في سد العجز الشديد من هذه األدوية

  26/2/2010الخليج، 
  

   اللبنانيةلوة الى الدولةتسليم مفتعلي إشكال عين الحيؤكد على التحالف الفلسطيني قوى وفد  .31
استقبلت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري في مجدليون وفدا  :)جنوب لبنان (صيدا

مدينة المن تحالف القوى الفلسطينية في منطقة صيدا وذلك في اطار جولة يقوم بها التحالف على فاعليات 
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لوة والجهود المبذولة لتثبيت األمن واالستقرار فيه خاصة لوضعهم في صورة الوضع في مخيم عين الح
  . بعد المصالحة التي شهدها بين حركة فتح وعصبة األنصار

وتحدث اثر اللقاء عضو تحالف القوى الفلسطينية منسق عام اللجان الشعبية للتحالف في لبنان عبد مقدح 
 ومن وقف الفتنة داخل مخيم عين على ما جرى من مصالحات"فقال انه تم اطالع النائب الحريري 

وتمنت النائب الحريري ان نعمل لتوحيد صفنا ألن العدو متربص بنا ويجب ان نوجه بندقيتنا . الحلوة
كما أكدت حرصها على اعادة اعمار مخيم نهر البارد وان ال . وكل امكانياتنا باتجاه العدو الصهيوني 

ميعا حرصنا على وحدتنا الوطنية وأمننا واستقرارنا وعلى وأكدنا ج. يكون مخيم عين الحلوة كنهر البارد
وعن  ."وجوب توجيه االهتمام الى مقدساتنا االسالمية التي تهود في الخليل وفي القدس والمسجد األقصى

تم لقاء المصالحة المشترك بين حركة فتح وعصبة : موضوع تسليم مفتعلي االشتباكات األخيرة قال مقدح
لى إضرورة تسليم مفتعلي االشكال عبد فضة وسليمان جبر على تجاه، وأكد الطرفان األنصار في هذا اال

لكننا في اللجنة اصرينا جميعا على أن ال يتم تسليمهما لنا ألننا لسنا سلطة ولسنا جهة . لجنة المتابعة
مفتعلي هذه تحقيق ولسنا قضاة، بل يجب ان يسلموا الى الدولة اللبنانية ألنها هي المسؤولة عن معاقبة 

 .الجرائم التي ترتكب
  26/2/2010المستقبل، 

  
  "بموت محتوم"نجاد يتوعد إسرائيل " .. عدوان" لمواجهة أي مستعدون: األسد .32

قال الرئيس السوري بشار األسد في مؤتمر صحفي مـشترك ونظيـره             : وكاالت - هدى سالمة  -دمشق
يعطونـا  "إنه يتمنى مـن اآلخـرين أال        اإليراني محمود أحمدي نجاد في العاصمة السورية دمشق أمس          
  ".دروسا عن منطقتنا وتاريخنا فنحن نحدد إلى أين ستتجه األمور

لم تأت  "وحول التصريحات اإلسرائيلية مؤخرا حول شن حرب على دمشق قال األسد إن هذه التهديدات               
غدر والعدوان واالحتالل   من حالة منعزلة بل علينا النظر إليها في سياق التاريخ اإلسرائيلي المبني على ال             

ال تعني أن إسرائيل ستقوم بعدوان وال يعنـي عـدم           "وأضاف األسد أن التصريحات      ".والتوسع والهيمنة 
نقوم دائمـا   "وتابع   ".التصريح بأن إسرائيل لن تقوم بعدوان، فنحن أمام كيان يقوم بأي عدوان بأي وقت             

الفتا إلى أن التـصريحات قـد تحمـل         " و كبيرا بتحضير أنفسنا للعدوان اإلسرائيلي سواء كان صغيرا أ       
للداخل اإلسرائيلي لرفع   "والثانية  " لسوريا والتيار المقاوم لدفعه باتجاه الخضوع والخنوع      "رسالتين األولى   

علينا أن نكون مـستعدين     "وأشار الرئيس السوري إلى أنه       ".معنوياته بعد سلسلة من الهزائم واإلحباطات     
وشكر األسد نجـاد     ". لعدوان إسرائيلي قد يقوم في أي وقت وتحت أي مبرر          في كل وقت وفي أي لحظة     

ليس غريبـا علـى     "، مشيرا إلى أن هذا      "موقفه الداعم والحاسم تجاه التهديدات اإلسرائيلية األخيرة      "على  
  ".إيران وفي الوقت نفسه لن يؤثر على المواقف السورية المبنية على مبادئ وأسس ثابتة ومعلنة

الكيان الصهيوني إلى عدم تكرار أخطاء الماضي مرة أخـرى ألن           " دعا نجاد الرئيس اإليراني      من جانبه 
مكررا تأكيده  " وهو ما يعني موته المحتوم    .. ذلك يعني نهايته المحتومة فشعوب المنطقة ستقف في وجهه        

ورأى  ".تلـين الكيان الصهيوني يتجه نحو الزوال وفلسفة وجوده انتهت والوقت يمر لغير صالح المح            "أن  
  .نجاد أن ممارسات إسرائيل وتهديداتها للشعب الفلسطيني ناجمة عن ضعفها

وردا على سؤال حول الرسالة التي ستنقل من صالته في مسجد سني وخلف إمام سني في دمشق قـال                   
وعلينا أن نـتعلم الـدورس مـن        .. نحن شعوب واحدة وموحدة والعديد من الحدود مفروضة علينا        "نجاد  
  ". ونتوحد أكثررسولنا

  26/2/2010الشرق، قطر، 
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   دول لمطاردة المتورطين باغتيال المبحوحسبعة سعيه لتشكيل فريق من يؤكدضاحي خلفان  .33
أعلن الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، انه سيبدأ العمل وشيكا :  فريد وجدي-دبي 

غتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح،  المتهمين با26لتشكيل فريق أمن دولي لمطاردة الـ 
 الجدد منهم في قائمة المطلوبين األسبوع المقبل، 15ال» االنتربول«مرجحا أن تضع الشرطة الدولية 

وكشف عن أن فرقا من شرطة دبي سافرت إلى بعض الدول األوروبية المعنية، خالل التحقيقات التي 
  . افضت إلى كشف القتلة

انه سيعمل من خالل القنوات الدبلوماسية األوروبية » البيان«احي خلفان تميم لـ  وقال الفريق ض
واالسترالية وربما األميركية، على تشكيل فريق عمل أمني إماراتي دولي يضم سبع دول على األقل، 
لمطاردة عصابة اغتيال قيادي حركة حماس محمود المبحوح في ضوء نتائج التحقيقات التي توصلت 

  . رطة دبي وذلك اعتبارا من يوم األحد المقبلإليها ش
 لجوازات سفر صحيحة ـ بغض النظر عن 26وأوضح أن التحقيقات كشفت عن استغالل المتهمين ال

ميتا « متهماً بطاقات ائتمانية مالية صادرة من بنك 14الحصول عليها باالحتيال أو التزوير ـ واستخدام 
ية، لحجز غرف الفنادق وبطاقات السفر في سبيل تنفيذ جريمة ومقره الواليات المتحدة األميرك» بنك

االغتيال على ارض اإلمارات ما يتطلب تحقيقا أمنيا دقيقا القتفاء أثر هذه العصابة الخطرة إلى أقصى 
بريطانيا وايرلندا وفرنسا وألمانيا (مؤكدا انه ال يجب على الدول الخمس .. بقعة في الكرة األرضية

 استخدم المتهمون جوازات السفر الصادرة عنها، االكتفاء بشجب هذه الجريمة فقط بل التي) واستراليا
مشاركة شرطة دبي في مالحقة المجرمين والعمل على ضبطهم باإلضافة إلى النمسا التي استخدم 

  . المتهمون أنظمة االتصاالت المستخدمة لديها
األمنية التي شكلتها شرطة دبي تابعت عن أن عشرات الفرق » البيان«وكشف الفريق ضاحي أيضا لـ 

التي (التحقيقات داخل الدولة، بينما انتقلت فرق أخرى تضم ضباط شرطة دبي إلى ست دول أوروبية 
على رأسها بريطانيا وفرنسا والنمسا، الستكمال ) وصلت منها وغادرت إليها فرقة اغتيال المبحوح
رار هذه الفرق في االنتقال إلى الدول المعنية في ضوء ومتابعة التحقيقات ولم يستبعد الفريق ضاحي استم
وأوضح الفريق ضاحي أن النيابة العامة تعد حاليا ملف . تطورات التحقيقات التي يتم التوصل إليها الحقا

 الذين كشفت عنهم شرطة دبي األربعاء الماضي إلرساله إلى المنظمة الجنائية 15استرداد المتهمين الـ 
، وتوقع صدور النشرة الدولية الحمراء للقبض عليهم األسبوع المقبل، وقال »االنتربول«للشرطة الدولية 

انه مازال من الصعب حاليا والى حين االنتهاء من التحقيقات تحديد عدد المتهمين المتورطين في عملية 
  . االغتيال، مشيرا إلى أن شرطة دبي تحقق مع فلسطينيين اثنين فقط محتجزين لديها

اإلسرائيلي دفع ثمنا سياسيا وعملياتيا فادحا » الموساد«لك، أكد الفريق ضاحي خلفان أن جهاز إلى ذ
تستوجب ) مائير داغان(» الموساد«مقابل اغتيال المبحوح في احد فنادق دبي، ما يمثل فضيحة لرئيس 

بر  من عمالء الموساد في اك26أن يخجل من نفسه، ويستقيل بعدما تم الكشف عن صور وشخصيات 
  . ضربة تعرية يتلقاها هذا الجهاز في تاريخه بشهادة اإلعالم العربي والعالمي

أعرب الفريق ضاحي خلفان عن يقينه بأن عدد أعضاء المجموعة التي نفذت عملية اغتيال المبحوح 
  .  على األقل26الشهر الماضي هو 

حدا كلف باإلعداد والدعم الليلة قبل الماضية، أن فريقا وا» بي بي سي« وأضاف في حديث لمحطة 
اللوجستي للعملية ومنهم من كلف بالمراقبة ومنهم من كلف بالتنفيذ، ونفى ما تردد عن أن بعض منفذي 

  . عملية االغتيال كانوا يحملون جوازات سفر دبلوماسية
  26/2/2010البيان، اإلمارات،  
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  ادرة السالم العربيةعباس سيشارك في أعمال اللجنة العربية المعنية بمب:  موسىعمرو .34
يشارك الرئيس محمود عباس في اجتماعات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في             : القاهرة

 التي تبدأ أعمالها األربعاء المقبل، وكذلك في أعمال اللجنة العربية المعنيـة بمبـادرة               133دورتها الـ   
  .السالم العربية التي تجتمع الثلثاء

م للجامعة العربية عمرو موسى إن الرئيس عباس سيشارك شخصياً في اجتماعات اللجنة             وقال األمين العا  
العربية لمبادرة السالم الثلثاء، وإن الوزراء سيستمعون إلى العرض الـذي سـيطرحه وإلـى الموقـف                 
الفلسطيني وتوصياته ليكون هناك قرار عربي جماعي في هذه الظـروف، خـصوصاً أن اإلجـراءات                

. تعطل أي عملية سلمية، كما أن هناك اقتراحاً اميركياً سـيعرض علـى اللجنـة الوزاريـة                اإلسرائيلية  
وأوضح أنه سيدعو إلى عقد اجتماع لوزراء األوقاف والشؤون اإلسالمية في الدول العربية عقب القمـة                

  .المقبل في ليبيا) مارس(العربية التي ستعقد في آذار 
  26/2/2010الحياة، 

  
  ع ابراج مراقبة مضادة للرصاص على حدودها مع غزة المصرية تضالقوات .35

تجري السلطات المصرية حاليا عمليات موسَّعة إلقامـة أبـراج          :  شادي محمد  -) مصر( رفح   -العريش
مصفَّحة على طول الحدود مع غزة لحماية الجنود المصريين من رصاص القناصة الفلسطينيين بدال من               

  .ى طول الحدوداألبراج الخشبية القديمة المنتشرة عل
إن السلطات المصرية نقلت بالفعل عددا من األبراج في النقاط الحدودية شمال معبـر              : وقال شهود عيان  

رفح الحدودي وتواصل األجهزة المختصة تركيبها وتثبيتها بدءا من العالمة الدولية رقم واحد عند ساحل               
  . جنوبي معبر رفح7البحر المتوسط وحتى العالمة الدولية رقم 

 برجا للمراقبة مصنعة من الفوالذ تم نشرها بالفعل على طول الحـدود             13وقالت مصادر أمنية إن نحو      
  . برجا على طول الحدود مع قطاع غزة23وجارٍ استكمال الباقي ليصل لنحو 

وتابعت المصادر أن تركيب األبراج الفوالذية يأتي حماية للجنود المصريين العاملين على مراقبة الحدود              
 رصاص القناصة الفلسطينية من الجانب اآلخر في خطوة لتحقيق منظومة األمن التي تخطوها مصر               من

  .لحماية حدودها مع قطاع غزة
ـ          أمتار فقط إلتاحـة الفرصـة للمـراقبين         7وقالت المصادر إن البرج الفوالذي الجديد يصل ارتفاعه ل

براج غير مجهَّزة بأية وسائل إلكترونيـة،       بداخلها للقفز خارجها مع حدوث اشتباكات، مشيراً إلى أن األ         
  .خاصة الصندوق العلوي الذي يجلس فيه المراقب

وأكدت المصادر أن اإلجراءات المصرية في استبدال أبراج المراقبة البدائية بأخرى فوالذيـة تزايـدت               
 عقب مقتل الجندي المصري برصاص قناصة فلسطينيين خالل نوبة حراسة له على الحدود بين مـصر               

  .وغزة في الشهر الماضي
وقال إن السلطات المصرية ستبدأ في استخدام الرصاص المطاطي بديال عن الرصاص الحي في إنهـاء                
وفض أية محاوالت فلسطينية القتحام الحدود من الجانب الفلسطيني واقتصر استخدام الرصاص الحي في              

  .حاالت الضرورة القصوى
  26/2/2010العرب، قطر، 

  
   أنفاق على الحدود مع غزةثالثة يفجر األمن المصري .36

وقال .المصرية -فجرت أجهزة األمن المصرية، أمس، ثالثة أنفاق أسفل الحدود الفلسطينية : وكاالت
مصدر أمني فلسطيني وعمال أنفاق إن السلطات األمنية المصرية فجرت في ساعات ما بعد العصر أحد 

جنوب قطاع غزة، وآخر مقابل حي الشعوث جنوب األنفاق مقابل حي السالم جنوب شرق مدينة رفح 
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المدينة، ثم عادت وفجرت ثالثا غرب معبر رفح قرب حي السالم، وأشار إلى أن االنفجارات هزت 
  .أرجاء محافظة رفح، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة الحدودية 

تفجيرها، موضحاً أن السلطات وذكر أن التدمير لم يخلف وقوع إصابات كون األنفاق كانت خالية وقت 
وواصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري الحدودي مع القطاع، . المصرية اكتشفتهما قبل أيام 

أمس، لليوم الثاني على التوالي، في اتجاه واحد، من الجانب المصري فقط، وذلك لعبور باقي المرضى 
وأكدت مصادر أمنية مصرية أن عدد .صرية الفلسطينيين الذين أنهوا عالجهم في المستشفيات الم

  .  مريضاً 155المرضى الذين عبروا، أول أمس، بلغ 
  26/2/2010الخليج، 

  
  في مدينتي القدس والخليل  يطالب بتوحيد الجهود لمواجهة التهويد دولي إسالميمؤتمر .37

ني والعـشرين، الـذي     طالب المشاركون في فعاليات المؤتمر اإلسالمي الدولي الثا       :  أحمد السيد  -القاهرة
نظمه المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية بالقاهرة في ختام فعالياته أمس في القاهرة، بـضرورة توحيـد                

التي تقوم بها قوات االحـتالل فـي        » التهويد«الجهود اإلسالمية لمواجهة الغطرسة اإلسرائيلية وعمليات       
  .مدينتي القدس والخليل ومختلف األراضي الفلسطينية

 دولة على   80د وزراء األوقاف والعلماء والمفكرون المشاركون في فعاليات المؤتمر، الذين يمثلون            وانتق
إلـى اآلثـار    » مسجد بالل «و  » الحرم اإلبراهيمي «مستوى العالم، قيام قوات االحتالل اإلسرائيلية بضم        

  .اليهودية، مؤكدين استنكارهم البالغ لهذا القرار ورفضهم القاطع له
المؤتمر قيام إسرائيل بضم مستوطنات الضفة الغربية ورفض الـسماح لالجئـين الفلـسطينيين          كما أدان   

بالعودة لديارهم، مطالبين الدول اإلسالمية والعربية المحبة للسالم بضرورة تقديم كافة الدعم والمـساندة              
لمـستقلة  للشعب والسلطة الفلسطينية للحصول على كافة حقوقهم المـشروعة وأولهـا إقامـة دولـتهم ا               

  .وعاصمتها القدس
وناشد المؤتمر المجتمع الدولي بضرورة فرض إرادته على إسرائيل لنـزع أسـلحة الـدمار الـشامل                 
والتصدي للتهديدات باقتحام المسجد األقصى وجميع محاوالت تهديد القدس، وتحميل سلطات االحـتالل             

  .أي مساس بحرمة المسجد األقصى والحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل
  26/2/2010كاظ، ع

  
  اإلسرائيلية العربية تدعو مجلس االمن لحماية الفلسطينيين ومنع االعتداءات الجامعة .38

دعت االمانة العامة لجامعة الدول العربية مجلس االمن الدولي والرباعية الدوليـة الـى              :  بترا –القاهرة  
ئيلية المتكررة علـيهم والتـي تـدفع        توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين ومنع االعتداءات االسرا       

جاء ذلك فـي بيـان      . بالمنطقة الى الهاوية ودوامة من العنف والكراهية وافشال اية جهود لتحقيق السالم           
اصدره قطاع فلسطين واالراضي العربية المحتلة في االمانة بمناسبة ذكرى مجزرة الحـرم االبرهيمـي               

  الشريف 
العلى للشؤون االسالمية بوزارة االوقاف المصرية الذي شاركت        في سياق متصل ، ندد مؤتمر المجلس ا       

فيه شخصيات ومفكرون من مختلف دول العالم باالنتهاكات االسرائيلية ضد المقدسات فـي االراضـي               
المحتلة داعين العالم العربي واالسالمي الى التصدي لهذه الممارسات الرامية الـى تهويـد االراضـي                

  .الفلسطينية
  26/2/2010ردن، الدستور، األ
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  الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل اسالميان: " لحقوق اإلنسانالعربية" .39
 قالت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في االردن أمس أنها تتابع بقلق ما  تناقلته األنباء عن عزم                  : عمان

فـي بيـت لحـم      الكيان الصهيوني اعتبار الحرم اإلبراهيمي  الشريف في الخليل ومسجد بالل بن رباح              
  .ضمن اآلثار اليهودية

وأكدت في بيان صدر عنها أمس أن هذين المعلمين العربيين اإلسالميين هما  ضمن األراضي العربيـة                 
الفلسطينية التي يشملها قرارات األمم المتحدة  ومجلس األمن باعتبارها جزءا من األراضي المحتلة سنة               

1967   
م المتحدة والرأي العام العالمي  باستنكار هذا التـصرف واعتبـاره            وطالبت المنظمة الدول العربية واألم    

  .منافيا للشرعية الدولية ومباديء حقوق  اإلنسان
  26/2/2010الرأي، األردن، 

  
  صبيح يطالب بموقف عربي وإسالمي ودولي اكثر صالبة تجاه ما يحدث في القدس .40

سالمي ودولي اكثر صالبة تجاه ما يحدث طالبت جامعة الدول العربية، أمس، بموقف عربي وإ: القاهرة
وأكد . ” اإلسرائيليين“على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم من قبل ” اعتداء“في القدس المحتلة من 

محمد صبيح األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين، في تصريح للصحافيين، أمس، 
ة التهديدات التي تواجه المسجد األقصى جراء الممارسات مع خطور“على ضرورة أن يتناسب الموقف 

هناك عمليات تهويد هي األخطر في البلدة القديمة، وبخاصة في مناطق “وقال صبيح . ”” اإلسرائيلية“
” إسرائيل“وأشار الى أن . ” باب العمود والشيخ جراح وباب الواد وحي البستان بمنطقة سلوان، وغيرها

  . ”  مليون دوالر لغرض هدم منازل الفلسطينيين70خصصت ما ال يقل عن 
  26/2/2010الخليج، 

  
  قلب كل حجر حتى تعرف الحقيقةنسليس عمل صديق  الجوازاتتزوير : أستراليا إلسرائيل .41

رئيس الوزراء األسترالي، كوين رود، صرح أن  ،أبيب، من تل 26/2/2010األوسط،  الشرقذكرت 
بحماس  محمود ة التي استخدمت في عملية اغتيال القيادي موضوع تزوير جوازات سفر أستراليأن 

 أن وزير وأعلن. خطير للغاية، وبالده لن تسكت عليه وستقلب كل حجر حتى تعرف الحقيقةالمبحوح، 
روتم، وأبلغه غضب الخارجية في حكومته، ستيفن سميث، استدعى السفير اإلسرائيلي في كنبرا، يوفال 

.  توضح ما جرىاألسترالية وطلب منه أن يقدم في جلسة قادمة تفسيراتبالده من استخدام الجوازات 
وقال له إنه إذا اتضح أن إسرائيل تقف وراء هذه العملية، فإنها سترى استخدام جواز السفر األسترالي 

فليس بهذه الطريقة يعامل «كعمل غير ودود يتناقض مع الصداقة الحميمة التي تربط بين البلدين، 
  .»األصدقاء
وزير الخارجية األسترالي ستيفن سميث ، أن وكاالت وعن، 26/2/2010االتحاد، اإلمارات،  وأضافت

لم نتوصل إلى نتائج في تحقيقاتنا األولية بشأن سوء استخدام خطير لثالثة “لصحفيين في كانبيرا قال 
ير بما ال يدع لكنني أوضحت للسف. جوازات سفر أسترالية سواء من خالل التزوير أو انتحال الهويات

مجاالً للشك أنه إذا استنتجنا من التحقيقات أن إساءة استخدام الجوازات األسترالية تمت برعاية أو موافقة 
وأوضح أن أصحاب جوزات . ”مسؤولين إسرائيليين، فأستراليا لن تعتبر ذلك عمالً ودياً يقوم به صديق

ويات، حسب المعلومات المتوافرة لدى السفر المعنية هم ضحايا تزوير جوازات سفر أو انتحال ه
  .المسؤولين األستراليين حتى اآلن

  
  



  

  

 
 

  

            21 ص                                     1711: لعدد        ا       25/2/2010الخميس  :التاريخ

    "لإلطالع على أوضاع ومعاناة الشعب الفلسطيني" غزة  يزوروزير خارجية ايرلندا  .42
وصل وزير الخارجية االيرلندي مايكل مارتن الى قطاع غزة امس :  ماهر ابراهيم والوكاالت-غزة 

صر لتفقد مؤسسات تعرضت للتدمير خالل الحرب االسرائيلية على عبر معبر رفح الحدودي مع م
  . القطاع الشتاء الماضي

زيارته لغزة هي األولى من نوعها عبر معبر « وأكد وزير الخارجية االيرلندي، في تصريح مقتضب، أن
  . »رفح وانه كان يريد زيارة القطاع لمشاهدة ما يحدث هناك بنفسه

االيرلندي زيارة مؤسسات وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين وتضمن جدول زيارة المسؤول 
لالطالع عن كثب «التي تشمل عددا من البرامج والمستشفيات والمدارس والمناطق المتضررة )اونروا(

  . »على أوضاع ومعاناة الشعب الفلسطيني
  26/2/2010البيان، اإلمارات، 

  
  وليسوا إيرلنديينسفر وثائق  زوروا  قتلة المبحوح:وزير خارجية إيرلندا .43

أكد وزير الخارجية اإليرلندي مايكل مارتن أن األشخاص الذين اغتالوا محمود المبحوح لم يكونوا : )وام(
ونبه إلى أن التحقيق سيتواصل . ايرلنديين ولكنهم زوروا معلومات وجوازات سفر لمواطنين إيرلنديين

وقال مارتن في مؤتمر صحافي عقده في مقر االونروا . في هذه القضية الخطيرة حتى يتم كشف الحقيقية
في قطاع غزة الذي وصل اليه، أمس، إن حكومة بالده تنظر إلى القضية بمنتهى الخطورة وإنها كان لها 

  . موقف حازم نافياً بشدة تورط أي مواطن ايرلندي في القضية
  26/2/2010الخليج، 

  
  "التراث اليهودي"لـإلبراهيمي ومسجد بالل مم المتحدة تنتقدان ضم الحرم اواشنطن واأل .44

قرار الحكومة  الليلة قبل الماضية، انتقدت الواليات المتحدة بشدة،:  محمد ابراهيم والوكاالت-رام اهللا 
 .اإلسرائيلية بضم الحرم اإلبراهيمي في الخليل ومسجد بالل بن رباح في بيت لحم لهيئة اآلثار اليهودية

شمل مغارة الحرم اإلبراهيمي في الخليل وقبة « الخارجية في واشنطن، إن وقال الناطق باسم وزارة
راحيل في بيت لحم في قائمة المواقع المندرجة في إطار خطة صيانة التراث الوطني اإلسرائيلي، 

ونوه إلى .»استفزازي وال يفيد الجهود المبذولة الستئناف المفاوضات بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني
  . »واشنطن أبلغت مسؤولين إسرائيليين كبارا بموقفها من هذه القضية« أن

 أما األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون فأعرب عن قلقه بشأن التطورات الجارية في القدس الشرقية 
وجاءت تصريحات بان كي مون . والمواقع التراثية اإلسرائيلية والمشكالت التي يشهدها قطاع غزة حاليا

وقال . لقاء جمع بينه ووزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك في مقر األمم المتحدة في نيويوركخالل
بان كي مون دعا إسرائيل إلى اتخاذ خطوات من أجل « مارتن نيسركي الناطق باسم األمم المتحدة ، إن

عرب بان كي وأ. »الفلسطيني-السماح باستئناف محادثات السالم الخاصة بتسوية الصراع اإلسرائيلي
في القدس الشرقية ، وإدراج مواقع ) الذي أصدرته إسرائيل(أمر الهدم الجديد «مون عن القلق بشأن

  . »مقدسة في الضفة الغربية المحتلة على قائمة لألماكن التراثية اإلسرائيلية
  26/2/2010البيان، اإلمارات، 

  
  " إسرائيل"السجن لسويديين شاركا في احتجاجات ضد  .45

أصدرت محكمة سويدية، أمس، حكما بالسجن على رجلين بعد إدانتهما بالقيام بأعمال عنف : )ب.ف .أ (
  .”إسرائيل”العام الماضي على هامش مباراة تنس بين السويد و” إسرائيل”أثناء احتجاج معاد لـ
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  . وأدين والين بعدة تهم من بينها رشق سيارة شرطة بالحجارة  
  26/2/2010الخليج، 

  
   اعفاء بضائع المستوطنات من الجمارك وروبي يرفض األالقضاء .46

قضت المحكمة األوروبية في لوكسمبورج امس في قرار موضع ترقـب           :  وكاالت االنباء  -لوكسمبورج  
شديد بأن البضائع اإلسرائيلية الواردة من األراضي الفلسطينية المحتلة إلى االتحاد األوروبي غير معفـاة          

تجدر اإلشارة إلى أن الحالة التي       ".المحتلة ليست جزءا من دولة إسرائيل     ألن األراضي   "من الجمارك ،    
  .تنظر فيها المحكمة تدور حول أجهزة تحضير مياه غازية تم تصنيعها في الضفة الغربية

كان المنتج اإلسرائيلي يحاول إدخال تلك البضائع إلى ألمانيا بإعفاء جمركي ، مستندا في خالفه مع هيئة                 
  . كزية في ميناء هامبورج األلماني إلى شهادات اإلعفاء الجمركي اإلسرائيليةالجمارك المر

  24/2/2010الدستور، األردن، 
  

   يحرض على اتحاد الطالب المسلمين بجامعة في كاليفورنيا   بأمريكا"اإلسرائيلي"اللوبي  .47
والية طلب سياسي أمريكي يخوض معركة انتخابات مجلس الشيوخ عن :  حنان البدري-واشنطن 

، من جامعة ايرفين بالوالية، حظر اتحاد الطالب المسلمين في ”اإلسرائيلي“كاليفورنيا مدعوماً من اللوبي 
  .الجامعة 

تحرك دفوريه جاء كرد فعل بعد أقل من أسبوعين من مقاطعة طالب الجامعة وبينهم مسلمون 
شنطن مايكل أورين خالل إلقائه في وا” اإلسرائيلي“وديمقراطيون ومناهضون للحرب ومستقلون، السفير 

  . كلمة في الجامعة، ما اضطره لالنسحاب 
 26/2/2010الخليج، 

  
  مناطق اخرى باالستيطان  عززت القدس وسفي من مناطق "إسرائيل"ستنسحب :  الملكيالمعهد .48

: نتائج دراسـة بعنـوان    ) تشاتهام هاوس (' المعهد الملكي للشؤون الدولية   'اصدر   :ـ سمير ناصيف   لندن
اشرف على تحضيرها البروفسور مايك دامبر، االستاذ في جامعة اكستر البريطانية،           ' ثمن الفشل : القدس'

  . والدكتورة ويندي بوالن، المحاضرة في جامعة كمبريدج
ونظم المعهد حلقة نقاش حول التقرير الصادر عن هذه الدراسة تناقش فيها المؤلفان رامـي نـصر اهللا،                  

، وراى دولفن المسؤول في هيئة االمم المتحـدة فـي القـدس،             'الم والتعاون مركز دراسات الس  'رئيس  
وشاركت في النقاش مجموعة من     . والبروفسور مناحيم كالين، االستاذ في الجامعة االوروبية في فلورنسا        

  .االختصاصيين حضرت الندوة
حابا من جانب واحد مـن      الخطوات المتوقعة من الحكومة االسرائيلية الحالية ستشمل انس       'وقال دامبر ان    

وتعزيز االستيطان واالستيالء على الممتلكات الفلسطينية      ) كما حدث سابقا في غزة    (بعض مناطق القدس    
في مناطق اخرى بحيث يؤدي هذا االمر الى حصر الوجود الفلـسطيني فـي القـدس فـي مـا يـشبه                    

يؤدي الى ردود فعل سلبية     وهذا الوضع خطير جدا النه س     . المستودعات للبضائع في مقاطعات محاصرة    
ومثل هذا االمر ما كان ليحدث منذ عشر سنوات، امـا           . او الى الطرد التدريجي للفلسطينيين من القدس      

اآلن وفي ظل الحكومة االسرائيلية الحالية، فان قادتها يحولون سكان القدس الشرقية الفلـسطينيين الـى                
نون ويصعبون اوضاعهم المعيشية، ويمارسـون    وضع مشابه لسكان مدينة الخليل، حيث يخترقهم مستوط       

الضغوط عليهم للهجرة، وكل ذلك بالموافقة الضمنية للحكومة، وغـض الطـرف مـن جانـب القيـادة                
  .'االمريكية
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هناك معارضة لما يجري من جانب القيادات الفلسطينية االسالمية والحركة االسـالمية            ': واضاف دامبر 
ؤثر على مسلمي القدس، ولكن االسرائيليين المتطرفين يـصعدون فـي           الفلسطينية بداخل اسرائيل التي ت    

وهذا امر لـيس مفيـدا للفلـسطينيين        . مناطق الحوض المقدس والحرم الشريف مما سيؤدي الى انفجار        
  .'ولالسرائيليين

االسرائيليين حولوا القدس الشرقية الى مدينـة معطلـة ومـصابة بـضرر             'واعتبرت ويندي بوالن ان     
ن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية ومحاصرة في الوقت عينه عبر القرارات االداريـة              ومعزولة ع 

والحواجز وطريقة شق الطرق والجدار الفاصل، وبالتالي يصعب تحول القدس الشرقية الـى عاصـمة               
  .'للدولة الفلسطينية المقبلة، اذا قامت مثل هذه الدولة

ما يبعث االمل هو ان قرارات االمم       'متحدة في القدس فقال ان      اما راي دولفن، المسؤول في هيئة االمم ال       
المتحدة بشأن القدس الشرعية ما زالت فاعلة برغم كل محاوالت الحكومات االسرائيلية المتعاقبة لـدفنها               

  .'عبر تغيير االوضاع الميدانية واصدار التشريعات التي تصعب العيش على القدسيين الفلسطينيين
  26/2/2010القدس العربي، 

  
  الجوازات الفرنسية األربعة مزورة: باريس .49

أكدت السلطات الفرنسية أن جوازات السفر الفرنسية األربعة المستخدمة في جريمة اغتيال : )ب.ف .أ (
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في تصريح . محمود المبحوح، مزورة

 في هذا الوقت أن ثالثة جوازات سفر قد زورت في الظاهر وحصل أستطيع أن أبلغكم“صحافي، أمس، 
  .” انتحال هوية مواطنين فرنسيين

إننا نقوم بكل إجراءات التحقق المتبعة في ما يتعلق بالعناصر التي أمنتها السلطات “وأوضح فاليرو 
”  إلى السلطات الفرنسيةاإلماراتية، إال أن هذه السلطات لم تقدم في هذه المرحلة طلبا للمساعدة القضائية

  .”السلطات القضائية ستكلف الكشف عن كل هذه العناصر عندما يطلب منها ذلك“وأكد فاليرو أن . 
  26/2/2010الخليج، 

 
 )ج( على مناطق الفلسطينيةمبعوث األمم المتحدة يطلب من بيريز توسيع سيطرة السلطة  .50

األمين العام لألمم المتحدة لعمليـة الـسالم فـي          قال مبعوث   : عبدالرؤوف أرناؤوط، الوكاالت  : رام اهللا 
إنه طلب من الرئيس اإلسرائيلي شمعـون بيريـز أن تقــوم إسرائيل          : الشرق األوسط روبرت سيري   

بخطوات تمكن توسيع سيطرة السلطة الفلسطينية على مناطق في الضفة الغربية، في إشارة إلى المناطق               
وأكد . أهمية دعم جهود بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية في الضفة        وأشار إلى أنه اتفق وبيريز على       ). ج(

  .أنـه نقـل إلى بيريز قلـق األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون العميق إزاء الوضع في غزة
  26/2/2010الوطن، السعودية، 

  
   الدولة الفلسطينية؟تقوممتى  .51

  *ر وميغيل أنخيل موراتينوسيبرنار كوشن
الماضي، استطاع المؤتمر الدولي للمتبـرعين مـن أجـل الدولـة            ) ديسمبر(ن األول    كانو 17في يوم   

    عمجي أما موضوع هذه الهبات،    . 2010 بليون دوالر، للسلطة الفلسطينية، حتى العام        7,7الفلسطينية، أن
لية السالم،  فهو يتعلق بوضع األسس االقتصادية، والمالية، والمؤسساتية لدولة فلسطين القادمة، ودعم عم           

  ".أنابوليس"التي يقودها الرئيس عباس، في الوقت ذاته الذي افتُتح فيه مؤتمر 
لكن بناء أسس الدولة الفلسطينية، ما فتئ يتقدم ويتطـور، ليـشكل            . وبعد مرور عامين، خابتْ أنابوليس    

  .اتفاق سالماليوم قاعدةً متينة، تتيح استئناف المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية، من أجل 
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أوالً، النجاح الذي ال جدال فيه، وغير المسبوق، الذي حقّقه          : ال شك أن هذا التقدم يرجع لعاملين أساسيين       
).  بليون يـورو   4,068( بليون دوالر،    5,5مؤتمر المتبرعين، ومؤتمر باريس الذي أتاح بالفعل صرفَ         

ازنة السلطة الفلسطينية، وإدارة مـشاريع التنميـة        وقد تم الوفاء بالوعود، إذ سمح هذا المبلغ بتمويل مو         
  .بصورة جيدة، وتلبية الحاجيات اإلنسانية في البالد

لكن تضامن المجتمع الدولي هذا، كان يمكن أن يصبح بال طائل، لو لم تلتزم السلطة الفلسطينية بسلـسلة                  
لقـد أثبتـت هـذه    .  الفـساد من اإلصالحات المتينة والصادقة، القائمة على أسس الـشفافية، ومكافحـة      

اإلصالحاتُ التي فعلتها حكومةُ رئيس الوزراء سالم فياض، منطقياً، ما تمتلكه األراضي الفلسطينية من              
  . طاقة اقتصادية كامنة

لقد أضحت المؤسساتُ الفلسطينية، تسير بصورة أفضل، وبات أمن الممتلكـات واألشـخاص مـضموناً               
وقد لعـب االنخفـاض الملمـوس       . رون الخواص يعودون إلى لبالد    بشكل أفضل أيضاً، وصار المستثم    

للحواجز المفروضة على التنقّل من قبل الجيش اإلسرائيلي، والتعاون ما بين قوات األمـن اإلسـرائيلية                
  ).2009العام  % 8(والفلسطينية في هذا الشأن، دوراً أيضاً في عودة النّمو االقتصادي إلى البالد 

فإذا كانت األسس المالية، واألمنيـة، والمؤسـساتية، للدولـة          ! ي؟ بالطبع، هذا ال يكفي    لكن، هل هذا يكف   
  .الفلسطينية في طريقها إلى الوجود، فإنه يتعين عليها أن تتجسد أيضاً على الصعيد السياسي والدولي

سا وإسبانيا، بتوجيه   ففي سبيل ذلك قامت فرن    . إن بناء دولة فلسطينية، أمر بات اليوم هدفاً يتقاسمه الجميع         
تحية خاصة إلى خطاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، السيد نتنياهو، في جامعة بار إيالن، وكذلك اإلعالن               

  . في عملية بناء المستوطنات) مؤقت ومحدود بالتأكيد( عن تأجيٍل 
فهـذه  .  الشأن ومع ذلك، فإن العملية السياسية لم تُفضِ إلى نتيجة بعد، رغم جهود جورج ميتشل في هذا               

العملية ما تزال متأخرةً، مقارنة بالجهود المالية التي بذلها المتبرعون، وال سيما االتحاد األوروبي، الذي               
والحال أن المعتدلين في المعسكرين، والمتبرعين بهـذه        . من المساعدة لفلسطين   % 50يساهم بأكثر من    

  .   سي حقيقي جديد، حتى يتسنى لهم االستمرار في جهودهماألموال، في حاجة إلى مكافأتهم، بفَتْحِ أفق سيا
والحال أن أوروبا ما فتئت تعمل في هذا االتجاه، من خالل االتصال مع الفلسطينيين واإلسرائيليين، ومن                

وال شك أن لقاءنا ونحن برفقة كاترين أشتون، مع         . خالل التعاون الوثيق مع الواليات المتحدة األميركية      
كما يشهد على ذلك أيضاً، ما      . ، يشهد على ذلك   )يناير( كانون الثاني    12شل، في بروكسل يوم     جورج ميت 

، من نتائج طموحه حـول مـسألة        2009) ديسمبر( كانون األول    8تبنّاه مجلس الشؤون الخارجية، يوم      
  .الشرق األوسط

ع في موقف تذكيرٍ، نراه ضرورياً      ال ينبغي أن تتقوق   . إنه يتعين على أوروبا اآلن، أن تتحمل مسؤولياتها       
األمن المطلق إلسرائيل،   : لكنه مجرد تعويذة في غالب األحيان، بمالمح الحّل النهائي التي ال رجعة فيها            

، مع تبادٍل لألراضي، ومع إعـالن القـدس         1967واالعتراف بقيام دولة فلسطينية، على أساس خطوط        
  .عاصمة للدولتين

وم، أن تتقدم باقتراح ضمانات سياسية، وأمنية، وماليـة، مـن أجـل مـساعدة              إنه يتعين على أوروبا الي    
فعلـى  . إن هذا الصراع الطويل يجب أن ينتهي      ". مخاطر السالم "اإلسرائيليين والفلسطينيين، على تجاوز     

االتحاد األوروبي أن يلعب دوره في هذا الصراع، ألنه صديقٌ إلسرائيل، وصديقٌ للسلطة الفلـسطينية،               
ن األمن مرتبطٌ بأمنه هو أيضاً على المدى البعيد، ففي هذه المنطقة ثمةَ صراعات أكثر إثارةً للقلـق                  وأل

  .واالنشغال، تستثمر الطريقَ الفلسطيني المسدود ألغراض الدعاية والتضليل السياسي
ة من أجل الـسالم،     ولتحقيق النجاح في هذا التحدي، يتعين على أوروبا أن تعمَل مع شركائها في الرباعي             

الواليات المتحدة األميركية، وروسيا، ومنظمة األمم المتحدة، ولجنة المتابعـة التابعـة لجامعـة الـدول                
كما يمكنهـا أيـضاً أن تـستند إلـى          . العربية، التي تضم بلداناً عربية مهِمَّةً عديدة، مثل مصر واألردن         

  .المساهمة التي تمثّلها مبادرة السالم العربية
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 - التي نراها ضرورية اليوم، وإن كانت غيـر كافيـة          –" مناقشات التقارب "نا أن نقترح، فيما وراء      علي
األمن، الميـاه، الالجئـين،     (روزنامةً لمفاوضات محدودة، حول مجموع المسائل، ومنها الوضع النهائي          

  .، وآلية لتأطيرٍ جاد، يقوم باستخالصِ الدروس من أخطاء الماضي)القدس
ن اآلن، تستطيع أوروبا أن تُفعل، على األرض، إجراءات ثقة جريئة ما بـين الطـرفين، حتـى                  ابتداء م 

وفي وسع أوروبا أيضاً أن     . تساعد في  الوقت ذاته على إطالق التفاوض، الذي ينبغي أن يتم على الفور             
جيع علـى اسـتئناف     تُنظِّم مؤتمر قمة من أجل السالم، يتيح مساندةَ وتأطير هـذه الديناميكيـة، والتـش              

  .   االتصاالت، من أجل سالمٍ نهائي ما بين سوريا، ولبنان، وإسرائيل
وفي أعقاب ذلك، وتماشياً مع التزامها بذلك من قبل، ستعترف أوروبا، باإلجماع، بالدولـة الفلـسطينية،                

نِ، إلى جانب   حتى تصبح فلسطين في النهاية، عضواً كامل العضوية في المجتمع اُألممي، وتعيش في أم             
  .دولة إسرائيل

فلـم  . سيصادفُ العام المقبُل الذكرى العشرين لمؤتمر مدريد للسالم، الذي انطلقتْ فيه مفاوضاتُ السالم            
وتلك هي الرسالةُ األساسية التي نُقلَتْ إلى الـرئيس         . فعلى أوروبا أن تفتح الطريق    . يعد ثمةَ وقتٌ نُضيعه   

  .     شباط الحالي22 و21اريس، يومي عباس، أثناء زيارته إلى ب
  إسبانيا و خارجية فرنسايوزير* 

  :صدر هذا المقال تحت عنوان
? A quand l'Etat palestinien  

  26/2/2010ألردن، االغد، 
  

   المهجر الالجئالفلسطينياإلنسان  .52
  منير شفيق

 1948/1949طيني في العـام    ثمة إشكال نشأ بعد أن قام الكيان الصهيوني على تهجير ثلثي الشعب الفلس            
تحت ضغط القوة العسكرية وارتكاب المجازر ليفرض على الفلسطيني ترك بيته وأرضه ويهرب بنفـسه               
وعائلته وعرضه من المناطق التي تمت السيطرة عليها من قوات الهاغاناه الصهيونية التـي أصـبحت                

  .جيش الكيان فيما بعد
ما األردن وسـوريا ولبنـان والعـراق ومـصر وبعـض            كانت الهجرة إلى خارج حدود فلسطين، السيَّ      

المهاجرين تجمع في معسكرات لالجئين في المناطق الفلسطينية التي لم تصلها القوات الصهيونية في تلك               
هذا وأفلت جزء صـغير مـن الـشعب         . المرحلة وهي ما عرفت فيما بعد بقطاع غزة والضفة الغربية         

ـ «وقد أطلق البعض عليهم اسم      . صهيونيالفلسطيني ليبقى تحت دولة الكيان ال      وكـان  . »48فلسطينيي ال
لجؤوا إلى تلك المناطق ولكن لم يـسكنوا        ) على تفاوت (هنالك جزء صغير آخر وأغلبهم من الميسورين        

  .المخيمات أو ما يسمى بمعسكرات الالجئين
وقراهم التي هجروا منهـا،     وهؤالء جميعاً هم من يطالَب بحقهم في العودة إلى بيوتهم وأراضيهم ومدنهم             

كما أن حق العودة إلى تلك األجزاء التي قامت عليها دولة الكيان الصهيوني هو من حق كـل الـشعب                    
الفلسطيني في األساس أي بمن فيهم سكان الضفة الغربية وقطاع غزة الذين لم ينطبق علـيهم تعريـف                  

  .في مكان مسقط رأسه أو مسكنه فقطوهذا الحق نابع من حق كل مواطن في كل وطنه وليس . الالجئ
  .فحق عودة الالجئين الفلسطينيين هو جزء من حق كل الشعب الفلسطيني في كل وطنه فلسطين

ولكن إذا كسرنا القيود والحدود التي فرضها اتفاق سايكس بيكو أو فـي األدق فرضـها االسـتعماران                  
ومن ثَمَّ فـإن    . ا جزء من األمة العربية    البريطاني والفرنسي فإن فلسطين جزء من الوطن العربي وشعبه        

  .األمة العربية كلها تشارك الفلسطينيين في الحق في فلسطين
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بيد أن فلسطين كما الوطن العربي كله جزء من العالم اإلسالمي تماماً كما هي الحال بالنسبة إلى البلدان                  
ران وإندونيسيا وباكـستان وسـائر      اإلسالمية األخرى التي اعتبرت أوطاناً قومية لشعوبها مثل تركيا وإي         

ولـيس  . وهذه جميعاً يشملها مفهوم وحدة األمة اإلسالمية بالتعريف اإلسالمي        . الدول اإلسالمية األخرى  
وهو الذي يستخدم على نطاق إسالمي واسع كـذلك         . التعريف الغربي أو المعاصر لمفهوم األمة أو األمم       

، فواقـع العـالم     »األمـة الباكـستانية   «و  » األمة اإليرانية  «و» األمة التركية «حيث يتردد التأكيد على     
اإلسالمي القائم هو عالم أمم إسالمية بالمعنى الحديث لتعريف األمة ما دام مقسماً علـى أسـاس دولـة                   

  .إيرانية، ودولة تركية، ودولة باكستانية وهكذا
 اإلسالمي المعتقـدي لهـا ولـيس        -بالتعريف القرآني » األمة اإلسالمية «وهذا كله ال يتناقض مع مفهوم       

والدليل هو استخدام المفهومين في آن واحد       . » األمة -الدولة«أو  »  الدولة -األمة«بالمفهوم الحديث حول    
  .وإن كان هذا االستخدام، عملياً ونظرياً، يحافظ على الفارق في تعريف المصطلح

ني كل الدول والشعوب اإلسالمية غيـر       من هنا فإن قضية فلسطين تعتبر قضية أساسية للمسلمين كافة تع          
العربية، استناداً للمفهوم العقدي اإليماني لألمة اإلسالمية من جهة، واستناداً إلى مكانة القدس ومـسجدها               

  .األقصى وما حولهما في القرآن والحديث الصحيح، من جهة ثانية
كمـا علـى    ) بية والوطن العربي  األمة العر (ولهذا ثمة مشكلة كبيرة تنشأ على المستوى القومي العربي          

المستوى اإلسالمي العام حين تعتبر فلسطين قضية تخص الفلسطينيين وحدهم ويمكنهم أن يتصرفوا بهـا               
كما شاؤوا، السيَّما حين يأتي التصرف بعيداً من تحريرها بالكامل من االستيالء الصهيوني على جـزء                

وا فلسطين وحدهم إذا استطاعوا، وأن يقاوموا المشروع        وهذا يعني أن بإمكان الفلسطينيين أن يحرر      . منها
ولكن ال يحق لهـم     . الصهيوني فيها بكل ما امتلكوا من القوة ووحدهم إذا عزت نصرتهم عربياً وإسالمياً            

التنازل عن أي جزء منها؛ ألن فلسطين عربية باعتبارها جزءاً من الوطن العربي وألنها قضية إسالمية                
  .دة المسلم بعامةيدخل مصيرها في عقي

بل يمكن القول حتى على المستوى الفلسطيني الضيق إنه ليس من حق أي جيـل مـن أجيـال الـشعب                   
الفلسطيني أن يتصرف بها على أي وجه غير وجه إبقائها من حق األجيال الفلسطينية المتعاقبة كما فعلت                 

طيني وإن لم تستطع أن تـسلمها لجيلنـا      األجيال الفلسطينية السابقة التي سلمتها حقاً حصرياً للشعب الفلس        
  .الراهن محررةً من نهرها إلى بحرها

وينجم عمَّا تقدم أن مشكلة الالجئين الفلسطينيين تظل مشكلة حق العودة إلى الديار والوطن وحق العمـل                 
  .لتحريرها من نهرها إلى بحرها

لمـادي والقـانوني للفلـسطيني      هذا الحق المزدوج هو حق واحد ال يمس مهما كان الوضع المعيشي وا            
وسـواء أكـان    . المهجر الالجئ أكان يسكن الخيام أم كان يسكن في األحياء التي يسكنها أهل بلد اللجوء              

فقيراً أم غنياً وسواء أكان يتمتع بحقوق اإلقامة والتنقل والعمل والتملك، وحتى جواز السفر بأي مـستوى       
وى وهمية تعتبر تمتعه بأي من تلك الحقوق يعني التـوطين     كان، أم حرِم من كل ذلك أو بعضه تحت دع         

فهذان الحقان ال يسقطان بالتقادم وال بالوضـع الـذي          . أو التخلي عن حق العودة أو حق تحرير فلسطين        
وهذا ينطبق على الفلـسطيني الـذي يحمـل الجنـسية           . يكون عليه الفلسطيني في بلد اللجوء أو الهجرة       

و األلمانية أو أية جنسية أخرى، فال الحرمان من حقوق العيش الكريم بكل مـا               األميركية أو البريطانية أ   
تحمله الكلمة من معنى وحقوق جانبية، وال عدم الحرمان من كل ذلك مهما عال مستواه حتى لو وصـل                   

ثابتين ) حق واحد (إلى المشاركة، كما هي الحال في األردن، يظل حق العودة وحق تحرير فلسطين حقين               
ن ال يجوز المساس بهما أو التخلي عنهما تحت أي ظرف من الظروف            مقدسوهو ما أثبتتـه تجربـة      . ي

بل أكدته األجيال التي ولدت     . اللجوء الفلسطيني وحتى الهجرة وامتالك المواطنة في بالد الغرب والشرق         
الكثيـر مـن    وعلى هذا مئات وآالف الـشواهد و      . ونشأت في بالد الهجرة حتى لو فقدت لسانها العربي        

  .التحقيقات اإلعالمية والبحثية
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ولهذا ال يجوز الخوف من التوطين أن يحرم الفلسطيني من العيش الكريم والحقوق األساسية فـي بـالد                  
  .اللجوء والمهجر

أما من يخاف من التوطين، أو في األدق على الذين يصرون على حق العودة ورفض التوطين، أن يقفوا                  
ة ويقفوا بقوة إلى جانب المقاومة وتحرير فلسطين؛ ألن مصدر خطر إسقاط حق             ضد السياسات األميركي  

العودة وفرض التوطين يأتي من الحلول السياسية أو عملية التسوية التي ترعاها أميركا، ومما قُدم مـن                 
أوسـلو  تنازالت في القضية الفلسطينية وعن الحقوق الثابتة مثل الموافقة على القرارات الدولية أو اتفاق               

وصوالً إلى مبادرة السالم العربية كما الموقف من السياسات األميركية في عهد أوبامـا فـي المرحلـة                  
  .الحالية

االنسجام مع السياسات األميركية وعملية التسوية من جهة والتمسك بحق العودة ورفض التـوطين مـن                
  .وإذا التقيا تغلَّب األول على الثاني. جهة أخرى متناقضان

 على طريق المفاوضات والبحث عن تسوية توافقية مع أميركا والكيان الصهيوني يعني من اللحظة               السير
مهما أعلن عن التمـسك بحـق       » حل عادل لقضية الالجئين   «األولى التخلي عن حق العودة والبحث عن        

ار ومن يفعل ذلك إنما يخادع نفسه وفي األغلب يخدع شعبه عن سبق اإلصـر             . العودة ورفض التوطين  
  . والتصميم

  26/2/2010العرب، قطر، 
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  عبدالمجيد جرادات

لماذا قررت السلطات اإلسرائيلية ضم الحرم اإلبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ومسجد بالل بن رباح               
األركـان  في بيت لحم إلى ما يسمونه قائمة التراث اليهودي؟ ، وكيف لنا أن نفسر ما ذهب إليه رئـيس                    

، عندما علق على تداعيات تورط الموساد باغتيال القيـادي الفلـسطيني محمـود              " حالوتس"اإلسرائيلي  
  .المبحوح في دبي بأنه يندرج ضمن إجراءات الردع اإلسرائيلي؟

نتساءل بعد أن أعلن االتحاد األوروبي بأن الجوازات التي يحملها عناصر أو عمالء الموساد الذين قاموا                
فماذا سيفعل  : كيف لو أن هؤالء ليسوا مرتبطين بإسرائيل      ": ليست مزورة " اغتيال خارج إسرائيل     بعملية

  .القانون الدولي ضد من يتبنى أفعالهم؟
وما هي التدابير   :  عميال ، تم تحديد هوياتهم لحد االن بمثل العملية التي قاموا بها            26هل يعقل أن يكلف     

ار في إسرائيل باالعراف والمواثيق الدولية التـي تكفـل مبـدأ            التي ستتخذ في ظل استهانة صناع القر      
  .الحرص على حياة الزوار بحكم احترام سيادة الدول؟

عمليا ، فإن الحكومة اإلسرائيلية في ورطة سياسية ، وبالرغم من الجهود التي تبذل مـن قبـل اللـوبي                    
أمـام الـرأي العـام      " صورة إسرائيل ترميم  "الصهيوني في الواليات المتحدة والدول األوروبية لمحاولة        

العالمي ، إالّ أن االنتقادات التي توجه لرئيس الموساد حول الطريقة التـي وصـفها المحلـل الـسياسي                
، بأنها ال تبرر إنهاء حياة شخص معادي لهم بوسائد غرفة نومة ، أثارت وتثير العديـد                 ) جدعون ليفي (

يهود في عالقاتهم التي تتأسس على التضليل والنيـل         من المالحظات التي يفترض أنها ستكشف عيوب ال       
  .ممن هم حولهم

من حيث التوقيت ، فإن قضية الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل هي مقدمة تكتيكية لصرف األنظار عـن                 
تطورات فضيحة الموساد في دبي ، ومن هنا تكون الدقة بمبدأ التعاطي مع مستجدات الخطط االلتفافية أو                 

ي ستتبناها إسرائيل دون سواها ، فماذا علينا أن نتوقع؟ هنـا تتجلـى الحكمـة الفلـسطينية                 االستباقية الت 
والعربية معا لضرورة التصدي ألية مفاجآت ، ولنا أن نتوقع لجوء إسرائيل للبحث عـن المزيـد مـن                   
المسوغات ، بحيث يظهر حدث جديد يغطي على ما قبله ، لكن من الواضح أن هذه الفرضـية سـوف                    
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الذي نجحت شرطة دبي بتغذيته على الساحتين العالمية والعربية ، بحيث           " دور الفضائيات "بفعل  تصطدم  
يتم كشف الحقائق تدريجيا ، وبشكل يحرج عمالء إسرائيل ، ويقلل من أساليب التحيز المشروع للكيـان                 

  .الصهيوني
قة الغـرب والواليـات المتحـدة    ماذا سيفعل نتنياهو لمواجهة هذه األزمة؟ ، وهل سيلجأ لعملية تعيد له ث       

بناء على ما لحق بـالجيش      " التهور بالنسبة إليه ضعيفه   "بالدور اإلسرائيلي في المنطقة؟ ، تبدو احتماالت        
 ، وحجم الخطايا التي ارتكبوها ضـد        2006اإلسرائيلي من هزيمة في حربه على الجنوب اللبناني عام          

ت هو أنه سيفكر بتعميق الفجوة بـين فـصائل الـشعب      أهالي غزة قبل عام ونيف ، لكن أقوى االحتماال        
  .الفلسطيني الذي يطمح للتخلص من االحتالل ، ومن هذه الشرفة ، يكون الحذر الشديد

  26/2/2010الدستور، األردن، 
  

  :كاريكاتير .54
  

    
  26/2/2010الخليج،   


