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   التنسيقتلويح فلسطيني بدولة ثنائية القومية وإلغاء أوسلو وحل السلطة ووقف": هارتس" .1

اإلسرائيلية أن كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور " هآرتس"أفادت صحيفة : أسعد تلحمي-الناصرة 
لسطينيون في حال تناولت الخيارات التي قد يلجأ إليها الف" وثيقة شاملة"صائب عريقات وضع أخيراً 

تواصل الجمود السياسي، أبرزها تحويل المعركة من أجل إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل إلى 
وأشارت إلى أنه . ، وإلغاء اتفاقات أوسلو"فلسطين التاريخية"معركة إلقامة دولة واحدة ثنائية القومية في 

  .ساسة في أرجاء العالم، معظمهم أوروبيبعث في األسابيع األخيرة بنسخ عن الوثيقة لعدد من ال
ونقل الكاتب المخضرم في الصحيفة عكيبا إلدار عن الوثيقة المترجمة إلى اإلنكليزية أنها تتناول أيضاً 
تهديد الفلسطينيين بوقف التعاون األمني مع إسرائيل في حال واصلت األخيرة رفضها العودة إلى طاولة 

علي لهذا التهديد هو حل قوى األمن الفلسطينية التي دربها األميركيون وأضاف أن المعنى الف. المفاوضات
فرض " حماس"ونشوء وضع من التسيب في الضفة الغربية يتيح لحركة ) بإشراف الجنرال كيث دايتون(

وتابع أن الفلسطينيين يهددون أيضاً بحل السلطة، ما سيلزم إسرائيل بالعودة إلى . سيطرتها وحكمها
  . عسكري في الضفة لتصريف شؤون الفلسطينيينفرض الحكم ال

فهو تحويل الصراع الى المطالبة بدولة واحدة ثنائية القومية " وهو المقلق إلى حد بعيد"أما الخيار الثالث 
في حال لم " خيار الال مفر"وقال عريقات للصحيفة إن الخيار الثالث سيكون . من البحر إلى النهر

التفاهمات التي تمت بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء تستأنف المفاوضات على أساس 
اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت، وأطلعت على تفاصيلها اإلدارة األميركية السابقة، وتلك التي تلت 

  ". تفاهمات رايس"مؤتمر أنابوليس وعرفت بـ 
ى تنازالت فلسطينية بعيدة التي تنطوي عل"تتضمن هذه التفاهمات " وثيقة عريقات"وأضافت الصحيفة أن 

تكتفي "، فإن السلطة "هآرتس"وبحسب الوثيقة، كما قرأها مراسل ". المدى في كل ما يتعلق بالالجئين
 سنوات 10تتم عودتهم على مدى "  ألف الجئ فلسطيني إلى ديارهم في إطار الحل الدائم150بعودة 

قة بالعربية ال تتطرق إلى عدد الالجئين، وأشار المعلق إلى أن الوثي)".  ألف الجئ كل عام15عودة (
  .بعكس االنكليزية، تفادياً إلثارة جدل واسع في أوساط الفلسطينيين

إلى ذلك، تدعو الوثيقة إلى قطع العالقة مع إدارة الرئيس باراك أوباما وبدء حملة ديبلوماسية تدفع 
وأضافت . م في الشرق األوسطبأوروبا واألمم المتحدة إلى الضغط على األميركيين لتغيير سياسته
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، وأنه ال يمكن اعتماد األميركيين في كل ما "تفاهمات رايس"أن عريقات يتهم أوباما بالتنكر لـ " هآرتس"
  . يتعلق بتحريك العملية السياسية في الشرق األوسط، بل يجب البحث عن آفاق أخرى

القدس وغور األردن، أساساً للحل الدائم، ، بما فيها 1967وتقوم التفاهمات أساساً على اعتبار حدود عام 
وبموجب . كما تقضي بقبول مبدأ مقايضة أراض مع ضمان التواصل الجغرافي بين الضفة وغزة

 في المئة من األراضي، فيما طلبت 1.9 الفلسطينية، اقترح الفلسطينيون مبادلة -التفاهمات اإلسرائيلية 
يل على أن تكون األحياء العربية في القدس المحتلة ضمن ووافقت إسرائ.  في المئة6.5إسرائيل مبادلة 

، فيما أصر الفلسطينيون على أن "الحوض المقدس"الدولة الفلسطينية، وأن يكون نظام دولي خاص لـ 
وتشترط إسرائيل أن تكون الدولة . تكون مكانة القدس الشرقية المحتلة مماثلة لسائر المناطق المحتلة

ح، وأن تواصل سيطرتها على المجال الجوي لها، بينما يرفض الفلسطينيون أي الفلسطينية منزوعة السال
بالوقوف عائقاً أمام التوصل إلى حل " حماس"وجود إسرائيلي في أراضيهم، كما يتهم عريقات حركة 

  .ينهي االحتالل
  27/2/2010الحياة، 

  
  عباس ُيحدد موقفه من المفاوضات غير المباشرة بعد اجتماعه مع مبارك .2

سورية اليوم قبل زيارته للقاهرة ) ابو مازن(يزور الرئيس محمود عباس :  جيهان الحسيني–القاهرة 
حيث يلتقي الرئيس حسني مبارك اإلثنين المقبل، ويحضر اجتماعات وزراء الخارجية العرب الثلثاء 

الم العربية التي ايضاً اجتماعات لجنة متابعة مبادرة الس" أبو مازن"ومن المقرر أن يحضر . واألربعاء
  .تعقد في القاهرة الثلثاء المقبل على هامش اجتماعات الدورة العادية لوزراء الخارجية العرب األربعاء

إن الرئيس الفلسطيني سيتخذ قراره في شأن المفاوضات غير " الحياة"وقالت مصادر مصرية ثقة لـ 
رك ومحادثاته مع وزراء الخارجية المباشرة مع اإلسرائيليين بعد مشاوراته مع الرئيس حسني مبا

ورجحت أن يوافق على مفاوضات غير مباشرة، خصوصاً في ضوء وجود حكومة إسرائيلية . العرب
ال يمكن أن ننتظر أربع سنوات أخرى نظل خاللها متكوفي األيدي في ظل حكومة : "وأضافت. متشددة

ت غير المباشرة ستحدث حلحلة في المفاوضا"، معربة عن اعتقادها بأن "برنامجها توسعي استيطاني
العملية السلمية ألن الجمود التام في مسار المفاوضات سينعكس سلباً على األراضي الفلسطينية التي 

  ". تتعرض لهجمة شرسة من حكومة إسرائيلية مطامعها ليس لها حد
ة التحرير الفلسطينية من جانبه، قال األمين العام لجبهة التحرير العربية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظم

إن عباس لن يعلن موقفه من إجراء مفاوضات غير مباشرة مع " الحياة"واصل أبو يوسف لـ 
القرار لم "اإلسرائيليين إال بعد إجراء مشاورات مع وزراء خارجية لجنة المتابعة العربية، مضيفاً أن 

ة التنفيذية واللجنة المركزية لحركة فور عودة أبو مازن من القاهرة ستجرى اجتماعات للجن... يتخذ بعد 
فتح إلطالع القادة الفلسطينيين على المستجدات، خصوصاً في ما يتعلق بالقرار الذي سيتخذه الرئيس 

  ".عباس في شأن المفاوضات غير المباشرة
أن دولة قطر، بصفتها رئيس الدورة " الحياة"في السياق ذاته، كشفت مصادر ديبلوماسية عربية لـ 

ية لوزراء الخارجية العرب، ال تريد عقد اجتماع رسمي لوزراء لجنة المتابعة، وتفضل عقد اجتماع الحال
هناك مساع فلسطينية من : "وقالت. غير رسمي ال تخرج عنه قرارات، وهو ما يعارضه الفلسطينيون
 يبحث عن "أبو مازن"، مضيفة أن "أجل أن يعقد اجتماع رسمي يخرج بقرارات داعمة للموقف الفلسطيني

  .غطاء عربي يدعم مواقفه في ضوء القرار الذي سيتخذه، في إشارة إلى خوض مفاوضات غير مباشرة
  27/2/2010الحياة، 
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   طلب من األوروبيين دعم قيام الدولة ورفع الممثليات لسفاراتالرئيس: عريقات .3
التحريـر الفلـسطينية    أعلن رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة        : عبدالرؤوف أرناؤوط - رام اهللا 

صائب عريقات أن الرئيس عباس ركز في لقاءاته التي عقدها مع مسؤولين أوروبيـين خـالل األيـام                  
 وعاصمتها القدس الـشرقية    1967الماضية على االعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود الرابع من يونيو           
وقال . ومفوضيات عامة إلى سفارات   ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في الدول األوروبية من ممثليات          

 ."أيضا تم الحديث عن بناء عالقات سياسية واقتصادية وأمنية مع دول االتحاد األوروبي"
من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن عباس سيلتقي الثالثاء المقبـل                 

ة لمبادرة السالم العربية على المستوى الوزاري       الرئيس المصري حسني مبارك، كما سيلتقي لجنة المتابع       
إسرائيلية غير مباشـرة بوسـاطة     -الطالعهم على فحوى االقتراح األمريكي بإجراء مفاوضات فلسطينية       

 .أمريكية
  27/2/2010الوطن، السعودية، 

  
   رئيس اإلمارات بوفاة الشيخ مبارك وينّوه بجهودهم في كشف قتلة المبحوحيعزيهنية  .4

 رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور إسماعيل هنية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة               هاتف: غزة
. اإلمارات العربية المتحدة، وتقدم له بالتعزية والمواساة بوفاة الشيخ مبارك بن محمد بن خليفة آل نهيـان        

رحمته ويلهم أهله وذويـه     وأعرب هنية في اتصاله الهاتفي اليوم الجمعة عن أمله أن يتغمد الفقيد بواسع              
كما شكر هنية خالل محادثته مع رئيس دولة اإلمارات جهود شرطة دبي في كـشفها               . الصبر والسلوان 

الذي تم اغتياله قبل أكثر مـن       " حماس"قتلة الشهيد محمود المبحوح القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية          
  .شهر في إمارة دبي

  25/2/2010قدس برس 
  

  "خطوة عنصرية جديدة"قانون تجريم إحياء النكبة " لكنيستا"إقرار : بحر .5
اإلسرائيلي قانون ) البرلمان" (الكنيست"ندد المجلس التشريعي الفلسطيني في بيان مكتوب بإقرار : غزة

تجريم إحياء ذكرى النكبة، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني للتوحد في مواجهة كافة أشكال االستهداف 
  . لحقوقه ومقدساتهاإلسرائيلي الممنهج

يشكل خطوة عنصرية جديدة تُوسع من دائرة "واعتبر إقرار الكنيست قانون تجريم إحياء ذكرى النكبة 
  ".االستهداف اإلسرائيلي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المستباحة، ومقدساته السليبة

الذي " العنصري"سرائيلي الذي وصفه بـ ودعا البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية إلدانة القانون اإل
يحاول استفزاز مشاعر شعبنا وطمس أبسط حقوقه المشروعة، والدفع باتجاه مقاطعة الحكومة : "قال إنه

الصهيونية والكنيست الصهيوني وعزلهما سياسة ودبلوماسياً النتهاكهما كل مبادئ حقوق اإلنسان 
  ".والقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني

لالستنفار التام بغية الدفاع عن حقوقه ومقدساته في وجه االستباحة "وطالب بحر الشعب الفلسطيني 
اإلسرائيلي التي تخطط لقرارات عنصرية أخطر خالل المرحلة المقبلة، وتهيئ الساحة لجرائم كبرى 

  ".قادمة تطال الحقوق والمقدسات في ظل صمت عربي رسمي مهين وتواطؤ دولي فاضح
  25/2/2010رس قدس ب

  
  قرار الضم سياسي ولن ننجّر إلى دوامة العنف:  الصالة في الحرم اإلبراهيميبعدفياض  .6

أكد رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض عقب أدائه صالة الجمعة بـالحرم االبراهيمـي وسـط                : الخليل
 األراضـي   حضور كبير في الخليل، امس، ان الحرم وكل المدن والبلدات والقرى ومضارب البدو فـي              
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هي جزء ال يتجزأ من األراضي التي ستقوم عليها دولـة فلـسطين              "1967الفلسطينية التي احتلت عام     
  ".المستقلة وفي القلب منها مدينة القدس العاصمة األبدية للشعب الفلسطيني

ان كل صالة تقـام فـي       : وقال فياض في تصريحات للصحافيين أمام الحرم االبراهيمي بعد أداء الصالة          
  .الحرم وكل أذان يرفع من داخله يؤكد على ارتباطنا بهذا المكان

وفي رده على ما تناقلته وسائل إعالم اسرائيلية حول تصريحات لـنتنياهو قال فيها ان الشعب الفلسطيني                
ليس صحيحاً ان شعبنا لم يفهم هذا القرار الذي يحمـل بعـداً             : قال فياض ،  لم يفهم القرار الذي أصدره      

خطيراً ينطوي عليه من ناحية فعلية بأن هذه المناطق إسرائيلية، وهي ليست كـذلك فهـي أرض                 سياسياً  
، فهذا السبب الرئيس والجوهري لرفضنا هذا القرار كما هو سبب لرفـضنا             1967فلسطينية احتلت عام    

طبق عليها  ، وين 1967لكافة القرارات واإلجراءات اإلسرائيلية التي اتخذت منذ االحتالل اإلسرائيلي عام           
القانون الدولي، وإن شعبنا يرفض هذا القرار كما يرفض جميع اإلجراءات اإلسرائيلية التي اتخذت منـذ                

  . والتي استهدفت تكريس االحتالل وفرض سياسة األمر الواقع67عام 
وشدد فياض على ان مخالفة اسرائيل الصريحة للقانون الدولي، بقرارها ضم أسـوار القـدس والحـرم                 

هيمي ومسجد بالل بن رباح الى قائمة االماكن التراثية اليهودية ال تنشئ حقاً للجانب االسـرائيلي،                االبرا
  .مشيراً الى ان تواجده في الحرم جاء للتعبير عن حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن ارضه

 الـسلطة   فيما اكد وزير االوقاف والشؤون الدينية محمود الهباش في خطبة الجمعة بالمسجد على رفض             
   .الوطنية للقرار االسرائيلي الذي يستهدف الحرم االبراهيمي ومسجد بالل بن رباح

  27/2/2010األيام، فلسطين، 
  

   اعتداءات االحتالل سيدفع إلى تفجر األوضاع والبحث عن خيارات أخرىاستمرار: قريع .7
لمنظمة التحرير الفلـسطينية،    ، عضو اللجنة التنفيذية     "أبو عالء "حذّر أحمد قريع     :عبد الرؤوف أرناؤوط  

ـ   من ان استمرار الممارسات االسرائيلية ضد الفلسطينيين التي كان آخرهـا إقـرار            " األيام"في تصريح ل
  . وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، سيدفع الى تفجر األوضاع600
الالمبـاالة لمـشاعر    تفجر األوضاع ال يأتي بقرار، ولكن استمرار مثل هذه الممارسـات وهـذه              "وقال  

الفلسطينيين واالستهانة بالحقوق الوطنية الفلسطينية، بال شك انها ستدفع األمور الى البحث عن خيـارات               
  ".أخرى، والخيارات أمام الفلسطيني كثيرة

 27/2/2010األيام، فلسطين، 
  

  دفع المصالحة الفلسطينيةالدويك يستقبل وفد من الشخصيات ل .8
لشخصيات الفلسطينية المستقلة، أمس، مع وفد من حركة حماس برئاسة رئيس بحث وفد تجمع ا: أ.ب.د

وقال رئيس الوفد ياسر الوادية  .المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك سبل تحقيق المصالحة الوطنية
إن االجتماع الذي عقد في منزل دويك بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بحث سبل دفع "للصحافيين 

وذكر أن ". مصالحة الوطنية إلنهاء حالة االنقسام الداخلي المستمر منذ أكثر من عامين ونصفعجلة ال
وفد الشخصيات المستقلة، الذي يضم مجموعة من علماء المسلمين واألكاديميين ورجال األعمال 

ءات والمثقفين والمهنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، سيعقد عددا من اللقا
  . لمواصلة جهود دعم المصالحة

  27/2/2010الخليج، 
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   بالقاهرة تنفي تقديمها اي تسهيالت لسفر اثنين على خلفية اغتيال المبحوحفلسطينسفارة  .9
نفت سفارة فلسطين في القاهرة يوم امس ان تكون لها اي عالقة بتـسهيل عمليـة    :اشرف الهور -غزة  

ن في امارة دبي على خلفية حادثة اغتيال القيادي في حماس محمـود             سفر اثنين من الفلسطينيين المعتقلي    
في عملية االغتيال تـسعى     ' حلقة مفقودة 'المبحوح، في الوقت الذي تحدثت فيه حركة حماس عن وجود           

  .االطراف لكشفها
نسخة منـه ان الـسفارة      ' القدس العربي 'وقال مصدر مسؤول بسفارة فلسطين بالقاهرة في تصريح تلقت          

ت صاحبة الحق بالسماح الي شخص لدخول دولة االمارات العربية المتحدة او غيرها مـن الـدول                 ليس'
' الرسـالة 'وجاءت تصريحات المصدر في السفارة على خلفية تقرير نشرته صحيفة            .'الشقيقة والصديقة 

المـساعدة  المقربة من حركة حماس، نقلت فيه عن مصادر امنية فلسطينية مطلعة اتهامها للسفارة بتقديم               
للفلسطينيين انور شحيبر واحمد ابو حسنين المعتقلين في امارة دبي على ذمة التحقيق في حادثة اغتيـال                 

  .المبحوح قبل نحو الشهر
حيث قالت المصادر لتلك الصحيفة ان السفارة سهلت مرور هذين الشخصين من مطار القاهرة الى مطار                

  .'ى االراضي المصريةعلى الرغم من وجودهما غير القانوني عل'دبي 
  27/2/2010القدس العربي، 

  
   منذ بداية العام"إسرائيل" من VIP ترفض تسلم بطاقات الـالفلسطينيةالسلطة  .10

ـ           :  وليد عوض  -رام اهللا    القـدس  'كشف حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلـسطينية لـ
 التي تمنح مـن قبـل اسـرائيل لكبـار           VIPالجمعة بانه يرفض منذ شهرين تسلم بطاقات الـ         ' العربي

المسؤولين الفلسطينيين لتسهيل تحركاتهم وتنقالتهم، وذلك نتيجة رفض تل ابيب تجديد تلـك البطاقـات               
  .للعشرات من المسؤولين الفلسطينيين

ـ   التـي  VIPبأن جميع المسؤولين الفلسطينيين لم يتسلموا بطاقات الــ          ' القدس العربي 'واوضح الشيخ ل
التي تمنح للشخصيات الهامة بعد محاولة اسـرائيل        VIPانا رفضت تسلم بطاقات الـ      'ا، وقال   تجدد سنوي 

محاولة اسرائيل شطب بطاقات    '، مشيرا الى ان رفضه جاء بسبب        'التعامل معها بشكل انتقائي وبمزاجية    
  .'العشرات من المسؤولين الفلسطينيين

 VIPنية ترفض منذ بداية العام تسلم بطاقات الــ          واكد الشيخ بان السلطة ممثلة في وزارة الشؤون المد        
قررنا عدم استخدام هذه 'بسبب رفض اسرائيل منحها للعشرات من المسؤولين الفلسطينيين، واضاف قائال           

  .'البطاقات التي تجدد سنويا اذا لم تمنح للجميع
 بطاقـة   300والي  الممنوحة للمسؤولين الفلسطينيين تبلغ ح    VIPواوضح الشيخ بأن مجموع بطاقات الـ       

 تعتبر من الدرجة االولى حيث تمنح العضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واعضاء اللجنة              120منها  
  .المركزية لحركة فتح ووزراء الحكومة وقادة االجهزة االمنية

  27/2/2010القدس العربي، 
  

   من طاقم الحركة لمحادثات تبادل األسرىحماس تنفي استقالة الزهار .11
عن استقالة القيادي في " اإلسرائيلية" "هآرتس" نفت حركة حماس، أمس، ما ذكرته صحيفة :آي.بي.يو

 .الحركة محمود الزهار على خلفية خالفات مع رئيس المكتب السياسي خالد مشعل حول صفقة شاليت
 إطار ال أساس له من الصحة وهو يأتي في" هآرتس"ما نشرته : وقال القيادي في حماس صالح البردويل

سلسلة األكاذيب التي يسوقها اإلعالم الصهيوني من أجل تشويه صورة الحركة من ناحية، والتغطية على 
التي باتت مالحقة من المجتمع الدولي لما اقترفته من جرائم حرب " اإلسرائيلية"الفضائح المتوالية للقيادة 

  .وجرائم ضد اإلنسانية وامتهان سيادة الدول عن طريق االغتيال
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جلعاد شاليت واضحة وتنطلق " اإلسرائيلي"وشدد على أن موقف الحركة ومطالبها من صفقة الجندي 
هي " إسرائيل"باألساس من قضية إنسانية تهدف لإلفراج عن المعتقلين في سجون االحتالل، وأوضح أن 

 خالفات التي تماطل في موضوع الصفقة، وتحاول أن تتهرب من مسؤوليتها في هذا اإلطار بزعم وجود
  .فلسطينية بهذا الشأن

نسبت لمصادر فلسطينية مطلعة قولها، أمس، إن الزهار انسحب منذ أسبوعين من طاقم " هآرتس"وكانت 
الحركة لمحادثات تبادل األسرى، في أعقاب خالف بينه وبين مشعل، وقائد الذراع العسكري للحركة 

ة في ما يتعلق بشروط إتمام الصفقة مقارنة مع أحمد الجعبري، أضافت أن الزهار أبدى مواقف أكثر ليون
  .موقف مشعل والجعبري الرافض لتقديم تنازالت

  27/2/2010الخليج، 
  

  تعاوننا مع الدولة وثيق وهو رأس أولوياتنا:  في لبنانمسؤول فتح الجديد .12
إنه زار لبنان : قال جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح:  سوسن األبطح- بيروت

ألسبوع الماضي ألداء مهمتين إحداهما رياضية باعتباره رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطينية والثانية ا
كان غرض الزيارة السياسي «: »الشرق األوسط«وحول المهمة السياسية قال الرجوب لـ. سياسية

عنصر ثانيا إخراج ال. تحسين شروط حياة الفلسطينيين في لبنان وخلق حالة من االستقرار عندهم
وثالثا إخراج الساحة اللبنانية من . الفلسطيني من تجاذبات األجندة في لبنان الداخلية منها والخارجية

 ساعة، 24وأضاف الرجوب أنه، وخالل وجوده في لبنان الذي لم يستغرق سوى . »التجاذبات الفلسطينية
  .التقى أطرافا لبنانية وفلسطينية

التي شهدتها الساحة الفلسطينية في لبنان، متمثلة في استقالة أمين وتأتي زيارة الرجوب، بعد التطورات 
  .سر حركة فتح سلطان أبو العينين عضو اللجنة المركزية لفتح

إن اجتماعات مكثفة عقدها الرجوب مع المسؤولين في فتح، : »الشرق األوسط«وقال مصدر فلسطيني لـ
فتحاوي في لبنان، إذ إن إيجاد حلول طويلة األمد للوصول إلى صيغة ولو مؤقتة لترتيب البيت الداخلي ال

  . للخالفات يبدو صعبا للغاية
ال تعليقات عندي على «: معلقا» الشرق الوسط«وقال منير المقدح، مسؤول الكفاح المسلح في لبنان لـ

ن أبو ماز. التغييرات التي تشهدها الساحة الفتحاوية في لبنان، األمور ستتضح بشكل كامل خالل يومين
يرغب في إجراء تعديالت، وكل ما تبلغناه حتى اآلن هو استقالة سلطان أبو العينين، وتولي فتحي أبو 

  . »العردات مسؤولية اإلشراف على فتح
بموجب رسالة بعث بها إلى أبو مازن، «استقالة أبو العينين » الشرق األوسط«وأكد فتحي أبو العردات لـ

هذا «:  وعما إذا كانت له خطة لترتيب وضع المخيمات أمنيا قال.»وطلب مني تولي المسؤولية من بعده
نحن على تعاون كامل، وتنسيق وثيق مع الدولة اللبنانية، وهذه مسألة على رأس . أمر نتكلم فيه الحقا

  . »أولوياتنا إلى جانب تحسين وضع المخيمات سياسيا واجتماعيا
ديدة، جعلت من بقاء أبو العينين في موقعه ويقول مسؤول فلسطيني طلب عدم ذكر اسمه أن عوامل ع

فإضافة إلى عدم رضا السلطات اللبنانية عنه، فقد الرجل سلطته داخل مخيم الرشيدية الذي «أمرا صعبا، 
يقيم فيه في صور، وأصبح ضعيفا داخل فتح، وأحاطت به تهم فساد، إلى جانب أن اتهامه باغتيال نائب 

من العام الماضي، كانت ضربة كبيرة لموقعه، ) آذار( مارس ممثل منظمة التحرير كمال مدحت في
خاصة أن كمال مدحت شخصية بارزة في فتح وكان يلعب دورا محوريا، فهو صاحب موقف قوي، 

وتداعيات مقتله أثرت على الوضع في غزة أيضا، إذ إنه كان . وكان سندا كبيرا ألهالي نهر البارد
 مقبول ومحبوب من الجميع، ولو استطاع العودة ألصبح وهو رجل. مصمما على العودة إلى هناك
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لذلك من الخطأ اعتبار أن اغتيال كمال مدحت كانت له تداعيات . الخصم األقوى واألبرز لمحمد دحالن
  .»على الوضع الفلسطيني في لبنان فقط

ع اليوم الجمي«: ويشكك المسؤول الفلسطيني في أن يكون أبو العردات قادرا على ضبط الوضع، ويقول
أبو . يعلن عن رضاه لتولي أبو العردات مسؤولية فتح، ألن كل واحد منهم يظن أنه سيحكم من خالله

العردات ال يملك نفوذا على األرض أو جماعات مسلحة تدين له بالوالء، لذلك سيجد صعوبة في لعب 
كن القيادة في رام اهللا ال تثق لقد كان بمقدور المقدح مثال، أن يتولى مسؤولية فتح في لبنان، ل. دور قيادي
عالقات متشعبة مع إيران وقطر وسورية ودول ال تنظر لها السلطة بعين ) حسب زعمهم(به ألن له 

وهم يعرفون سلفا أنهم لحظة يعطونه أمرا فليس بالضرورة أن ينفذه قبل أن يستشير جهات . الرضا
 .»أخرى قد تكون داخل لبنان أو خارجه

  27/2/2010الشرق األوسط، 
  

  "عين الحلوة"حريصون على استتباب األمن في  :وفد حماس يزور بهية الحريري .13
األوضاع في المخيمات الفلسطينية وال سيما في مخيم عين الحلوة، كانت محور اللقاء الذي عقد : صيدا

 في مجدليون بين النائب بهية الحريري ووفد من حركة حماس برئاسة مسؤولها السياسي في لبنان علي
الحريري اطلعت من وفد حماس على صورة  .بركة في إطار جولة يقوم بها الوفد على فاعليات صيدا

الوضع في عين الحلوة بعد إنهاء ذيول االشتباكات األخيرة، وتبلغت من الوفد أن لقاء مصالحة سيعقد في 
ثبيت األمن واالستقرار عين الحلوة قريباً بمشاركة جميع األطراف وبرعاية القيادات اللبنانية من أجل ت

   .في المخيم
لم يعد شأناً محلياً، أصبح له اهتمام محلي واقليمي، لذلك نحن   مخيم عين الحلوة، أنوقال بركة اثر اللقاء

حريصون على استتباب األمن في مخيم عين الحلوة، وكذلك نحن نعمل مع كافة الجهات الفلسطينية 
  ".ل حتى ال تتكرر األحداث المؤسفة التي حدثت قبل عشرة اياملوضع آلية دائمة لمعالجة أي إشكال يحص

كذلك تداولنا في الحقوق المدنية واإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في لبنان وأكدت النائب : "وأضاف
الحريري أنها ورئيس الحكومة وتيار المستقبل يعملون من أجل إقرار الحقوق المدنية واإلنسانية لالجئين 

 في لبنان ريثما يتمكنوا من العودة الى فلسطين، كذلك استعرضنا األوضاع في فلسطين بشكل الفلسطينيين
عام وبخاصة ما يجري من مصادرة للمقدسات اإلسالمية في الخليل وبيت لحم والقدس، وكان هناك 

اءات إجماع على أنه ال بد أن تتحد الجهود الفلسطينية والعربية لمواجهة المخاطر والتهديدات واإلجر
 ".الصهيونية بحق مقدساتنا وما يجري من استيطان ومن تهويد لمدينة القدس

  27/2/2010المستقبل، 
  

  "مركزية فتح"من أعضاء في ) VIP(االحتالل يسحب الـ  .14
، بطاقات من أغلب أعضاء اللجنة المركزية "اإلسرائيلي"سحبت سلطات االحتالل  ":الخليج "-رام اهللا 
. تحركاتهم ونشاطاتهم السياسية في مساندة ودعم المسيرات الشعبية االحتجاجية، للحد من "فتح"لحركة 

من نصف أعضاء اللجنة ) VIP(سحبت بطاقات الـ" إسرائيل"وأكد عضو اللجنة توفيق الطيراوي أن 
بحجة مشاركتهم في فعاليات وأنشطة مقاومة لممارسات االحتالل في قريتي بلعين ونعلين غربي رام اهللا، 

  . مناطق التماس مع االحتالل بالضفةوباقي
وأوضح الطيراوي أن اللجنة تفكر بعقد مؤتمر صحافي وتمزيق باقي البطاقات المقدمة من االحتالل، 

  ، مؤكداً أن هذه البطاقات ال يمكن أن تشكل "اإلسرائيلي"تعبيراً عن رفض قيادة الحركة لكل أشكال القمع 
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لتي تنتهج سياسة مقاومة االحتالل والوقوف إلى جانب أبناء الشعب الجديدة ا" فتح"ورقة ضغط على قيادة 
  .الفلسطيني خصوصاً بعد المؤتمر الحركي السادس

  27/2/2010الخليج، 
  

  تدعو إلى إنهاء االنقسام ومواجهة اعتداءات االحتالل" الديمقراطية" .15
باإلسراع في إنهاء حالـة     هة الديمقراطية لتحرير فلسطين حركتي فتح وحماس،        بطالبت الج  :خليل الشيخ 

واعتبرت أن العودة إلى الوحـدة الوطنيـة         .الفرقة بينهما، وإنهاء االنقسام الذي أضر بالمصالح الوطنية       
الشاملة هو الرد الحقيقي على استمرار التحديات واالعتداءات اإلسرائيلية سواء الـسياسية أو العـسكرية              

ي تقوم بها حكومة االحتالل، ال سيما في منطقة القدس،          منها، مشددة على رفض سياسات األمر الواقع الت       
  .وممارسات تهويد األرض

وحذرت الجبهة الديمقراطية في كلمة ألقاها محمد المدهون عضو قيادتها المركزية، خالل مسيرة محمولة              
جرت في محافظة شمال غزة، مساء أول من أمس، لمناسبة الذكرى الحادية واألربعين النطالقة الجبهـة                
الديمقراطية، من مخاطر القرار الذي اتخذته سلطات االحتالل اإلسرائيلي بـضم الحـرم اإلبراهيمـي،               

  .ومسجد بالل لقائمة المواقع التراثية اليهودية
 27/2/2010األيام، فلسطين، 

  
   لعملية توغل بري اسرائيلية جنوب غزةىتصدتكتائب القسام  .16

اح المسلح لحركة حماس انها تصدت لعملية توغل بـري  اعلنت كتائب القسام الجن :غزة ـ اشرف الهور 
وقالت القسام في بيان لها ان احدى مجموعاتها المسلحة          .اسرائيلية في منطقة حدودية جنوب قطاع غزة      

اطلقت نيران اسلحتها الرشاشة الثقيلة وقذائف الهاون تجاه قوة اسرائيلية تسللت قرب موقع كرم ابو سالم                
وذكرت ان العملية تمت فجر الجمعة، مشيرة الى ان ناشـطيها اطلقـوا              .لقطاعشرق مدينة رفح جنوب ا    
  .تجاه القوة االسرائيلية)  ملم80(خمس قذائف هاون عيار 

  27/2/2010القدس العربي، 
  

  ولكنها تتسلح" الرصاص المصبوب" حماس ال زالت محجمة عن مهاجمتنا بسبب :باراك .17
وزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود    ، أن   واشنطن من    العريبي ميناعن  ،  27/2/2010الشرق األوسط،   ذكرت  
 في تصريحات مختصرة مع وزيرة الخارجية األميركيـة، هـيالري كلينتـون، قبـل بـدء                 قالباراك،  

  ".تؤدي إلى قبول إيران بالمعايير الدولية"اجتماعهما، أمس، بأن العقوبات قد ال 
راك أوباما والوزيرة، للتأكد بأن العقوبات ضد إيران نحن نثمن جهود الرئيس األميركي با: "وقال باراك

غض "، مضيفة أن على األميركيين معرفة أن "ستصبح فعالة، وتكون فعالة بوقت محدود وذات نتائج
  ". النظر عن كل الجهود، قد ال يؤدي إلى قبول إيران بالمعايير الدولية

، مضيفا أن إسرائيل تقدر "ي محددمن الضروري فرض عقوبات فعالة ضمن إطار زمن: "وقال باراك
علينا أن نحمل شكا، وأن نفكر كليا : "، ولكنه تابع"الجهود األميركية لفرض العقوبات وتأمل في نجاحها

  .، تلك العقوبات بردع النظام اإليراني"وبطريقة بناءة حول ما قد يحدث، إذا لم تنجح، على عكس آمالنا
 تقوم إيران بضرب إسرائيل، حتى وإن حصلت على القنبلة واعتبر باراك بأنه من غير المحتمل أن

ال أعتقد أن اإليرانيين، حتى وإن حصلوا ": "أسوشييتد برس"النووية، قائال بحسب تصريحات نقلتها وكالة 
هم يعلمون ما سيلحق ذلك، هم راديكاليون ولكن ليسوا .. على القنبلة فسوف يستخدمونها في المنطقة

  ".عملية اتخاذ قرار متطورة، ويفهمون الواقعمجانين كليا، لديهم 
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 معهد واشنطن لسياسة الشرق  أبلغ باراكن، أنواشنط من، 27/1/2010 وكالة رويترز، وأضافت
االدنى ان حماس مازالت محجمة عن شن هجمات كبيرة على اسرائيل بسبب الهجوم الذي شن اواخر 

. انهم مرتدعون بشكل جيد"واردف قائال  .سها ولكنها مستمرة في اعادة تسليح نف2009 واوائل 2008
ولكنهم مازالوا يجمعون مزيدا من الصواريخ االبعد مدى عبر شبكة تهريب تمتد من ايران عبر افريقيا 

  .والوضع ليس مستقرا بشكل كامل" .الى قطاع غزة
  

   على السلطة لمنع انتفاضة ثالثة تمارس ضغوطاً"إسرائيل" .18
سرائيلية سلسلة ضغوط على السلطة الوطنية الفلسطينية بهدف منعها من تمارس الحكومة اإل: تل أبيب

وجاءت هذه الخطوات في أعقاب توصل قادة المخابرات اإلسرائيلية إلى  .تشجيع انتفاضة شعبية ثالثة
وقال مصدر رفيع في الحكومة . االستنتاج بأن الفلسطينيين يتجهون إلى إعالن انتفاضة شعبية ثالثة

 إن السلطة الفلسطينية تقف وراء الحملة الدعائية لهذه االنتفاضة، وتريد استخدامها كأداة اإلسرائيلية
ولكنه حذر من أن السلطة لن تستطيع التحكم . ضغط على الحكومة اإلسرائيلية لكي تعود إلى المفاوضات

رير في هذه االنتفاضة وأن حركة حماس من جهة وقوى متطرفة في فتح وبقية فصائل منظمة التح
  .الفلسطينية ستسيطر على هذه االنتفاضة وتحولها ضد السلطة

 فياض، طالبة أن  رئيس حكومة تصريف األعالم سالملذلك، توجهت الحكومة اإلسرائيلية رسميا إلى
يكف عن مشاركاته في المظاهرات االحتجاجية ضد اعتبار الحرم معلما أثريا يهوديا، أو المشاركة في 

وتنفيذا لتهديدها سحبت التصاريح . ين، وهددت بالرد على هذه النشاطات بقسوةمظاهرات نعالين وبلع
الممنوحة لكبار المسؤولين، ممن شاركوا في مظاهرات بلعين من أعضاء اللجنة المركزية " vip"الخاصة 

وبلغت اإلجراءات اإلسرائيلية أوجها، أمس، بإعالن حالة التأهب في صفوف الجيش . لحركة فتح
  .ي، لقمع أية مظاهر انتفاضيةاإلسرائيل

  27/2/2010الشرق األوسط، 
  

   تطلب من واشنطن تجميد قرار إرسال سفير لدمشق"إسرائيل" .19
توجهت الحكومة اإلسرائيلية إلى اإلدارة األميركية طالبة تجميد القرار بإرسال :  نظير مجلي- تل أبيب

رائيلية إن هذا الطلب وجه بواسطة وقالت مصادر مقربة من الحكومة اإلس. سفير أميركي إلى دمشق
نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع إيهود باراك، الموجود حاليا في واشنطن، وكذلك بواسطة مبعوث من 

  .رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى البيت األبيض
  27/2/2010الشرق األوسط، 

  
  يال المبحوحإقبال شديد على الموساد في أعقاب جريمة اغت": صحف إسرائيلية" .20

وسائل إعالم إسرائيلية قالـت     ، أن   الناصرة من برهوم جرايسي عن  ،  27/2/2010الغد، ألردن،   ذكرت  
أمس الجمعة، إنه في أعقاب الكشف عن جريمة اغتيال الشهيد محمود المبحوح، وكل ما نشرته وسـائل                 

هتماما بجهاز المخابرات الخارجية    اإلعالم العالمية، فإن كما هائال من الشبان اليهود في إسرائيل بيبدون ا           
  .الموساد، والكثير منهم تقدموا بطلبات عمل إلى الجهاز عبر موقع اإلنترنت الخاص بالجهاز

موقع اإلنترنت للموساد اصبح في األسابيع األخيرة شعبيا على نحو "، إن "يديعوت أحرونوت" وقالت 
، "، يمكن من خالله إرسال سيرة الحياة"مطلوب للعمل"وللدقة، يدور الحديث أساسا عن باب . خاص

وأضافت الصحيفة، أن اغتيال المبحوح أدى إلى ارتفاع حاد في عدد الطلبات للموساد من جانب 
  .مواطنين يطلبون قبولهم في العمل فيه
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 وقالت الصحافة اإلسرائيلية، إنه حسب وسائل اإلعالم في الخارج، فإن نشر صور مصفي الموساد 
ليس واضحا اذا كانت المنشورات صحيحة، ولكن ال ريب ". كيدون"لث وحدة االغتياالت أحرق تقريبا ث

  .أنه اآلن يمكن للموساد أن يجند وكالء ويمأل الفراغ
التايمز قالت انه مع الكشف     صحيفة   مراسلة   ، أن  مصطفى حمو  عن،  27/2/2010بي بي سي،    وأضافت  

ح وتداعيات ذلك على الصعيد الدولي فان اسرائيل        عن مزيد من التفاصيل الخاصة بعملية تصفية المبحو       
  .تشهد ما يمكن تسميته الهوس بالموساد حيث ارتفعت شعبيته الى مستويات غير مسبوقة

استعاد ايـام مجـده     "وتنقل الصحيفة عن نائب رئيس الموساد السابق ايالن مزراحي قوله ان الجهاز قد              
  ".الغابرة

 مـن اعـضاء     14ز زيادة مبيعات موديل النظارات التي ارتداها        ومن بين مؤشرات ارتفاع شعبية الجها     
  .فريق القتل في دبي اما القمصان التي تحمل شعار الجهاز فباتت تباع في المحالت

 
   زّور جوازات استرالية الجهاز متأكد أن في جهاز الموسادضابط سابق .21

 ثمانينات القرن الماضي إلذاعة أوستروفسكي، الذي كان يخدم في الموساد في قال فيكتور: )يو بي آي(
وأضاف ". إن في مقر الموساد شركة متخصصة بتزوير جوازات السفر"األسترالية، أمس، " أي بي سي"

ال يحتاج األمر كثيراً لتقليد اللهجة "وقال . إن استخدام جواز سفر أسترالي كان غطاء سهالً الستخدامه
  ".األسترالية أو النيوزيلندية أو اإلنجليزية

من جانبها، قالت مصادر دبلوماسية أسترالية إن أستراليا سبق أن طلبت في تسعينات القرن الماضي من 
الحكومة اإلسرائيلية ضمانات بعدم استغالل جوازات سفر أسترالية بعد مخاوف لدى السلطات األسترالية 

  .زوروا العديد من جوازات السفر النيوزيلندية" إسرائيليين"من أن عمالء 
  27/2/2010لخليج، ا

  
  نحن أبناء عمومة.. ي الحرم اإلبراهيمضّملماذا تحتجون على :  االسرائيليالداخليةوزير  .22

، وصـحافيين   )شـاس (تحول لقاء فريد بين ايلي يشاي وزير الداخلية االسرائيلي، وزعيم حزب            : القدس
ائه انـه يـشجع البنـاء       فلسطينيين من القدس وداخل الخط االخضر، الى ساحة مواجهة كالمية بعد ادع           

  .العربي في القدس الشرقية، وان سياسة سحب الهويات تنطبق على اليهود والعرب على سواء
ادعاءات وزير الداخلية االسرائيلي وجدت رفضاً واضحاً من قبل الصحافيين الفلسطينيين الـذين بـادره               

يها، فيما توجهت اليه احـدى      يبدو انك تتحدث عن قدس أخرى غير تلك التي نعيش ف          : أحدهم الى القول  
يمكنك ان تتحدث قدر ما تشاء ولكن عليك ان تكـون متأكـداً مـن أن                : الصحافيات الفلسطينيات بالقول  

  .كالمك ال يقنعنا
واستغرب يشاي االحتجاج على قرارات حكومته لشأن الحرم االبراهيمي واعتبر ان من حق اسرائيل ان               

 إن المسلمين واليهود أبناء عمومة، اما فيما يخـص المـسجد            تصنف الحرم على انه تراث يهودي قائالً      
  .االقصى المبارك فقد أشار الى ان أمره متروك للمسيح المنتظر

  27/2/2010األيام، فلسطين، 
  

   وخسارة االحتكار االمريكيباحثان اسرائيليان يحذران من عزل تل ابيب دولياً .23
حاضر في قسم العلوم السياسية في جامعة تل ابيب، قال شاؤول مشعال، الم: الناصرة ـ زهير اندراوس 

ودورون متسا، وهو طالب وباحث في قسم الدراسات الشرق االوسطية في جامعة بن غوريون في بئـر                 
بـين اسـرائيل   ) Status Quo(العبرية ان الوضع الراهن " هآرتس"السبع، في مقاٍل نشراه في صحيفة 
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 يخدم االهداف االستراتيجية االسرائيلية ويتيح لها امكانية مواجهة         ،2009والفلسطينيين الذي بدأ في العام      
  .التهديد االيراني

فالواقع االمني هادئ نسبيا واستمرار المساومة على شروط المفاوضات مع الفلسطينيين هو جـزء مـن                
ان هـذا  رؤية الهدوء واالستقرار الناتج عن النقاش الموسمي حول المفاوضات مع سورية، لكنّهما اضافا   

الهدوء قد يزول في ليلة واحدة، الن الضغوطات على السلطة الفلسطينية وعلى حركة حماس تهدد بتغيير                
الوضع، وبذرة الفوضى كامنة في التقديرات المتراكمة في الكيانين الفلسطينيين، غزة والـضفة، حـول               

ة ومنع كل فرصة لتسوية مقبولة      ميزان القوة مع اسرائيل الذي يمكنها من السيطرة على االجندة السياسي          
  .من طرفهم في المستقبل القريب، على حد قولهما

وتابع الكاتبان انّه يمكن االعتقاد ان التوجه الجديد لدى الفلسطينيين سيتاثر من التغييـرات فـي الـساحة        
. انالدولية في العقد االخير، والتي تسببت في تراجع مكانة القوى الكبرى وصعود خطاب حقوق االنـس               

وغيرها، ) 2004(والثورة البرتقالية في اوكرانيا     ) 2004(وقد تجلى ذلك في الثورة الوردية في جورجيا         
والغرض االساسي لهذه الثورات، بحسبهما، كان الزام السلطات بالجلوس الى الطاولة للتفاوض، ونجاحها             

تمل ان نشاطات بهذه الروح، يمكن      وتابعا قائلين انّه من المح    . ثبت باالساس بفضل استعمال سالم االعالم     
وصفها باالنتفاضة البيضاء، قد تتحول الى استراتيجية فلسطينية، واستبدال الحوار مع اسرائيل من حوار              
من طرف واحد الى حوار متعدد االطراف، تخسر فيه اسرائيل االحتكار االمريكي على تحديد االجنـدة                

تكون مكملة للعمل من اجل اقامة دولة فلسطينية، التي تشمل          واوضحا ان االنتفاضة البيضاء س    . السياسية
بناء مؤسسات لدولة مقبلة، وسيكون اعالن االستقالل الفلسطيني مرفقا بحملة وتغطية اعالمية واسـعة،              

  .1967تلحقها مطالبات من اسرائيل وفي مقدمتها االنسحاب من االراضي المحتلة منذ العام 
ه المطالب سيجعلها تواجه حملــة لفرض العقوبات االقتصادية عليهـا،          وعدم الرد االسرائيلي على هذ    

وبالتالي، يقول الكاتبان، سيكون امـام اسـرائيل        . وباالساس من جهات اوروبية، اضافة للمقاطعة والنبذ      
خياران سيئان، الرضوخ للضغوطات، الذي يعني فقدانها القدرة على توجيه المسار الـسياسي، او عـدم                

وطات، وهو ما يعرضها لعزلة دولية متصاعدة، ومن المحتمل تجنيد الجماهير الفلسطينية            الرضوخ للضغ 
وهذه خطوة قد تؤدي الى صـدام عنيـف او          . للحركة االحتجاجية، وفي مركزها موضوع المستوطنات     

  .تؤدي الى تسريع التدخل الدولي
  27/2/2010القدس العربي، 

  
  قتحام األقصى يومي األحد واالثنين وتدعو ال"الهيكل"جل  أل عالمياً يوما16/3ًمنظمات يهودية تعلن  .24

أهل القدس والداخل " مؤسسة األقصى للوقف والتراث"دعت : محمود أبو عطا -مؤسسة األقصى 
الدائم والباكر في المسجد األقصى المبارك، فيما دعت حراس المسجد إلى أخذ  الفلسطيني إلى الحضور

 في وحذّّرت. مل لألقصى من قبل المستوطنين والجماعات اليهوديةالحيطة والحذر من أي اقتحام محت
 من تبعات ومخاطر اإلعالن الذي بدأت تنشره بعض المواقع العبرية التابعة لمنظمات يهودية بيان لها

 وذكرت أن موقعاً.  يوما عالمياً من أجل الهيكل المزعوم16/3/2010وعلم من خالله تخصيص يوم 
" بوريم"في "ابعاً للجماعات اليهودية وضع إعالنا مختصراً باللغة العبرية تحت عنوان  تعبرياً إلكترونياً

، بمعنى توجيه الدعوة إلى "هذه السنة لن نكون الخاسرين، بل سنكون إلى جبل الهيكل من الصاعدين
ر،  عيد المساخ–" عيد البوريم"اقتحام وتدنيس المسجد األقصى من قبلهم بمناسبة ما يسمى عندهم بـ

إن هذا اإلعالن يتزامن مع حملة إعالنية "مؤسسة الوالذي يأتي في يومي األحد واالثنين القادمين، وقالت 
قامت بها بعض الجماعات اليهودية تدعو إلى اقتحام المسجد األقصى وإقامة الشعائر التوراتية والتلمودية 

لكل من يريد اقتحام المسجد داخل األقصى، ومن ضمن ما أعلنت عنه افتتاح مكتب خدمات مجانية 
 تقديم الدعاء التوراتي والتلمودي فيه، بالطريقة المباشرة، أو باإلنابة، أو بالطريقة أواألقصى، 
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اإللكترونية، باإلضافة إلى نشر بعض الصور الفوتوغرافية لعمليات االقتحام خالل األسبوعين األخيرين، 
رعات من أجل بناء الهيكل الثالث على حساب المسجد كما وتزامنت هذه اإلعالنات مع حملة لجمع التب

  ."األقصى المبارك
  25/2/2010صوت الحق والحرية، 

  
   وحدة سكنية شمالي القدس600مخطط استيطاني جديد لبناء  .25

 ستقيم ستمائة وحدة سكنية استيطانية بجانب "إسرائيل" أن عن أمس النقاب إسرائيليةكشفت مصادر 
 إلقامة صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء على خطة أنالي القدس بعد  شم"بسغات زئيف"مستوطنة 

ن إ "هآرتس"وقالت صحيفة . 1967 فلسطينية محتلة منذ عام أراضهذا الحي االستيطاني الجديد على 
ال إراضي نها جمدت في حينه بسبب مشاكل حول ملكية األأال إهذه الخطة كانت قد طرحت قبل عامين 

ن تم تقليل عدد المساكن ألى اللجنة اللوائية للتنظيم بعد إ قدمت الخطة مجددا "سرائيلإراضي أدائرة "ن أ
راضي  في الخطة الجديدة بحيث يتم استبعاد ثالثين دونما من األ600صلية الى في الخطة األ1100من 

زما بحيث  الحي االستيطاني الجديد سيقع قرب بلدة حأنضافت أو .صليةطار الخطة األإالخاصة من 
  ."النبي يعقوب" ومستوطنة "بسغات زئيف" تواصل استيطاني بين إلىيؤدي 

  . مبان عامةوإقامة شق طرق أيضاً الخطة تشمل إنوقالت الصحيفة 
  27/2/2010القدس، فلسطين، 

  
  اإلسالمي الحي إلى يهوديةنقل عائالت ت صهيونية منظمة :القدس .26

المتطرفة التي تسعى للسيطرة على " عطيرت كوهانيم"ة أمس إن منظم" جيروزاليم بوست"قالت صحيفة 
 من العائالت  الماضي أن عدداًاألسبوع أعلنتالعقارات الفلسطينية في القدس العربية، وتسليمها لليهود 

 لنزاع قضائي استمر  في القدس كان محوراًاإلسالمياليهودية بدأت في االنتقال إلى منزل داخل الحي 
 األقصىبيان المنظمة فإن المنزل المكون من خمس غرف ويقع قرب المسجد وبحسب  .سنوات عديدة

وتدعي المنظمة أن عائلتين يهوديتين قامتا ببنائه .  داخل البلدة القديمة١٨٧٥ و١٨٦٠بني بين عامي 
 في أخرىونقلت الصحيفة عن المنظمة أن هناك منازل  . وفقا لهذه المزاعم١٩٣٢وعاشتا فيه حتى العام 

توجد فيها مدارس دينية يهودية وحاخامات وطالب، وهم جزء من تجمع استيطاني يبلغ تعداده الجوار 
  .هذا التحرك االستيطاني" عير عاميم"وانتقدت منظمة  . مستوطن٩٠٠نحو 

  .٪ من السكان١٢ يهودي في البلدة القديمة من القدس يشكلون أربعة آالفويعيش اآلن حوالي 
  27/2/2010القدس، فلسطين، 

  
  اً مليون دوالر سنوي500مذكرة لقمة طرابلس لدعم المؤسسات المقدسية بـ: خطيب األقصى .27

رفعت إدارة المسجد األقصى المبارك مذكرة إلى جامعة الدول العربية لعرضها على : الباري عماد عبد
المؤسسات القمة العربية المرتقب عقدها في العاصمة الليبية طرابلس، لرصد وتوفير ميزانية سنوية لدعم 

 500من أداء خدماتها الدينية والتعليمية والصحية واإلسكانية والشبابية للمقدسيين بـ المقدسية، لتمكينها
  .مليون دوالر

 إن هذا الدعم سيعمل على تمكين "االتحاد" عكرمة صبري خطيب المسجد األقصى المبارك لـ.وقال د
 تجتاح المؤسسات المقدسية اإلسالمية، آمالً في أن المقدسيين من مواجهة الهجمة الصهيونية الشرسة التي

ودعا صبري قادة العالمين العربي واإلسالمي إلى سرعة  .تتجاوب القمة العربية مع متطلبات القدس
التحرك الدولي للضغط على إسرائيل لمنعها من تنفيذ مخططاتها التي ستؤدي لهدم المسجد األقصى، الفتاً 

حاوالت اإلسرائيلية المستمرة في تهجير وقتل أهل القدس فإن عدد سكان إلى أنه على الرغم من الم



  

  

 
 

  

            16 ص                                     1713:         العدد       27/2/2010السبت  :التاريخ

 الذي كان فيه عدد 1967 ألف نسمة، حيث إنه تضاعف أربع مرات منذ العام 280القدس حالياً بلغ 
  . ألف نسمة، في حين أن عدد اليهود يقل في المدينة المقدسة وفلسطين المحتلة عامة70السكان 

األقصى أن الخبراء اإلسرائيليين يتوقعون أن يحصل زلزال في فلسطين المحتلة وأوضح خطيب المسجد 
 على مقياس ريختر فأكثر، فإنه سيؤثر على بنيان المسجد األقصى مباشرة 5فإن جاء هذا الزلزال بقوة 

  .وهدمه نتيجة الحفريات العميقة التي تجري تحته حالياً والتي أثرت على أساساته
  27/2/2010 االتحاد، اإلمارات،

  
  والمقدساتيوم غضب فلسطيني نصرة للحرم اإلبراهيمي ... لليوم الخامس على التوالي .28

عمت الضفة  حتجاجاتاالمسيرات و، أن الالضفة الغربيةمن  27/2/2010السبيل، األردن، نشرت 
جاجا الغربية وقطاع غزة أمس الجمعة فيما يوصف بيوم غضب فلسطيني لليوم الخامس على التوالي، احت

  .ضم الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل بن رباح إلى قائمة التراث اليهودي" إسرائيل"على قرار 
 في مدينة الخليل عقب صالة الجمعة، كما اإلسرائيليوتجددت االشتباكات بين الفلسطينيين وجنود الجيش 

 التي سرائيلياإلورشق الفلسطينيون الغاضبون قوات الجيش  .ت حاشدةاعمت الضفة الغربية مظاهر
 الباكر، فيما رد جيش االحتالل بالقنابل المسيلة للدموع أمسفرضت حصارها على المدينة منذ صباح 

  .والرصاص المطاطي
وأعلنت قوات االحتالل حالة االستنفار في محيط البلدة القديمة من المدينة، ويتوقع ارتفاع وتيرتها اليوم 

منفذ المجزرة " باروخ غولدشتاين"، وإحياء ذكرى مقتل السبت بسبب نية المغتصبين الدخول للحرم
 على مدينة القدس المحتلة، بمناسبة  محكماً عسكرياًوفرضت قوات االحتالل اإلسرائيلي طوقاً. اإلرهابية

اليهودي، وبموجب القرار يحظر على الفلسطينيين من غير حملة الهوية " بوريم"ما يسمى عيد المساخر 
كما فرضت سلطات االحتالل  .دخول المدينة المقدسة من حملة تصاريح العمل" ءالزرقا"اإلسرائيلية 

 إلى القدس القديمة األخضرالمزيد من القيود على دخول المواطنين المقدسيين، وداخل أراضي الخط 
 من قيام المصلين والمسجد األقصى المبارك ألداء صالة الجمعة في رحاب األقصى الطاهرة، تحسباً

  .اشدة ضد قرار ضم الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل بن رباح إلى التراث اليهودي العالميبمسيرات ح
 نظم أهلها مسيرة التيكما اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس قرية المعصرة جنوب بيت لحم 

  .واالستيطانضد الجدار الفاصل 
 عشرات المواطنينأن ) وفا( كالةنقالً عن مراسلوها وعن و 27/2/2010األيام، فلسطين، وأضافت 

 أمس، إلى جانب نشطاء سالم إسرائيليين ومتضامنين أجانب، بحاالت اختناق جراء قمع قوات واأصيب
االحتالل مسيرات حاشدة احتجاجاً على قرار سلطات االحتالل ضم الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل بن 

  .ل العنصري والتوسع االستيطانيرباح إلى قائمة التراث اليهودي، وضد بناء جدار الفص
  

  آالف الفلسطينيين يتظاهرون تنديداً بضم الحرم اإلبراهيمي ومسجد للتراث اليهودي :يونس خان .29
في مدينة خان يونس جنوب ) 26/2(تظاهر اآلالف من الفلسطينيين بعد ظهر يوم الجمعة : خان يونس

وجاء ذلك تلبية لدعوة . ئمة التراث اإلسرائيليقطاع غزة، تنديداً بضم اثنين من المعالم اإلسالمية لقا
  .حركة الجهاد اإلسالمي

   26/2/2010قدس برس، 
  

   الحاخامات يطالب المزارعين العرب بالتنازل عن أراضيهممجلس .30
طالب مجلس الحاخامات اليهود مزارعين عرب بالتوقيع على وثيقة بيع ألراضيهم كشرط الستمرار 

م الزراعية والسماح لهم ببيع الخضراوات والفواكه لليهود، بحجة قدوم السنة الرقابة الدينية على منتجاته
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وينص الدين اليهودي على أن اليهود يستطيعون أن يأكلوا من . الكبيسة السابعة المتبعة في الدين اليهودي
  ).بشكل رمزي(ارض في سنة كبيسة فقط إذا بيعت لغريب 

ت وعدم التوقيع على الوثيقة فاليهود هم الذين يحتاجون ويؤكد المزارعون عدم الرضوخ لهذه الضغوطا
  ".لمنتجات الزراعة العربية وال حاجة لهكذا توقيع على اإلطالق

 بوقف هذه الممارسات والعودة إلى ما كان في الماضي لتمكين اإلسرائيليوطالب وزير األديان 
  .المزارعين العرب من االستمرار بأداء عملهم باحترام دون تهديد

  27/2/2010الدستور، األردن، 
  

  األمن المصري يفجر ثالثة أنفاق أرضية مع غزة:  فلسطينيمصدر .31
إن أجهزة األمن المصرية فجرت ثالثة أنفاق ) 25/2(قال مصدر أمني فلسطيني يوم الخميس : رفح

  .أرضية على الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر
  25/2/2010قدس برس، 

  
  ءات االحتالل على العمال الفلسطينيينهيئة نقابية تدين اعتدا .32

 أدانت هيئة نقابية اعتداءات جيش االحتالل اإلسرائيلي على العمال الفلسطينيين، مشيرةً إلى أن :رام اهللا
وأفاد االتحاد العام لنقابات  ".ينذر بالمزيد من الممارسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني"هذا العمل 

" حرس الحدود"، أن قوة من )25/2(نسخة منه يوم الخميس " قدس برس "عمال فلسطين، في بيان وصل
اإلسرائيلي، قامت باالعتداء على عامل فلسطيني أثناء توجهه إلى مقر عمله، قرب حاجز جبارة جنوبي 

  .مدينة طولكر، بدون أي مبرر
  25/2/2010قدس برس، 

  
   النكبةأعقاب عن وثائق محو قرى فلسطينية في الكشف .33

 سنةثائق في أرشيف الجيش الصهيوني تم كشفها أخيراً، أنه عمل منذ قيام الدولة العبرية أظهرت و
 على إزالة آثار قرى وبلدات عربية تم تهجير سكانها ومحوها من الوجود، وتنفيذ حمالت غايتها 1948

 الذي حول، تفجير مساجد وأضرحة أولياء بأوامر صادرة عن قائد الجبهة الجنوبية في حينه موشيه ديان،
حسب مؤرخ صهيوني، فلسطين إلى صحراء مدمرة لطمس الحضارة العربية التي كانت قائمة وإقامة 

، حمالت تدمير المعالم العربية في وتناول تقرير، نشرته صحيفة هآرتس مؤخراً. دولة االحتالل عليها
 ديان، أمراً بهدم  أصدر1950يوليو / تموز األماكن المقدسة، وفي شهر  خصوصا1950ًفلسطين عام 

 120، وشملت حملة تفجير المساجد تدمير أكثر من 11، الذي تم بناؤه في القرن الـ"مشهد الحسين"مقام 
مشهد "، لكن هدم 1948 مسجداً كانت قائمة في القرى والمدن الفلسطينية قبل عام 160مسجداً من أصل 

  .يتميز بوجود وثائق حول أوامر ديان بتفجيره" الحسين
  27/2/2010دستور، األردن، ال

  
  "إسرائيل"تقوم بأعباء األمن نيابة عنالسلطة : السابق رئيس الديوان الملكي األردني .34

يرى رئيس الديوان الملكي األردني السابق عدنان أبو عودة أن السلطة الفلسطينية            : محمد النجار -عمان  
لسلطة خففت كلفـة االحـتالل عـن        ا"وقال للجزيرة نت     .ال تملك خيار رفض المفاوضات مع إسرائيل      

إسرائيل، وأصبحت رهينة للممول األميركي واألوروبي، وهي تدير هذه األموال وتقوم بأعبـاء األمـن               
وبرأي أبو عودة فإن أخطر ما في المفاوضات اليوم أنها تعيد القـضية الفلـسطينية                ".نيابة عن إسرائيل  
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 كان عـدد اليهـود      1947نهاء انتدابها لفلسطين عام     عندما قررت بريطانيا إ   "اد   وز .1947لبدايتها عام   
نصف مليون مقابل مليون فلسطيني، وعندها اتخذت األمم المتحدة قرارا باعتبار أرض فلسطين متنازعا              

اليوم التاريخ يعيد نفسه، هناك نصف مليون يهـودي فـي الـضفة الغربيـة               "وتابع   ".عليها بين جاليتين  
 مليون فلسطيني، وأخطر ما في المفاوضات المقبلة أنها سـتفاوض           2.4يسكنون في المستوطنات مقابل     

تدفع اليوم  "واعتبر أن القضية الفلسطينية      ".مرة أخرى على المفهوم اإلسرائيلي لألراضي المتنازع عليها       
ثمن الخطأ الكبير الذي وقع فيه الرئيس الراحل ياسر عرفات عندما قبل أن تـستمر المفاوضـات مـع                   

فسر اإلصرار األميركي على استئناف المفاوضات برغبة إدارة أوبامـا فـي             كما   ".يطاناستمرار االست 
إضافة إنجاز في السياسة الخارجية يقدم للناخب األميركي قبيل انتخابات التجديد النصفي نهايـة العـام                "

  ".الجاري
 26/2/2010نت، .الجزيرة

  
  اإلسرائيليالحركة اإلسالمية في األردن تطالب الحكومة بطرد السفير  .35

 طالبت الحركة اإلسالمية في األردن حكومة بالدهم بطرد السفير اإلسرائيلي من            : حاتم العبادي  -عمان  
، للرد على قرار حكومة تل أبيب ضم الحرم اإلبراهيمي       "إسرائيل"عمان، ووقف جميع أشكال التطبيع مع       
 الملف الفلـسطيني فـي المكتـب        في تصريحات لمسؤول  ذلك  و. ومسجد بالل إلى قائمة اآلثار اليهودية     
تعقيباً علـى إسـاءة     الذي أضاف    ، أمس ، المهندس حسان ذنيبات   ،التنفيذي لحزب جبهة العمل اإلسالمي    

 أنهإحدى وسائل اإلعالم العبرية للرسول صلى اهللا عليه وسلم بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف                
  ".لعربدة وعنجهية الكيان الصهيونيال مجال إال أن تقوم األمة بواجبها في التصدي "

  17/2/2010العرب، قطر، 
  

   "إسرائيل" لالشتباه في تجسسهم لصالح ستة أشخاصلبنان يعتقل  .36
 ستة أشخاص جدد لالشتباه في تورطهم فـي أنـشطة           أمس، ،اعتقل الجيش اللبناني  :  رويترز –بيروت  

 وعثر معهم على    األسبوعمنفصلة هذا   واعتقل المشتبه بهم في أربع مداهمات       . "إسرائيل"تجسس لصالح   
  .  بمعلومات عن أعضاء في حزب اهللا وتحركاتهم"إسرائيل" اتصال متطورة بغرض تزويد أجهزة
 من خـالل    "إسرائيل"لـ ضربة قوية    إسرائيليين وجهت حملة االعتقاالت التي طالت عمالء        2009ومنذ  

ن المشتبه بهم قاموا بدور رئيسي في تحديد        تفكيك شبكات تجسس تابعة لها في لبنان خاصة وان العديد م          
  . يوما34 لحزب اهللا تعرضت للقصف خالل الحرب التي استمرت أهداف

  27/2/2010الدستور، األردن، 
  

  تشديد اإلجراءات األمنية في مطار بيروت على األوروبيين بعد اغتيال المبحوح .37
ـ أكدت مصادر لبنانية    :  راغدة بهنام  - لندن ، ثائر عباس  -بيروت  دوائـر   أن،  "الشرق األوسـط  "مطلعة ل

إجراءات مراقبة األجانب القادمين من الـبالد التـي اسـتعملت           في  التشدد  ببدأت  قد  األمن العام اللبناني    
  . بناء على طلب من حزب اهللاجوازاتها في عملية اغتيال المبحوح،

م يعتمد في مراكزه الحدوديـة      وأوضح مدير عام األمن العام اللبناني اللواء وفيق جزيني، أن األمن العا           
عندما يحضر أحد ما إلى لبنان بجـواز سـفر   "على لوائح معممة بأسماء عائالت يهودية، مشيرا إلى أنه    

أجنبي وعائلته تدل على أنه من أصل يهودي فالمركز الحدودي يرسل بمعلوماته إلى مكتب المعلومـات                
 متابعة هذا الشخص، خاصة أن هذا الشخص يكون         المركزي في المديرية العامة لألمن العام التي تتولى       

  . "قد وضع عنوانا له في لبنان، وتتم المتابعة للشخص القادم وللشخص الذي يستقبله في المطار
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ـ       ، مشيرة إلى أنهـا    »ستنظر في األمر  «أنها  » الشرق األوسط «إال أن وزارة الخارجية البريطانية أكدت ل
وردا على سؤال حول ما إذا كانت       . مباشرة إلى الحكومة اللبنانية   سترفع أي شكوى تتلقاها من مواطنيها       

الحكومة األيرلندية سترفع قلقها إلى الحكومة اللبنانية، قال الناطق الرسمي إن المسألة باتت فـي عهـدة                 
ما سيفعل في هذا الخصوص، مـضيفا       » خطوة بخطوة « االتحاد األوروبي سيقرر     أناالتحاد األوروبي،   

  .»لخطوة المقبلة مستحيلالتنبؤ با«أن 
رسميا في الجلسة   » جوازات السفر «وكان عضو كتلة حزب اهللا النيابية حسن فضل اهللا قد أثار موضوع             

ـ      أن وزير الداخلية زياد بـارود أجابـه بورقـة          » الشرق األوسط «النيابية األخيرة، وأوضح فضل اهللا ل
  .»مكتوبة، جزم فيها أن وزارته ستتخذ اإلجراءات المناسبة

  27/2/2010الشرق األوسط، 
  

  لدينا بصمة وراثية وبصمات أصابع عدد من المتهمين في جريمة اغتيال المبحوح: خلفان .38
ـ          :  نادية سلطان  -دبي   ، "الخلـيج "طالب الفريق ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي، في تصريحات ل

خلى عن جبنه، وأن يعلن صراحة      رئيس جهاز الموساد اإلسرائيلي مائير داغان بأن يكون رجالً، وأن يت          
وأكد أن شرطة دبـي ال      . مسؤوليته عن تخطيط وتنفيذ جريمة اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح          

. إن. دي"يزال لديها العديد من األدلة التي تدين المشتبه فيهم في الجريمة، مشيراً إلى أن بصمة وراثيـة                  
  .رينألحد الجناة، وبصمات أصابع مطلوبين آخ" ايه

وشدد على أن عمليات التجميل لتغيير المالمح لن تجدي نفعاً في وجود البصمات التي ال يمكن التالعب                 
، "إسرائيل"وأكد الفريق ضاحي أن غالبية المطلوبين في جريمة اغتيال المبحوح موجودون اآلن في              . فيها

جوازات سـفرها   " الموساد "األمر الذي يستوجب تكوين فريق دولي يضم الدول الخمس التي لوث عمالء           
وجدد التأكيد على أن داغان ورئيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو              . بالدماء، لمالحقة الجناة  

وأشار . هو مرتكب الجريمة  " الموساد"سيكونان على رأس قائمة المطلوبين دولياً إذا ثبت بشكل قاطع أن            
  ".كبير وجيد"إلى أن التعاون مع الدول الخمس 

 يفصح الفريق تميم عن أعداد أشخاص آخرين سيتم اإلعالن عنهم كمتورطين في تلك الجريمة، الفتا                ولم
وقال ربما يكون هناك    ".  شخصاً 26ونحن أعلنا حتى اآلن عن      " شخصاً   30أعلنت أنهم   " إسرائيل"الى أن   

معتقلين، مشيرا الى    الى جانب الفلسطينيين ال    26شخصان آخران وربما يكون اكثر إال انه لآلن أعلنا عن           
  .أن شرطة دبي ال تتعجل األمور ألنه ال يزال في جعبتها الكثير

 الجدد قال إن اإلجراءات تتم حالياً بالتنسيق مـع النيابـة            15وفي ما يتعلق بصدور مذكرة باعتقال الـ        
  .العامة في دبي

  27/2/2010الخليج، 
  

  بكل قلق  للدول العربية"إسرائيل"اختراقات نتابع :  موسىعمرو .39
قال عمرو موسى، األمين العام لجامعة الدول العربية ان أهم الموضـوعات المدرجـة              : عبدالعزيز أحمد 

على جدول األعمال التى ستناقش خالل اجتماعات اللجنة العربية للسالم التى ستعقد فـى القـاهرة يـوم               
االميركـي ورد الفعـل     جهود الـسالم والطـرح      "الثالثاء المقبل برئاسة دولة قطر موضوع واحد وهو         

  ."الفلسطيني، والموقف العربي من هذا
  للحرم اإلبراهيمي بمدينة الخليل، ومسجد بالل بن رباح في بيت لحـم الـى               "سرائيلإ" وحول قرار ضم 

ان هذا عالمة سلبية اضافية تشير الى ان كـل جهـود الـسالم              ": قائمة التراث اإلسرائيلي، قال موسى      
  يل مصرة على هذه الممارسات واالستيطان في القدس،التنفع، طالما ان اسرائ
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  ." وبالتالي ستكون المناقشة صعبة جدا في االجتماع القادم للجامعة العربية
  27/2/2010الوطن، قطر، 

  
  نفقاً أرضياً للتهريب وإغالق معبر رفح17 المصري يضبط األمن .40

قالت مصادر أمنية مصرية، إن أجهزة األمن بشمال سيناء تمكنت خالل اليـومين             :  شادي محمد  -رفح  
  . نفقاً للتهريب على الحدود بين مصر وغزة17الماضيين من ضبط 

وعلى صعيد ذي صلة، أغلقت السلطات المصرية معبر رفح الحدودي بعد أن فتحته بشكل استثنائي لمدة                
  . والمرحلين الفلسطينيين إلى قطاع غزةيومين أمام عودة المرضى

 من المرحلين الفلسطينيين القادمين من مختلـف الـدول          113وقال مسؤول بالمعبر إنه سمح بعبور نحو        
) ممن ال يحملون إقامات أو تأشيرات دخول مصر       (العربية واألجنبية عبر المواني والمطارات المصرية       

  .ةإلى جانب بعض العالقين والحاالت اإلنساني
 فلسطينياً من العالقين في طريق عودتهم إلى مقار إقامـاتهم           23فيما بلغ إجمالي القادمين من قطاع غزة        

  .وأعمالهم في الخارج
  17/2/2010العرب، قطر، 

  
   ردود الفعل الغاضبة على قرار الكيان ضّم المقدسات الفلسطينيةاستمرار .41

عربية والدولية أمس على القرصنة اإلسرائيلية بحق       تواصلت ردود الفعل الغاضبة الفلسطينية وال     : وكاالت
المقدسات الفلسطينية، وأكد األمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى أن الجامعة تتابع بقلق بـالغ       
  .جدا ما يجري بحق هذه المقدسات، وسيجتمع وزراء األوقاف العرب قريبا لبحث االنتهاكات اإلسرائيلية

محمـود  . ئه وزير األوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية االنتقاليـة د          وقال موسى، عقب لقا   
الهباش والوفد المرافق في مقر الجامعة العربية، إن موضوع القدس سيعرض تفـصيال علـى اجتمـاع                 

وحول إمكانية دعوة الجامعة العربيـة       . مجلس وزراء الخارجية العرب قريبا بناء على اقتراح فلسطيني        
سوف أدعو الجتماع   : "اجتماع لوزراء األوقاف العرب لبحث موضوع القدس، أجاب موسى بالقول         لعقد  

مجلس وزراء األوقاف العرب في وقت قريب، ربما بعد القمة ألن الوقت اآلن ضيق، ونحن نتابع بقلـق                  
  ".خطيرة بحق المقدسات في فلسطين" إسرائيلية"بالغ جداً ما يجري من انتهاكات 

ر المؤتمر القومي  االسالمي بياناً أكد فيه أن عمليات القضم التدريجي في فلـسطين مـا                 من جهته، اصد  
وحمل البيان  . كانت لتحدث لوال السياسات الرسمية الفلسطينية والعربية التي ارتهنت للساسات األمريكية          

المقدسـات  أصحاب تلك السياسات مسؤولية كبرى عن هذا التمادي اإلسرائيلي على األرض الفلسطينية و            
ودعا الى خطوات عربية فورية حازمة في قطع كل العالقات التطبيعية مع الكيان             . االسالمية والمسيحية 

  .واإلعالن عن دعم المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق
  27/2/2010الخليج، 

  
  الحرم االبراهيمي تهويد " إسرائيل" المؤتمر اإلسالمي تدين قرار منظمة .42

دانت مجموعة منظمة المؤتمر اإلسـالمي بنيويـورك فجـر امـس القـرار              : نباء وكاالت اال  -عمان  
ونقل راديو االمم المتحدة عن السفير السوري بشار الجعفري الذي تتـولى بـالده رئاسـة                . االسرائيلي

منظمة المؤتمر اإلسالمي في الدورة الحالية بأن مجموعة الدول األعضاء بمنظمة المـؤتمر اإلسـالمي               
يويورك لمناقشة القرار اإلسرائيلي الذي وصفه بالعدواني واالستفزازي وغيـر المـسؤول            اجتمعت في ن  

بضم الحرم اإلبراهيمي بمدينة الخليل، ومسجد بالل بن رباح في بيت لحم، إلى ما يعرف بقائمة التـراث          
مـل  وأضاف الجعفري أن مجموعة منظمة المؤتمر اإلسالمي تدين القرار اإلسـرائيلي وتح           . اإلسرائيلي
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وتال الجعفـري   . الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية عن التداعيات والنتائج التي ستترتب على هذا التصرف          
أن المجموعة اإلسالمية لن تـسكت      "بيانا أصدره سفراء الدول األعضاء بالمنظمة في نيويورك جاء فيه           

  ".عن هذه المسألة إلى أن يتم حلها
  27/2/2010الدستور، األردن، 

  
  لحفاظ على الحقوق الفلسطينيةل هناك تحرك عربي: ر لدى الجامعة العربية مصمندوب .43

أكد مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية السفير حازم خيرت، أن قـرار             :  جيهان الحسيني  –القاهرة  
ضم الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل لقائمة تراثها ووضع القدس الراهن سيفرضـان نفـسيهما              " إسرائيل"

ال القمة العربية المقبلة الشهر المقبل في ليبيا، وأيضاً على اجتماعات وزراء الخارجية العـرب               على أعم 
سيكون هناك تحرك عربي من خالل الجامعة العربية ومنظمة األمـم المتحـدة   : "وقال. التحضيرية للقمة 

ى الحقوق الفلـسطينية    ، من أجل وقف المهزلة اإلسرائيلية والحفاظ عل       "يونيسكو"للتربية والعلوم والثقافة    
  ".واإلسالمية

  27/2/2010الحياة، 
  

  نجاد يدين محاوالت االحتالل تهويد مدينة القدس .44
انهى أمس الرئيس االيراني محمود احمدي نجاد زيـارة لدمـشق اسـتمرت             :  ابراهيم حميدي  -دمشق  

ـ           لسيد حسن نـصراهللا  ا" حزب اهللا "يومين، اجرى خاللها محادثات مع الرئيس بشار االسد واالمين العام ل
وقادة الفصائل الفلسطينية في العاصمة السورية، تركزت على االوضاع في المنطقـة والـصراع مـع                

  ".إسرائيل"
والتقى نجاد عدداً من قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية في دمشق، حيث جدد تأكيد دعم الشعب الفلسطيني                

". سـانا " كاملة، بحسب الوكالة السورية لالنباء       ووقوف إيران إلى جانبه حتى استعادة حقوقه المشروعة       
دان ممارسات االحتالل اإلسرائيلي ومحاوالته تهويد مدينة القدس المحتلة وضمها          "وقالت الوكالة ان نجاد     

في بيت لحم لمـا يـسمى قائمـة التـراث           ) قبر راحيل (الى الحرم اإلبراهيمي في الخليل ومسجد بالل        
  ".ق الوحدة الوطنية الفلسطينيةكما أكد أهمية تحقي. اليهودي

  27/2/2010الحياة، 
  

  احتجاجات بالمغرب على مشاركة باراك وليفني ويهود متصهينين بمؤتمر بمراكش .45
قالت تقارير صحافية مغربية، أن مسؤولين اسرائيليين قـد يـشاركون فـي             :  محمود معروف  -الرباط  

الجمعية الدائمة اليهودية   "مي اليهودي تنظمه    مؤتمر يعقد االسبوع القادم في مراكش حول التعايش االسال        
  ".المغربية

وأفادت هذه التقارير ان من بين المشاركين في المؤتمر، ايهود باراك وزير الدفاع االسرائيلي وتـسيبي                
ليفني زعيمة حزب كاديما المعارض ووزيرة خارجية الدولة العبرية ابان العدوان على قطاع غزة، الـى              

ائيليين آخرين وريتشارد براسكيي رئيس المجلس الممثل للمنظمات اليهوديـة فـي            جانب مسؤولين اسر  
  .فرنسا الذي يمثل اللوبي الصهيوني في فرنسا

ودعا ناشطون ومنظمات مغربية تناهض التطبيع مع الدولة العبرية السلطات المغربية الـى منـع قتلـة                 
  .الشعب الفلسطيني ومجرمي الحرب من تدنيس ارض المغرب

  27/2/2010س العربي، القد
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  نقيقات مستقلة بشأن تقرير غولدستو العامة لألمم المتحدة تصادق على اجراء تحالجمعية .46
لألمـم  الجمعيـة العامـة      أن    حنان البدري  نقالً عن مراسلتها  واشنطن   من   27/2/2010الخليج،  ذكرت  

 خمـسة أشـهر إلنجـاز       مهلـة " إسرائيل"منح الفلسطينيين، و  قرار  ، أمس الجمعة، على     المتحدة صوتت 
 دولة على مشروع القرار     98تحقيقات مستقلة في جرائم حرب مفترضة ارتكبت خالل المحرقة، ووافقت           

  . دول القرار7 دولة عن التصويت، ورفضت 31وامتنعت 
 عضواً في مجلس الشيوخ والنواب األمريكيين في رسالة رفعوها إلى اإلدارة األمريكية عن              95وأعرب  

رار متوقع للجمعية العامة لألمم المتحدة بإحالة تقرير غولدستون إلى مجلس األمـن، فـي               مخاوفهم من ق  
في رسالة إلى   " إسرائيل"ـوزعم المشرعون الموالون ل   . خطوة تمهيدية إلى تحويله إلى المحكمة الجنائية      

تي في وقت   ويأ" تطور مقلق للغاية  "وزيرة الخارجية هيالري كلينتون أن التصويت األممي على التقرير          
  .، وقد يسفر عن نتائج عكسية"السالم"حرج، ويهدد بتقويض استئناف محادثات 

هو المحـاكم  " الرصاص المصبوب"وشدد المشرعون األمريكيون على أن يكون مكان التحقيق في عملية       
لمعـايير  نظام عدلي رفيع المستوى يطابق ا     "في الكيان، والذي وصفوه بأنه      " العدلي"والنظام  " اإلسرائيلية"

  .ورفض المشرعون أي والية قضائية لمجلس األمن أو المحكمة الجنائية الدولية". العالمية
قرار يطلب  ال مشروع   ، أن سامر رزق   نقالً عن مراسلها   نيويوركمن   27/2/2010المستقبل،  وأضافت  

فق مع المعـايير    تحقيقات مستقلة بما يت   "، في فقرتين منفصلتين، إجراء      "الجانب الفلسطيني "من إسرائيل و  
بهـدف ضـمان    "التي أوردها تقرير غولدستون     " الدولية في االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدولي      

تقديم تقرير الى الجمعية العامة خـالل       "ويطلب القرار من األمين العام لألمم المتحدة         ".المساءلة والعدالة 
النظر فـي اتخـاذ إجـراءات    "يتيح لمجلس األمن حول إجراء الطرفين لهذه التحقيقات بما " خمسة أشهر 

  ".أخرى إذا لزم األمر
األميركيين غير معنيين بالمفاوضات الجاريـة حـول مـشروع          "وبالنسبة الى الموقف األميركي قال إن       

القرار، وإنهم ليسوا طرفاً فيها منذ البداية، لكن موقفهم ال يزال متمسكاً بأن الهيئة المثلى لبحـث تقريـر                   
  ".ون هي مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جنيف، وليس مجلس األمن في نيويوركغولدست

  .د ظهر أول من أمس بتوقيت نيويوركوكانت الصيغة النهائية لبنوده على الشكل التالي بع
  

  كلينتون تحث باراك على تخفيف حصار غزة .47
وابلغت وزيرة  . تخفيف حصارها لقطاع غزة   جمعة على    يوم ال  "سرائيلإ"حثت الواليات المتحدة    : واشنطن

الخارجية االمريكية هيالري كلينتون الصحفيين انها عقدت جلسة مطولة مع وزير الـدفاع االسـرائيلي               
ايهود باراك بشأن قطاع غزة الذي تضرر بشدة من هجوم اسرائيلي شن في ديسمبر كانون االول عـام                  

هي والمبعوث االمريكي الخاص جـورج ميتـشل مـع          وقالت كلينتون للصحفيين بعد ان التقت        .2008
ناقشنا ذلك بشكل مطول واوضحت انا والسناتور ميتشل بعض المخاوف التي تـساورنا وبعـض               "باراك  

مريكا أواشار دانييل ليفي وهو محلل بمؤسسة        ."االفكار بشأن المزيد الذي يمكن القيام به وما يتعين فعله         
ولين عربا كبارا ومواطنين عاديين حثوا كلينتون بشأن الوضع في          الجديدة وهي معهد بحثي الى ان مسؤ      

التهديد لمحادثات السالم هو تجدد العنف فـي     "وقال ليفي ان     .غزة عندما زارت الخليج االسبوع الماضي     
ولكن هناك معضلة بنفس القدر بالنسبة للواليات المتحدة هي ما سمعته وزيرة الخارجية في قطر               .. غزة

  .ما الذي تفعلونه بالنسبة لغزة.. والسعودية
27/1/2010وكالة رويترز،   
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  "إسرائيل" تؤكد التزامها الصارم بأمن واشنطن .48
 أن   '  البنتـاجون   ' أكد جيف موريل المتحدث باسم وزارة الدفاع األمريكية         :  عاصم عبد الخالق   -واشنطن  

 التـزام الواليـات     ،ئيلي أيهود باراك  نظيره اإلسرا لقاءه  وزير الدفاع األمريكي روبرت جيتس أكد خالل        
  ." إسرائيل"المتحدة الذي ال يتزعزع بأمن 

وقال موريل إن الوزيرين بحثا أيضا الجهود التي يقوم بها المنسق األمني األمريكي الجنرال كيث دايتون                
اء ثقـة    وأضاف أن واشنطن تسعي إلي بن       . لإلشراف علي تدريب قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية       

 في قدرة السلطة الفلسطينية علي حفظ األمن داخل المناطق الخاضعة لهـا ومنـع شـن                 "إسرائيل"لدي  
  . هجمات علي اإلسرائيليين في الضفة وغزة

27/2/2010األهرام، مصر،   
  

  "إسرائيل"ميتشيل هدد باالستقالة بسبب تعنت :  عربيدبلوماسي .49
ارز بأن المبعوث األمريكي الخاص للشرق األوسط جورج        أفاد مصدر دبلوماسي عربي ب    : القدس المحتلة 

ميتشيل هدد بتقديم استقالته مؤخرا وأبلغ أطرافاً معنية بالشرق األوسط بذلك عقب فـشله فـي اسـتئناف       
وأوضـح المـصدر   . ، لكنه أضاف أن البيت األبيض رفض االستقالة    "إسرائيل"المفاوضات بين السلطة و   

 أمس، أن ميتشيل قـدم      48داخل أراضي ال،  " حديث الناس "لصحيفة  الذي آثر حجب هويته في تصريح       
للمطلب األمريكي بتجميد االستيطان، وعلى تدخل أوساط متنفـدة         " إسرائيل"استقالته احتجاجاً على رفض     

  ". إسرائيل"في الخارجية األمريكية لصالح 
27/2/2010الخليج،   

  
   اإلسرائيلي-طيني الفلسالشرق األوسط مفتاحه تحريك المسارالحل في : السويد .50

بحثنا «: المجلس النيابي اللبناني نبيه بري    رئيس  قال وزير خارجية السويد كارل بيلدت بعد لقائه         : بيروت
-في الوضع في المنطقة خصوصاً في ما يتعلق بعدم تقدم عملية الـسالم علـى المـسار اإلسـرائيلي                    

وأعتقد اننا اتفقنا على ان المفتاح      . لى هذا المسار  الفلسطيني، وآمل بأن تكون هناك امكانية إلحراز تقدم ع        
 اإلسـرائيلي،   -األساسي للحل هو تحريك األمور الى األمام في عملية السالم على المسار الفلـسطيني               

سرائيل إم فياض شريكان حقيقيان للسالم مع       وأعتقد ان الرئيس الفلسطيني أبو مازن ورئيس الحكومة سال        
  .»ئيلوهذه فرصة تاريخية إلسرا

من الضروري لإلسرائيليين والفلسطينيين وكـل المنطقـة        « الحريري    الحكومة سعد  وقال بعد لقاء رئيس   
حسب م مبني على أساس قــــيام دولتين ب      التوصل الى انجاز تقـــدم ثـــابت في عملية السال       

  . »قرارات مجلس األمن، وهذا يجب أن يشكل األولوية للديبلوماسية الدولية
27/2/2010الحياة،   

  
  ضغط باتجاه رفع الحصار المفروض على غزة ت سأوروبا:  الخارجية اإليرلنديوزير .51

 ،  إلى قطاع غزة   خالل زيارته  ، أكد زير الخارجية اإليرلندي مايكل مارتن      -  من محمد األسطل      –غزة  
مته بــ   أن االتحاد األوروبي سيضغط باتجاه رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، معلناً تبرع حكو             

خالل الـشهور   ) أونروا( مليون دوالر ستضخ في ميزانية وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين            12
وأشار إلى أن    .التسعة المتبقية من العام الحالي لتمكينها من مواصلة خدماتها في مجاالت الصحة والتعليم            

ة من جانب، ودعم الفلـسطينيين      اإلتحاد األوروبي يعمل على دعم حل سلمي للصراع الحالي في المنطق          
  .وتوفير احتياجاتهم من جانب آخر

26/2/2010القدس، فلسطين،   
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 المحاوالت اإلسرائيلية للتهدئة حيال قضية ضمها للمقدسات لم تقنع واشنطن": يديعوت" .52
  إلى أن مسؤولين كباراً في اإلدارة األميركية طـالبوا أول          اإلسرائيلية" يديعوت أحرنوت  "أشارت صحيفة 

من أمس رئيس الحكومة اإلسرائيلية بالظهور أمام كاميرات التلفزيون ليعلن بصوته وبملء فمه أن ال نية                
وزادت . إلسرائيل لتغيير الوضع القائم في األماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود فـي الـضفة             

 تصر على أن يطلق نتانيـاهو       الصحيفة أن المحاوالت اإلسرائيلية للتهدئة لم تقنع واشنطن، وأن األخيرة         
وتابعت أن نائب وزير الخارجية األميركي جـيمس        . تصريحات أكثر وضوحاً تسهم في تهدئة األوضاع      

شتاينبرغ الذي يترأس الوفد األميركي إلى الحوار االستراتيجي مع إسرائيل، نقل إلى نظيره اإلسـرائيلي               
. ذها حكومة نتانياهو بحريق كبير فـي المنطقـة        داني ايالون تحذيره من أن تتسبب اإلجراءات التي تتخ        

  . وأشارت إلى أن األجواء التي سادت الحوار كانت مشحونة بالغضب
27/2/2010الحياة،   

  
   أشهرسبعةمنذ " إسرائيليين" تبحث عن جواسيس أستراليا .53

" أسيو"ة  كشفت صحيفة هيرالد صن االسترالية نقالً عن مصدرين بمنظمة االستخبارات األمنية االسترالي           
أن المنظمة تجري تحقيقات سرية حول ثالثـة أشـخاص يحملـون الجنـسية المزدوجـة االسـترالية                  

متورطين في عمليات تجسس ونقل معلومات، وذلك منذ قرابة سبعة أشهر ماضية، أي قبل              " اإلسرائيلية"و
  .عملية اغتيال المبحوح في دبي الشهر الماضي

و بآخر بين الثالثة الـذين شـملتهم تحريـات المنظمـة وبـين              وقالت الصحيفة إن هناك عالقة بشكل أ      
وقـال المـصدران   . األستراليين الثالثة الذين وردت أسماؤهم في إعالن شرطة دبي في اغتيال المبحوح      

خالل السنوات العشر الماضـية، وعـادوا إلـى         " إسرائيل"للصحيفة إن الثالثة قيد التحري هاجروا إلى        
إن " هيرالد صـن  "وقالت  . وتة لتغيير أسمائهم واستصدار جوازات سفر جديدة      استراليا خالل فترات متفا   

األشخاص الثالثة غيروا بياناتهم بغرض الدخول إلى دول مثل إيران وسوريا ولبنان والتـي ال يـسمح                 
  .بدخولها" اإلسرائيلية"للجنسية 

27/2/2010الخليج،   
  

  اجد في الئحة تراثها الوطني دراج المس بالنسبة إل"سرائيلإ"روسيا لن تقبل تصرفات  .54
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية أندري نيستيرينكو اليوم الجمعة فـي موسـكو أن                 
روسيا لن تقبل تصرفات السلطات اإلسرائيلية المتمثلة في قرارها حول إدراج المساجد في الضفة الغربية               

ولة اسرائيل، ألن هذه التصرفات ستؤدي حتما إلى تعقيـد          ضمن الئحة المواقع التي تعتبر تراثاً وطنيا لد       
  .مسألة استئناف مباحثات السالم بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني

نحن أعلنا أكثر من مرة أننا نقف مبدئيا ضد أي خطوات وتصرفات أحادية الجانـب،               : "وقال نيستيرينكو 
ات الفلسطينية اإلسرائيلية حول التسوية النهائيـة،       من شأنها أن تؤثر بصورة استباقية على نتائج المفاوض        

ألن هذه التصرفات ال يمكن أن تؤدي إال إلى تعقيد الجهود الرامية الستئناف الحوار بـين الفلـسطينيين                  
وأشار نيستيرينكو إلى أن إدراج األماكن المقدسة اإلسالمية في قائمـة مواقـع التـراث                ".واالسرائيليين

  .تبر من مثل هذه التصرفاتالوطني اإلسرائيلي يع
26/2/2010وكالة نوفوستي،   

  
   في األمم المتحدة فعل غاضبة على قرار الكيان ضم المقدسات الفلسطينيةردود .55

 التقت مساء أول من أمس مجموعة من سفراء الدول العربية واإلسالمية            :  رويترز، أ ف ب    - نيويورك
ة بان كي مون لمطالبته بالضغط على إسرائيل للتراجع عن          لدى األمم المتحدة األمين العام للمنظمة الدولي      
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قرارها  ضم الحرم اإلبراهيمي الشريف في مدينة الخليل المحتلة ومسجد بالل بن رباح في بيـت لحـم                   
  . إلى قائمة ما يسمى بمواقع التراث اإلسرائيلي) قبر راحيل(

ي الخليل وبيت لحم والقدس، ونريد من       عن القلق من التطورات ف    «وقال منصور بعد اللقاء إن الوفد عبر        
األمين العام أن يستخدم منصبه للتعبير عن موقف ضد ما تقوم به إسرائيل وأن يطلب منها التراجع عن                  

ونقل عن بان قوله لوزير الـدفاع اإلسـرائيلي         . »واألمين العام قال لنا إنه يشاركنا إحباطنا      ... قرارها  
  . »ليس صحيحاً«مس، إن ما تقوم به إسرائيل إيهود باراك خالل لقائهما أول من أ

عن قلقهـا مـن القـرار       ) يونيسكو(» منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة     «من جهتها، أعربت    
أبدت قلقها من   «وقالت في بيان أمس إن األمينة العامة للمنظمة ايرينا بوكوفا           . اإلسرائيلي ضم الموقعين  

أضم صوتي إلى صـوت منـسق األمـم         «: وأضافت. »جة لذلك في المنطقة   القرار ومن تفاقم العنف نتي    
المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق االوسط روبرت سيري الذي اعتبر أن الموقعين ليـست لهمـا                 

  .»اهمية تاريخية ودينية لليهودية فحسب، بل لإلسالم والمسيحية كذلك
27/2/2010الحياة،   

  
  زّور جوازات استرالية" الموساد" سابق متأكد أن ضابط .56

قال فيكتور أوستروفسكي، الذي كان يخدم في الموساد في ثمانينات القرن الماضي إلذاعـة              : )يو بي آي  (
وأضاف ". إن في مقر الموساد شركة متخصصة بتزوير جوازات السفر        "األسترالية، أمس،   " أي بي سي  "

ال يحتاج األمر كثيراً لتقليد اللهجـة       " وقال   .إن استخدام جواز سفر أسترالي كان غطاء سهالً الستخدامه        
  ".األسترالية أو النيوزيلندية أو اإلنجليزية

ان الفضيحة األخيرة المتعلقة بتزوير المشتبه بهم في اغتيال القيادي فـي            " ذي أسترالين "وذكرت صحيفة   
 مـن سـلوك     حماس محمود المبحوح لجوازات سفر أسترالية ليست األولى التي تثير مخاوف أسـتراليا            

  ".الموساد"
" إسرائيل"وأكد وزير الخارجية األسترالي السابق ألكسندر داونر للصحيفة بأن حكومة هورد دين حذرت              

لقد أثرنـا   "وأضاف  . على األقل مرة من إصدار جوازات سفر أسترالية مزورة لعمالئها االستخباراتيين          
ت سفر أجنبية وأن عليهم عـدم التفكيـر فـي           لجوازا" اإلسرائيليين"مسألة استخدام ضباط االستخبارات     

  ". استخدام جوازات سفر أسترالية
27/2/2010الخليج،   

  
   األلماني يحقق في مالبسات اغتيال المبحوحاالدعاء .57

أكد مسؤول ألماني اهتمام االدعاء العام االتحادي في الوقت الراهن بفحص مالبسات اغتيـال              : )أ.ب.د(
وقال المتحدث باسم السلطات األلمانية فـي مدينـة          . المبحوح في دبي   محمود" حماس"القيادي في حركة    
حركنا قضية ضد مجهول لالشتباه في تورط عمالء ألجهزة االستخبارات فـي تنفيـذ    "كارلسروه، أمس،   

وتؤكد هذه التصريحات صحة المعلومـات التـي         ".االغتيال، ولالشتباه أيضا في تزوير مستندات رسمية      
االخبارية األلمانية عما سمته تحقيقات تتم بشأن إساءة استخدام جوازات          "  أون الين  فوكوس"نشرتها مجلة   

إن موضوع التحقيقات لـيس  "وقالت المجلة .الموساد" اإلسرائيلي"سفر ألمانية من قبل جهاز االستخبارات   
  ". اغتيال المبحوح ذاته، وإنما المالبسات التي صاحبت العملية

27/2/2010الخليج،   
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 اعدة على تقديم خدماتها في القدستحّد من قدرة وكاالت المس" إسرائيل"": شاوتأ" .58
إن ) اوتـشا (قال مكتب تنسيق الشؤون االنسانية التابع لألمم المتحـدة          : رناؤوطأ عبد الرؤوف    -القدس  

ـ             ديم اجراءات جديدة تبنتها السلطات اإلسرائيلية مؤخراً، تحد من قدرة وكاالت المساعدة اإلنسانية على تق
إسهام ذلك في زيادة ترسـيخ فـصلها        "خدماتها للمواطنين في القدس الشرقية، أو العمل فيها، محذراً من           

  ".عن باقي الضفة الغربية
بموجب هذه السياسة، يعطى أفراد أطقم المنظمات غير الحكومية الدولية          "واشار في تقرير خاص الى انه       

تراجع قدرة وصول موظفي    "، إضافة إلى ذلك،     "إسرائيلتأشيرات سفر سياحية، ال تسمح لهم بالعمل في         
المهن الصحية الحاملين لبطاقة هوية الضفة الغربية إلى مستشفيات القدس الشرقية مرة أخرى في كانون               

  ".الثاني
وصلت المنظمات غير الحكومية الدولية تعليمات شفهية متباينة للغاية         " اتحاد وكاالت التنمية الدولية      وقال

ومع غياب إجراءات مكتوبة واضحة ومعلومات متـضاربة، أصـبح          . ف السلطات اإلسرائيلية  من مختل 
موظفو المنظمات الدولية عرضة لقرارات وتفسيرات اعتباطية تصدرها مختلف الهيئات اإلسرائيلية فيما            

 الـذي  يتعلق بقضايا على قدر كبير من األهمية، كدخول إسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة، والمكان    
  ".يسمح لهم فيه بالعمل بصورة قانونية

هناك قلق كبير بأن تعيق القيود الجديدة المفروضة على عمل موظفي المنظمات غيـر              "وأضاف التقرير   
الحكومية الدولية تطبيق برنامج المساعدات اإلنسانية، وزيادة تكاليف تقديم المـساعدات، وقـدرة هـذه               

  ".المستقبلالمنظمات على تعيين موظفين جدد في 
27/2/2010األيام، فلسطين،   

  
   تثير خالفاً في مؤتمر بيئي دولي" غزةوثيقة" .59

الذي اختتم أعماله فـي بـالي       » المؤتمر الوزاري البيئي العالمي   «شهد  :  سعود الريس  -  اندونيسيا ،بالي
ول االتحاد  طالبت د إذ  أمس، جدالً في شأن صياغة وثيقة عن األوضاع البيئية المتدهورة في قطاع غزة،              

األوروبي إثر طرح الوثيقة إلقرارها بإتاحة الفرصة للتشاور في ما بين الدول األعضاء، كما طلب ممثل                
  .الواليات المتحدة منحه فرصة للتشاور مع حكومة بالده

27/2/2010الحياة،   
 

  تدعو وزراء خارجية االتحاد األوروبي لزيارة غزة"  األوروبيةالحملة" .60
وزراء الخارجية في االتحاد األوروبي إلى      " لحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     ا" دعت   : بروكسيل

الحذو حذو وزير الخارجية االيرلندي الى زيارة قطاع غزة واالطالع بأعينهم على ما خلفه الحصار من                
كارثة أقل ما توصف بأنها فظيعة، مؤكداً ضرورة اتخاذ موقف صارم من قبل االتحاد األوروبي يلـزم                 

  .االحتالل برفع الحصار عن غزة
إنصافاً للضحايا ودرءاً للكارثة التي تتعـاظم، مـن         "وشددت الحملة على ضرورة أن تكون هذه الزيارة         

خالل أن تتدخل كافة األطراف لرفع هذا الحصار المفروض على غزة، والذي قارب على إنهـاء سـنته            
  ".الخامسة على التوالي
هـذا  "، محذرة مـن أن      "؛ بل هو حصار لألطفال ولألمهات     حصاراً عادياً هذا ليس   "ولفتت النظر إلى أن     

الحصار، بكل قسوته ومظالمه وبشاعته وفظائعه؛ هو وصمةُ عارٍ على المجتمع الدولي، وشـاهد إدانـة                
  ".كل من يتورط في تمرير كارثة الحصار، يتنكر لمبادئ اإلنسانية ومواثيقها"، معتبرة أن "للدنيا بأسرها
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يمكن ألوروبا أن تنهي مأساة الحصار مباشرة، أوروبا تـستطيع إن هـي             " "الحملة األوروبية "وأضافت  
أوروبا تخسر كل يـوم مـن رصـيدها         "، الفتاً االنتباه إلى أن      "أرادت أن توقف عجلة الموت الجماعي     
  ".األخالقي في العالم باستمرار الحصار

27/2/2010الحياة الجديدة،   
 

  2015 سنةة في العالم الصين أكبر سوق استهالكي .61
 ال يستبعد أن تصبح الصين أكبر سوق استهالكية عالمية في نهاية الخطة الخمسية الـ : شينخوا–بكين 

، وحققت رقماً قياسياً في مبيعات السلع االستهالكية االجتماعية لم 2015 و2011 الممتدة بين عامي 12
رة الصينية ياو جيان، إلى أن قيمة هذه المبيعات ولفت الناطق باسم وزارة التجا. 1986تسجله منذ عام 

 على أساس ةالمائ في 15.5، بزيادة 2009عام )  تريليون دوالر1.83نحو ( تريليون يوان 12.53بلغت "
  ."2008 عن عام ةالمائ في 2.1 مع استثناء تعويم السعر، وةالمائ في 16.9سنوي، و

  27/2/2010الحياة، 
  

  دي الحمساوي نجل القيا" األخضرالعميل" .62
  ياسر الزعاترة

غادر مصعب ، نجل القيادي المعروف في حركة حماس حسن يوسف األراضي الفلسطينية المحتلة إلـى                
الواليات المتحدة منذ سنوات ، وأعلن أنه تحول للمسيحية حيث تبنته كنيسة هناك ، وكان بوسع األجهزة                 

ياق من الفخر الذي اعتادت عليه ، لكنهـا لـم           األمنية اإلسرائيلية أن تكشف قصته منذ ذلك الحين في س         
  تفعل إال قبل أيام ، فلماذا وقع ذلك؟

بداية من المفيد القول إن حسن يوسف هو واحد من قادة الضفة الغربية ، وخالل ذروة العمل العـسكري                   
 ، كان هناك من هو أعلى منه ، بعـضهم استـشهد ، وبعـضهم                2003والعمليات االستشهادية قبل عام     

خر رهن االعتقال ، كما أن سقوط ابنه ال يسيء إليه إال في وعي الصغار ، فالرجل الذي قضى فـي                     اآل
 عاما ال يستحق شهادة من أحد ، فضال عن أن سمعته بـين              14سجون االحتالل وسجون السلطة حوالي      

ليست من شيم   الناس وبين إخوانه كانت رائعة بكل المقاييس ، مع العلم أن الشماتة في مثل هذه المواقف                 
  . الشرفاء

يأتي توقيت إثارة القصة في خضم المعركة مع حركة حماس ، وهي جزء من مساعي بث اإلحباط فـي                   
 بلير ورفض المقاومة ، كما تأتي في خضم         -صفوف الشارع الفلسطيني من أجل القبول بصيغة دايتون         

ة الحقيرة التي تنم عن عقلية هـذا        قضية محمود المبحوح وتداعياتها ، حيث يراد استخدامها بهذه الطريق         
وفي هذا  . الكيان الذي ال يتورع عن إسقاط الناس بشتى الوسائل من أجل دفعهم للتعاون معه ضد شعبهم               

السياق قصص ال تحصى يعرفها بعض المتابعين لتاريخ النضال الفلسطيني ، بل وتاريخ سائر حركـات                
  .قالتحرر التي لم تنج بدورها من العمالء واالخترا

مصعب ابتداء ليس من عناصر حماس ، ومعلوم أن األبناء ال يسيرون دائما على نهج اآلباء ، بدليل ابن                   
 أحس األب بوضـعه بعـد اإلفـراج عنـه ،     96سيدنا نوح عليه السالم ، وعندما اعتقل االبن في العام     

 أنه لم يكن يملك دليال      وإمكانية أن يكون قد أسقط ، فكان أن حذر عناصر الحركة من التعامل معه ، مع               
  .حسيا على عمالته

معلوم أن المنطقة التي ينتمي إليها الشيخ حسن يوسف هي رام اهللا ، وهي من أقل المناطق التي خـرج                    
منها رجال كتائب القسام ، وبالتالي فإن القصة في مجملها وما انطوت عليه من حديث عـن عـشرات                   

د كبير ، حتى لو سلمنا بأن الشاب قد دلهـم علـى بعـض               العمليات التي أفشلها ، تبدو مضخمة إلى ح       
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العناصر ، وعموما كانت سنوات الذروة في العمل العسكري قد انطلقت بينما كان الرجل مكـشوفا مـن                  
  . الناحية العملية

يضاف إلى هذا البعد أن الشيخ حسن يوسف نفسه كان قائدا سياسيا ال صلة له بالعمل العـسكري ، مـا                     
االبن في الحصول على المعلومات لم تكن واردة ، اللهم إال في نطاق ضيق إلـى حـد                  يعني أن فرصة    

  .كبير ، لكن الساقط الذي باع أهله ووطنه ال يستغرب منه الكذب إلرضاء سادته وأولياء نعمته
حركة حماس ليست محصنة تماما ضد االختراق ، والعدو له القدرة على إسقاط أقـوام كـان بوسـعهم                   

 الدين والتدين ، وقد حصل ذلك مع إمام مسجد في الضفة ، وكذلك مـسؤول فـي جهـاز                    تقمص أدوار 
الدعوة في القطاع كان له دوره في اغتيال الشهيد عماد عقل وشهداء آخرين ، وقد قتل العمـيالن بعـد                    

  .ذلك
 ،  يبقى أن طبيعة الحركة وفكرها ومن ينخرطون فيها تجعلها أكثر قدرة على مكافحة مساعي االختـراق               

بدليل أنها كانت األكثر تماسكا واألقل تعرضا لهذه المشكلة قياسا بحجمها ومقارنة باآلخرين ، أكانوا من                
  .أصحاب األيديولوجيات الدنيوية ، أم الذين ال أيديولوجيا لهم

من الواضح أن التركيز على مصعب قد تم بسبب والده ، فكان أن أسقط وأصبح عميال رخيصا لالحتالل                  
علم أن سيرة قيادات حماس في أبنائهم كانت مشرفة ، وقد استشهد كثيرون منهم ، بينما يقبع عدد                  ، مع ال  

  .كبير منهم في السجون
لقد سعوا إلى تجنيده للعمالة ، ولم يكتفوا بذلك بل عملوا على دفعه إلى تغيير دينه ، فيما يبدو أن الشاب                     

يل وسيلة اإلسقاط التي لن يتحدث هو ولن يتحدثوا         ليس من الصعب تخ   (قد استسلم تماما لهم بعد إسقاطه       
، بدليل تصريحاته الكثيرة الغريبة ، سواء العام الماضي في سياق الحديث عن تركه لدينه ، أم                 ) هم عنها 

  ).إذا صحت رواية هآرتس بالطبع(هذه المرة في سياق فخره بعمالته 
له إن ما جرى لك هو ابتالء آخر ستصبر         نتعاطف مع الشيخ حسن يوسف ، ذلك العمالق األشم ، ونقول            

عليه كما صبرت طويال على عناء السجن والسجان ، ويبقى الخزي والعار من نصيب القتلة الـساقطين                 
  .الذين ال يعرفون الفضيلة وال القيم كما يؤكد تاريخهم

  27/2/2010الدستور، األردن، 
  

  أعزة هنا وأذلة هناك .63
  فهمي هويدي

نهم لم يترددوا فى سرقة التاريخ، شجعهم على ذلك أنهم وجدوا الطريق مفتوحا             بعدما سرقوا األرض، فإ   
إدراج الحرم اإلبراهيمى ومسجد بالل بن رباح في الضفة الغربية          " إسرائيل"والريح مواتية، فحين قررت     

ل ضمن الئحة مواقعها األثرية، فإن أصواتا عدة فلسطينية وأخرى عربية دعت المجتمع الدولي إلى التدخ              
لوقف الجريمة، وهو ما أعطى انطباعا بأن القيادات الفلسطينية والعواصم العربية باتت بال حول أو قوة،                
ولم تعد تملك سوى أن ترفع صوتها بالجؤار والشكوى، وتقديم العرائض وااللتماسات إلى من يهمه األمر            

  .في واشنطن وربما في الرباعية الدولية
، حين قام أحد المـستوطنين      1994 مدينة الخليل رهن االعتقال منذ عام        الحرم اإلبراهيمي الذي يقع في    

 فلسطينيا في داخله، وانتهى األمر بـسيطرة     29بإطالق النار على الجموع التي قدمت لصالة الفجر فقتل          
الجيش اإلسرائيلي على الحرم ومحيطه، ثم تقسيمه الحقا بين المـسلمين واليهـود اسـتجابة لـضغوط                 

ين يعتبرون الحرم خاصا بهم، بدعوى أن النبي سليمان بناه بمساعدة الجن، فـوق مغـارة                المتطرفين الذ 
  .سيدنا إبراهيم، التي دفن فيها مع زوجته سارة وأبنائه إسماعيل وإسحاق ويعقوب وزوجاتهم

ورغم أن المظاهر اإلسالمية طاغية عليه، من المحراب إلى المنابر وغير ذلك، وال أثر يهودي فيه، إال                 
ن قرار الحكومة اإلسرائيلية لم يأبه لذلك، تماما كما فعل مع مسجد الصحابي بالل بن رباح فـى بيـت                    أ
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، الزوجة الثانية لنبي اهللا يعقوب ووالدة النبـي يوسـف           "راحيل"لحم، الذي يقولون إنه بني في موقع قبر         
  .عليه السالم

قيادي الفلسطيني محمود المبحوح في دبـي،       القرار اإلسرائيلي صدر بعد أيام قليلة من اغتيال الموساد لل         
ووسط الحديث عن االستعداد الستئناف المفاوضات بصورة غير مباشـرة بـين الطـرفين اإلسـرائيلي                
والفلسطيني خالل ثالثة أسابيع، التي يتصور المتفائلون أنها يمكن أن تفضي إلـى فـتح ملفـات الحـل                   

  .المستقلةالنهائي، التي تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية 
وهو الحديث الذي تنشغل به بعض عواصم العرب وتتعلق بأهدابه وأوهامه، في حين تواصـل حكومـة                 
إسرائيل مخططات القمع واالعتقال والتوسع االستيطاني والتهويد وتجريف األراضي أمام تقـدم الـسور              

" الخـصم "مرمـى   إلخ، كأننا بصدد ملعب كبير يسيطر عليه فريق إسرائيلي ما برح يمطـر              .. الوحشي
  .باألهداف

أما الفريق اآلخر الفلسطيني والعربي فإنه يجلس عاجزا في مقاعد المتفرجين، ال يقدر على فعل شـيء                 
سوى الصراخ والنحيب، وهو يشاهد الكرات تلقى في مرماه بين الحين واآلخـر، وهـي لعبـة عـرف         

ـ        " الخـصم "ابئين بـصراخ الفريـق   اإلسرائيليون قواعدها جيدا فظلوا يواصلون تسديد األهداف، غير ع
واحتجاجاته، ومطمئنين إلى أن ذلك الصراخ هو آخر ما عندهم، وأنه قد يسمع اآلخرين خارج الملعـب،                 

وال غرابة في ذلك، ألن أصحاب القضية إذا ارتـضوا الهـوان واستـسلموا              . لكنه لن يحرك فيهم شيئا    
  .امتهمللعجز، فينبغي أال يتوقعوا أن يدافع غيرهم عن حقهم وكر

أخطر ما في المشهد الراهن هو رسوخ اقتناع اإلسرائيليين بأن الفلسطينيين والعرب ليسوا فقط عاجزين               
عن الفعل، ولكنهم أيضا غير راغبين فيه، إذ لم يكن تواطؤا مع اإلسرائيليين وتفويتا لهم جانب الـبعض،          

التي وقرت إلسـرائيل وضـعا      فاسترضاء لألمريكيين ومراعاة لخاطرهم من جانب آخر، وهى األجواء          
  .استراتيجيا متميزا، أطلق يدها ليس في فلسطين وحدها ولكن في المنطقة بأسرها

هذا الذي حدث في الضفة الغربية تحت سمع وبصر السلطة الفلسطينية في رام اهللا، يتزامن مـع الجهـد                   
" حوربـا "م تشييد معبـد     وسيكون إتما . الذي يبذل إعدادا لبناء هيكل سليمان فوق أرض المسجد األقصى         

 مارس المقبل إشارة البدء إلطالق حملـة        15بجوار حائط البراق الذي يمثل الجزء الغربي للمسجد، يوم          
أحد حاخامات اليهود فى القرن الثامن عشر اسـمه  (بناء الهيكل األسطوري على حساب المسجد األقصى    

  ).2010مارس عام  16جاؤون فلينا كان قد حدد موعد بناء الهيكل الثالث يوم 
إن إسرائيل تتقدم كل يوم على طريق ابتالع فلسطين وطمس هويتها العربيـة واإلسـالمية، والمأسـاة                 
الحقيقية أنه وهي تفعل ذلك، فإن العالم العربي يبدو إما مستغرقا فـي خالفاتـه وتناقـضاته، أو معبئـا                    

يتنا الهمام بكسر رجل كل من يعبر       ومستنفرا ضد ما يسمى بالخطر اإليراني، يوما ما توعد وزير خارج          
الحدود المصرية من الفلسطينيين، لكننا لم نلمس منه جرأة أو غيـرة مماثلـة إزاء رسـائل االسـتعالء                   
واالزدراء التي تبعث بها إسرائيل كل يوم إلى العرب أجمعين، ومصر في المقدمة منهم، لقد قلبنا اآلية،                 

  .غاصبين والمفترينوصرنا أعزة على األشقاء وأذلة على ال
 26/2/2010السبيل، األردن، 

  
   الشعبية الثالثة قادمة عاجالً أم آجالًاالنتفاضة .64

 هاني المصري
بعد قرار رئيس الحكومة اإلسرائيلية إدراج الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل ضمن قائمة الـمواقع األثرية              

عا إسماعيل هنية رئيس الحكومة الـمقالة      اإلسرائيلية، حذّر الرئيس أبو مازن من نشوب حرب دينية، ود         
إلى شن انتفاضة شعبية رداً على االحتالل وما يقوم به مـن إجـراءات عدوانيـة توسـعية اسـتيطانية                

  .عنصرية
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فالقدس تتعرض ألوسـع    . في السابق، كان الشعب الفلسطيني ينتفض ألسباب أقل بكثير مما يجري حالياً           
كثف رغم مسرحية التجميد الجزئي والــمؤقت، وجـدار الفـصل           عملية تهويد وأسرلة، واالستيطان يت    

لــماذا إذاً   . العنصري يقترب من االكتمال، والحصار الخانق لقطاع غزة يتواصل مع استمرار العدوان           
  .ال يشن الشعب الفلسطيني انتفاضة شعبية؟

، فاالنتفاضـة  السبب األول الذي يحول دون ذلك هو أن حصيلة االنتفاضات السابقة لـم تكـن مـشجعة          
األولى انتهت إلى اتفاق أوسلو، واالنتفاضة الثانية كانت مكلفة جداً وانتهت إلى دمـار ومـوت وتبنـي                  
إسرائيل خطة الفصل التي ابتدأت بخطة فك االرتباط عن قطاع غزة، ويمكن أن تنتهـي بإقامـة دولـة                   

  .االسممعازل مقطعة األوصال ذات حدود مؤقتة، ال تملك من مقومات الدول سوى 
فاالنقـسام كـسر    . السبب الثاني الذي يحول دون اندالع انتفاضة يتمثل في االنقسام السياسي والجغرافي           

ظهر الفلسطينيين وأدى إلى حالة من اليأس واإلحباط وإلى انشغال القوى الفلسطينية في صراع داخلـي                
ته االحتاللية بسرعة أكبر    مدمر استنزف طاقاتها، ومكّن االحتالل من الـمضي في طريق تطبيق مخططا          

  .وتكاليف أقل
السبب الثالث يعود إلى أن السلطة أعلنت وعلى لسان الرئيس نفسه مراراً و تكراراً أنها ضـد انـدالع                   

وعندما توقفـت  . انتفاضة ثالثة؛ ألن السلطة تراهن على خيار الـمفاوضات كأسلوب وحيد لحل الصراع   
لـمفاوضات إلى طريق مـسدود بـاعتراف قـادة الـسلطة،           عملية السالم منذ أكثر من عام، ووصلت ا       

أصبحت القيادة تشجع الـمقاومة الشعبية السلـمية وابتدأت خطة لــمقاطعة االسـتيطان، ولكـن دون               
اعتبار ذلك خطة إستراتيجية جديدة وإنما كتكتيك للضغط هدفه األساسـي إقنـاع إسـرائيل باسـتئناف                 

واالتفاق على مرجعية واضحة وملزمة، كما أن هنالك أفراداً         الـمفاوضات على أساس تجميد االستيطان      
وشرائح داخل السلطة والـمجتمع من مصلحتها إبقاء الوضع الراهن دون انتفاضة، وبالتالي تعارض أن              

  .تقود السلطة الـمقاومة الشعبية
اد بمعـزل   ويصب تركيز السلطة على بناء الـمؤسسات وإثبات الجدارة وتحسين األمن الداخلي واالقتص           

  .عن إعطاء األولوية إلقرار الحقوق والكفاح إلنهاء االحتالل في إبعاد احتمال االنتفاضة
السبب الرابع يرجع إلى تحسين أحوال الفلسطينيين اقتصادياً من خالل اتخاذ االحتالل جملة من الخطوات               

ـ             شجيع قيـام بعـض     مثل إزالة بعض الحواجز وتسهيل الحركة ومنح تصاريح أكثر لدخول إسرائيل وت
  .الـمشاريع االقتصادية

تأسيساً على ما سبق يمكن أن نفسر عدم اندالع انتفاضة شعبية حتى اآلن، ولكن األسباب الـمذكورة ال                  
يمكن أن تمنع االنتفاضة إلى األبد، فاالنتفاضتان األولى والثانية اندلعتا في وضع اقتصادي جيد، فعـاجالً              

 خصوصاً أن الحكومة اإلسرائيلية الحالية تعتبر أكثر حكومة تطرفاً منـذ            أم آجالً ستكون هناك انتفاضة،    
وما يحدث حالياً فـي القـدس    . تأسيس إسرائيل، وتقترف جميع األفعال التي يمكن أن تؤدي إلى انتفاضة          

 موقعاً أصبحت تـشهد فعاليـات كفاحيـة         25والخليل وبلعين ونعلين وأم سلـمونة وغيرها في حوالى         
فاالنتفاضة الثالثة ستولد من رحم االنتفاضة الثانية ولكنها سـتأخذ          . لالنتفاضة القادمة " روفةب"منتظمة هو   

  .أشكاالً متعددة ومتدرجة وتبدأ بهبات وتتصاعد وصوالً إلى انتفاضة شاملة
 أن لكلِّ فعٍل رد فعٍل مساوياً له في الـمقدار ومعاكساً لـه           "هنالك قانون طبيعي يفعل فعله باستمرار هو        

، وهذا القانون يفرض أن تكون هنالك ردة فعل طبيعية على ما يقـوم بـه االحـتالل مـن                    "في االتجاه 
  .مخططات لضم وتهويد أكبر مساحة ممكنة من االرض الفلسطينية الـمحتلة

فكما الحظنا رحب الـمستوطنون بخطوة الحكومة اإلسرائيلية       . ومن الـمتوقع تصعيد إجراءات االحتالل    
 150ص الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل، وطالبوها بالـمزيد على طريق إدراج أكثر من             األخيرة بخصو 

  .كمواقع أثرية إسرائيلية) من ضمنها الـمسجد األقصى(موقعاً 



  

  

 
 

  

            31 ص                                     1713:         العدد       27/2/2010السبت  :التاريخ

وإذا لـم تدرك القوى الفلسطينية الـمختلفة أن األمور تسير نحو التصعيد والـمواجهة، وأن عليهـا أن                
القادمة عندما تنضج شروطها، وحينها لن تنتظر إذناً من أحد، وال قراراً            تستعد لذلك لكي تقود االنتفاضة      

وبدالً . فاالنتفاضة عمل شعبي كبير تندلع عندما تنضج العوامل الذاتية والـموضوعية الندالعها          . من أحد 
من أن تتجه االنتفاضة القادمة نحو الوضع الداخلي، يجب السعي لكي تتجه نحو االحتالل وتكون منظمة                

. ولها أهداف سياسية واقعية متفق عليها، وأال تنزلق نحو الـمواجهة الـمسلحة التي تتفوق فيها إسرائيل              
وال يعني ذلك إدانة الـمقاومة الـمسلحة أو أعمال الـمقاومة الفردية، وإنمـا التمـسك بحـق الـشعب      

 ال ينتهي سوى بتحقيق     الفلسطيني بالـمقاومة وتركيز جهوده على مقاومة شعبية شاملة، كخط إستراتيجي         
  .أهداف الشعب الفلسطيني بإنجاز الحرية والعودة واالستقالل

من ضمن االستعداد الفلسطيني الـمطلوب لالنتفاضة الثالثة عدم االنزالق إلى استئناف الــمفاوضات،             
لية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون تجميد االستيطان والتزام إسرائيل بمرجعية واضحة وملزمة لعم             

  .السالم
فإسرائيل تريد استئناف الـمفاوضات ألنها تحقق لها مزايا هائلة من ضمنها قطع الطريق على انـدالع                
انتفاضة شعبية ثالثة، تحدث أزمة شاملة بالـمنطقة تستدعي تدخالً عربياً ودولياً يضغط على إسـرائيل،               

ق الحـد األدنـى مـن الحقـوق         ، ويحق 1967ويمكن أن يجبرها على قبول حل ينهي احتاللها ألراضي          
  .والـمصالح الفلسطينية

إن أهم خطوة ضرورية لكي تعطي االنتفاضة القادمة نتائج حاسمة لصالح الشعب الفلسطيني وال تجهض               
مثل سابقاتها، تتمثل بإعطاء األولوية القصوى إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أساس إعادة              

ي واعتماد الشراكة على أسس ديمقراطية تضمن حصة لكل طرف وفقاً لوزنـه             االعتبار للبرنامج الوطن  
  .في إطار عمل وطني موحد مشترك

وخاطئ إلى حد اإلجـرام كـل مـن يـساهم           . ال يمكن مقاومة االحتالل واالنتصار عليه ونحن مفرقون       
  !!.باستمرار وتعميق االنقسام متصوراً أن فريقه هو صاحب الحق وحده في القيادة
  27/2/2010يام، فلسطين، األ

  
   في دمشق"مجلس حرب" .65

  عبد الباري عطوان
االجتماع الثالثي الذي انعقد في دمشق يوم امس االول وضم الرئيسين السوري بـشار االسـد وضـيفه                  

مجلـس  'جـاء بمثابـة     ' حزب اهللا 'االيراني محمود احمدي نجاد عالوة على السيد حسن نصر اهللا زعيم            
قبلية وتوزيع االدوار والمهام في حال حدوث اي هجوم اسرائيلي على اي من             لوضع الخطط المست  ' حرب

وال ننسى لقاء موسعا بين السيد نجاد وقادة الفصائل الفلسطينية في االطـار             . االطراف الثالثة او جميعها   
  .نفسه

كلها على ان   توقيت هذا االجتماع، والطريقة التي تم بها، والمؤتمر الصحافي الذي انعقد في ختامه، تؤكد               
حلفا استراتيجيا تتوثق عراه ويشكل جبهة جديدة ستكون رأس الحربة في مواجهة التحالف االمريكـي ـ   

  .االسرائيلي ومن ينضم اليه، سرا او علنا، من الحكومات العربية، في حال اندالع الحرب
، اي بعد اشهر معدودة،     الرئيس االيراني توقع ان تندلع شرارة هذه الحرب في الربيع او الصيف المقبلين            

بينما اكد السيد نصر اهللا انه سيضرب تل ابيب ومطاراتها ومحطات كهربائها اذا ما تجـرأت اسـرائيل                  
  .على ضرب مطار لبنان او اي من محطاته الكهربائية واهدافه الحيوية

اصـة مـن    نحن امام لغة جديدة، وثقة بالنفس غير مسبوقة، واستعدادات للرد لم نسمع بها من قبـل، خ                
االنظمة العربية منذ الجنوح نحو خيار السالم، واسقاط كل الخيارات االخرى، وتأكيد هذا الجنوح بمبادرة               

  .سالم عربية اعدت بنودها بعناية في المطبخ االمريكي على ايدي طباخين مهرة
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 1991(عـراق   المنطقة العربية تقف حاليا امام مرحلة فرز جديدة، تشبه تلك التي سبقت الحربين على ال              
، ووفق البوصلة نفسها، اي وقوف البعض في الخندق االمريكي والبعض اآلخر فـي الخنـدق                )2003و

ومثلما تحالف بعض العرب مع االمريكيين ضد العراق البلد العربـي الول مـرة فـي تـاريخ                  . المقابل
ب فـي الخنـدق     المنطقة، فاننا في المرحلة المقبلة قد نشهد سابقة اخرى اكثر خطورة اي وقـوف عـر               

  .االمريكي ـ االسرائيلي ضد التحالف السوري ـ االيراني وتفرعاته
القيادة السورية حسمت موقفها فيما يبدو، وقررت ان تغلق االبواب امام الغـزل االمريكـي الممجـوج                 
والرخيص وتعزز تحالفها االستراتيجي مع ايران، في رد واضح على نصائح السيدة هيالري كلينتـون               

باالبتعاد عن ايران التي تثير المشاكل فـي        ) اي القيادة السورية  (لخارجية االمريكية التي طالبتها     وزيرة ا 
  .المنطقة

' ' '  
هذا الحسم السوري يأتي بعد فترة طويلة من اعتماد الدبلوماسية الهادئة وابقاء االبـواب مواربـة مـع                  

تراب موعد المواجهة، ادى الـى التخلـي        الغرب، والواليات المتحدة على وجه التحديد، ولكن يبدو ان اق         
  .المقبلة' ام المعارك'عن هذا النهج والبدء في االستعداد الحتماالت 

سورية ال تستطيع الخروج من حلفها االستراتيجي مع ايران الذي يمتد الكثر من ثالثين عامـا، بـل ال                   
روحة كانت هزيلة، عالوة على كونهـا       نبالغ اذا قلنا انها لم تفكر في هذا الخيار مطلقا، الن البدائل المط            

  .مهينة بكل المقاييس
السيدة كلينتون التي خرجت عن الدبلوماسية، بل وكل االعراف االخالقية المتبعة بطلبهـا مـن سـورية              
االبتعاد عن ايران، لم تقدم لها في المقابل اي شيء آخر غير التلويح بعودة سفير امريكا الـى دمـشق،                    

  . العيش بدون وجود سفير امريكي فيهاوكأن سورية ال تستطيع
ثالثون عاما وسورية ضلع اساسي في المثلث المصري ـ السعودي الذي حكم المنطقة لثالثـين عامـا،    

هل اعادت اليها هـضبة الجـوالن، ام        .. ؟'اعتدالها'وراهن على السالم، فماذا قدمت واشنطن لها مقابل         
استثمارات تخلق الوظائف والعيش الكريم للعاطلين فيها، ام        اطلقت العنان لملياراتها لكي تحط الرحال في        

  انها ازالتها من قائمة الدول االرهابية؟
ال يوجد خط طيران مباشر بين دمشق واي من المدن االمريكية، بل لم نشاهد طائرة امريكية واحدة تحط                  

راقي صدام حسين،   في مطار دمشق الدولي منذ خمسين عاما، رغم ان سورية عارضت نظام الرئيس الع             
الكويت، وتعاونت بالكامل في الحرب على االرهـاب ومـا          ' تحرير'وشاركت بطريقة غير مباشرة في      

  .زالت
نحن امام تطورات متسارعة في المنطقة، فمتى شاهدنا السيد حسن نصر اهللا يحط الرحـال علنـا فـي                   

وينفعل في وجـه مراسـل      دمشق، ومتى شاهدنا السيد احمدي نجاد يصلي في مسجد وخلف امام سني،             
  .تلفزيون العالم الذي حاول استفزازه بسؤال استنكاري حول هذه المسألة

' ' '  
ربما يجادل البعض بانها خطوة اعالمية جرى االعداد لها بعناية، بهدف التقرب مـن الطائفـة الـسنية،                  

عودية احدى ابرز دول    وربما كان الحال كذلك، واين الخطأ، فنحن جميعا مسلمون، والمملكة العربية الس           
محور االعتدال المناوئ اليران، اطلقت من خالل عاهلها الملك عبداهللا بن عبد العزيز مبادرتين مهمتين               
في العامين الماضيين، االولى من خالل فتح حوارات معمقة للتقريب بين المذاهب االسـالمية، الـسنية                

  .ان بين اتباع الديانات السماوية الثالثوالشيعية على وجه الخصوص، والثانية اطالق حوار االدي
نتمنى ان نرى زعماء عربا سنة يصلون خلف ائمة من اتباع المذهب الجعفري، وفي مساجد شيعية مـن              
اجل تحقيق المصالحة التاريخية ووأد الفتنة المذهبية التي تعمقت في ظل االحتالل االمريكي للعراق، فما               

  امة الرسول صلى اهللا عليه وسلم؟المانع في ذلك، ألسنا جميعا اتباع 
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ندرك جيدا ان التحالف السوري ـ االيراني الجديد ال يملك الرؤوس النووية، وال االسلحة المتطورة التي  
تملكها اسرائيل وامريكا، اي ان الميزان العسكري غير متكافئ، ولكن ألم يكن الوضـع كـذلك عنـدما                  

  فماذا كانت النتيجة؟.. 2006جنوب لبنان صيف العام ارسلت اسرائيل طائراتها ودباباتها الجتياح 
القوة الضاربة االمريكية ـ االسرائيلية جبارة بكل المقاييس، وال جدل في ذلك، ولكن علينا ان نتذكر بان  
اليابان بقيت اليابان رغم القاء قنبلتين نوويتين على ناجازاكي وهيروشيما، والمانيا توحدت بعد خمـسين               

، ولكن السؤال هو عمـا      1967ها، وسورية ومصر ظلتا سورية ومصر بعد هزيمة عام          عاما على تقسيم  
اذا كانت اسرائيل ستبقى على الوجود في حال اقدامها على عدوان جديد، وحتى لو بقيت هل ستبقى على                  

  الحال الذي هي عليه اآلن؟
ها الغربيين الذين ضـاقوا     اسرائيل تعيش ازمة خانقة داخليا ودوليا وباتت مكروهة حتى في اوساط حلفائ           

ذرعا بغرورها وصلفها وعدوانها المتكرر على الضعفاء في غزة وغيرها، ورفضها االستفزازي لكـل              
من العمالء  ' كتيبة'طروحات السالم ومشاريعه، ولذلك تعيش حالة من التخبط انعكست بجالء في ارسالها             

، ارتدت عليها، رغم نجاحها في تحقيق       الغتيال شخص واحد اعزل اسمه محمود المبحوح في امارة دبي         
  .هدفها، بنتائج عكسية تماما

' ' '  
االسرائيليون يقرعون طبول الحرب، وادارة اوباما تبدو غير قادرة على كبح جماحهم، وربما باتت اكثر               
اقتناعا بوجهة نظرهم في حتمية شن عدوان على ايران وسورية، وهذا ما يفسر تخليهـا عـن عمليـة                   

قرارها بحق اسرائيل في االستيطان في القدس المحتلة، والتعاطي بطريقة ال مبالية مع حلفائها              السالم، وا 
  .في السلطة الوطنية الفلسطينية

هجمة المسؤولين العسكريين االمريكيين على المنطقة ابتداء من مايكل مولن رئيس هيئة اركان الجيوش              
لذي تم امس بين روبـرت غيـتس وزيـر الـدفاع            االمريكية، وجوزيف بايدين نائب الرئيس، واللقاء ا      

االمريكي مع نظيره االسرائيلي ايهود باراك في واشنطن، وزيارة نتنياهو المتوقعـة االسـبوع المقبـل                
  .للعاصمة االمريكية، كلها مؤشرات على اقتراب الحرب وليس ابتعادها
االستراتيجي، كما انها ال يمكن ان      اسرائيل ال تستطيع ان تتعايش مع قوة نووية في المنطقة تلغي تفوقها             

تقبل بكتلة اسالمية على حدودها تضم ايران وسورية وتركيا ولبنان واالردن تلغي التأشيرات، وتـسمح               
  .لمواطنيها بالتنقل بالبطاقة الشخصية، وبما يؤدي الى توسيع دائرة التبادل التجاري والمشاريع المشتركة

 انباء االنقالب العسكري التركي الفاشل ضد حكومة رجب طيـب           ولهذا ليس من قبيل الصدفة ان تتواتر      
اردوغان التي حققت هذه المعادلة الجديدة وعززتها، عندما تقاربت مع ايران وسورية والعرب اآلخرين،              

  .وابتعدت عن اسرائيل في الوقت نفسه
ه الصحافي الذي عقـده     تلك التي وردت في مداخلة السيد احمدي نجاد في مؤتمر         ' زلة لسان 'ال نعتقد انها    

ستتصدى السـرائيل   ' العراق'و.. مع الرئيس االسد عندما قال ان شعوب سورية وايران ولبنان وفلسطين          
 800التي تؤكد فشل عدوانها على العراق، وانفاقها اكثر مـن     ' الزلة'هل سمعت واشنطن هذه     . وعدوانها

  .مليار دوالر في هذا الصدد
  .آت ونأمل ان تكون سارة بالنسبة الينا كعرب ومسلمينااليام المقبلة حافلة بالمفاج

  27/2/2010القدس العربي، 
  

  أربعة أربعة على .66
  بن كاسبيت

كان يحتمـل ان يكونـوا      . برغم التقارير الصحفية عن سبعة، تنحصر القوة في اسرائيل في أيدي أربعة           
  .خمسة، لكن العجلة الخامسة مشكلة وليس واضحا الى اين ومتى ستتدحرج
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االشخاص الذين يـسيطرون علـى أوراق       . الء هم أربعة مراكز القوة المهيمنون اليوم في  اسرائيل         هؤ
رئـيس  : اللعب، ويؤثرون في االجراءات، والذين سيكون دورهم وقراراتهم في السنة القريبة حاسـمين            
ركان غابي  الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع ايهود باراك والرئيس شمعون بيرس ورئيس هيئة اال            

بـدل  . الخامس، افيغدور ليبرمان جعل نفسه ضحكة     . ليس محققا ان هذا هو الترتيب الصحيح      . اشكنازي
وبدل ان يقوم في المركز وقف      . ان يكون الناضج المسؤول، جعل نفسه في دور الولد المشاغب في الحي           

لداخل او في الخـارج، فـي       في ا . والسؤال كما هي الحال دائما متى سيغادر بالضبط ولماذا        . في الركن 
تشرين االول او في كانون االول، يحاول الولد  السيء للسياسة االسرائيلية ان يحدث في االقـل جلبـة                   

  .واحدة مرة كل شهر وأن يبرهن في كل مرة من جديد على أن من نظر اليه بجدية قد اخطأ
. يعيا وقوة شخـصية عظيمـة     وهذا مؤسف، الن لليبرمان أفكارا صحيحة، وتفكيرا واضحا، ومنطقا طب         

. بخالف نتنياهو، القرار عنده قرار، والخطة خطة، والضغط الخارجي يحفزه فقط ويجعله اشد تركيـزا              
. تقديره لرئيس الحكومة يؤول الى الصفر     . ليبرمان، من بين جميع االشخاص هو االكثر معرفة بنتنياهو        

ف، والتعرق في أوضاع خطرة ونوعيـة       وهو يعرف من قريب الجلبة الداخلية، والضغوط، ونقط الضع        
في المرة السابقة التي رأى فيها كل ذلك من قريب قرر ان يغادر وان ينـشىء حزبـا                  . اتخاذ القرارات 

  .منح فرصة لمرة واحدة ان ينشىء بديال حقيقيا ويبدو انه يضيعها. عاد االن وعلى نحو مدهش. لنفسه
  لعبة االزواج

  .باالشهر االخيرة الى اربعة ازواجانهم يقسمون : لنعد الى االربعة
ال يستطيع بيبي بغير بـاراك الـذي وجـوده          . حلف بين الرجال  . في الركن االيمن يقوم نتنياهو وباراك     

وبازائهما في الركن االيسر، الرئيس بيرس ورئـيس        . أداتان مؤتلفتان حقا  . مشروط ببيبي، وهكذا دواليك   
تعلم الرئيس ان يقدر ويحب     . ر االخيرة عالقات قوية قريبة    نشأت هنا ايضا، في االشه    . االركان اشكنازي 

لم يكن الجيش االسرائيلي منفتحا لرئيس الدولة علـى هـذا           . رئيس االركان الذي يجد عنده أذنا صاغية      
فبيرس ال يجول ويزور الجيش طول وعرضا فقط، بل هو يبلغ بآخر األنباء كثيرا، ويحـصل               . النحو قط 

بالمناسبة يتمتع بكـل    .  العمليات ايضا، ويعمل في الحقيقة مثل مراقب أعلى        على استطالعات شاملة قبل   
  .يجدد أيامه كما كانت الحال من قبل. لحظة

فالتوتر . وليس ذلك عجبا  . هذه االزواج مستعد بعضها لبعض، ركنا بإزاء ركن، كما في معركة مالكمة           
ما زالت االمور لـم     .  استعرضت بتوسع  والجبهة بين باراك واشكنازي   . في االسابيع االخيرة أخذ يزداد    
  .تهدأ وال يدل دليل على ذلك

رئيس مقر العمل يوني كورن، الذي تلقى النقد  مـن           . أحاط باراك نفسه بطريق حسن للحرب ال للسالم       
جميع االتجاهات منذ انقضاضه القاسي الذي لم يسبق له مثيل والذي ال سبب له علـى نـاطق الجـيش                    

. 1999 الذي لم يعينه باراك لمنصب ما في حكومته بعد الفوز فـي انتخابـات                االسرائيلي، هو الشخص  
انه رجل العمليات الخاصـة،     " ليعمل من أجل بيته   "شارك كورن في الحملة االنتخابية، لكنه أرسل بعدها         

وبدل ان يلطف نقط االحتكـاك      . لساعات األزمة، ولحظات اليأس، بعد أن تجرب جميع األمور األخرى         
اذا زدنا عليه المتحدث المستعمل للقوة، ومدير عام الحزب المـشكل، ومستـشار شـؤون               . دةيزيدها ح 

هذا هو الفريق الذي يؤمل معه ايهـود        . العرب صاحب التأثيم الجنائي، سنحصل على طريق من الجحيم        
  .بالنجاح. باراك ان يحتل الدولة من جديد

جل أعمال صارخ، أتى به باراك بعـد ان طـرد           ان وايزمان شيري، مقاول ور    . لنأخذ مثال المدير العام   
شيري متطوع ويقولـون انـه      ). وبعد ذلك ايضا اوفير بينس ويوري تامير      (عضو الكنيست ايتان كابل،     

وهو ايضا مخلص لباراك فـي  . ينهض بعمل غير سيء وانه حسن وضع الدين الفظيغ للحزب المحتضر   
  .االيام الحسنة وااليام السيئة
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 شباط، شوهد شيري في أروقة المحكمة اللوائية فـي    15ففي يوم االثنين    .  وهم ايضا  من جهة ثانية يوجد   
أتى شيري لينظر من قريب الى      . تل ابيب، يساير ويهمس الى صديقه القريب يغئال زلخا وجيش محاميه          

الصراع بين أصحاب الكازينو موشيه بوبليل ويغئـال        : أحد الصراعات القضائية الصعبة التي تدور هنا      
الماليين بين أرباب المال، وعـشرات كثيـرة مـن          ) او مئات (يدور هنا الكثير جدا من عشرات       . خازل

الـى  " كـازينو النمـسا   " كازينو من    52المحامين يجبون ها هنا اجور عمل ضخمة، وتطرح صفقة بيع           
، او العكس، ومعركة حامية الوطيس يائسة بين أربعـة شـركاء سـابقين، ينقـضون عـرى            "لوتراكي"

الكل مشروع بطبيعة االمر، وقانوني تمامـا، لكـن         . اطورية مقامرة، ويحاولون تقسيم الغنائم بينهم     امبر
عندما يتدخل المدير العام لحزب العمل االشتراكي في جلبة أرباب المال هذه ال تبدو االمور علـى مـا                   

  .يرام
سبوع صحفيا تنكر على    هذا اال " كلكليست"أرسلت صحيفة   . من جهة ثانية لماذا نشكو من شيري المسكين       

تبين ان كل ما عرفناه عن الغنى       . أنه صاحب مليارات يريد شراء شقة وزير الدفاع في برجي أكيروف          
الباهر المختبىء في هيكل رخام زعيم العمال االسرائيلي يصبح قزما ازاء الواقع وازاء تـنفخ صـاحبة                 

... ون سائسا، ال يدعونك تسكن شقة كهذه      هذه الدولة اذا اردت ان تك     "البيت، التي شكت للصحفي من أن       
  .اسمع وال تصدق". ما تزال توجد ها هنا عقلية اشتراكية

ومن أجل استكمال االحتفال، يعين باراك بغير ابالغ او رقابة ما صالح  طريف الـذي ديـن بجنايـات                    
.  الفلسطينيين خطيرة، نوعا من مستشار سياسي او مبعوث سري او االثنين معا، الى العالم العربي والى              

في الجملة مع جبريل الرجوب، وحسين الـشيخ        (ال يعلم احد باللقاءات التي يجريها، مع باراك او بغيره           
وما زلنا لم نذكر الضغط الذي يستعمل لتعيين مقـرب          . وهذا كاف . ، سوى باراك بطبيعة االمر    )واخرين

ن، الذي أحـبط رئـيس الحكومـة        لن يدع ليبرما  . آخر لباراك هو المحامي دافيد سيسو، لمنصب قنصل       
  .تعييناته، هذا يحدث
  الزوجان المحاربان

يعلـم بيبـي انـه      . فهما محتاجان بعضها لبعض على نفس القدر      . الصلة بين باراك ونتنياهو قوية متينة     
انا قلق في الـشأن  . "وهو يحتاجه ايضا للحفاظ على وهم سياسة معتدلة. لمهاجمة ايران يحتاج الى باراك    

لفؤاد بن اليعزر   ) الذي بدا مثل مهرجان اخير معلن     (، همس باراك لبيرس في حفل يوم الميالد         "السياسي
محادثـات  "يتحـدثون عـن     . ال يوجد تفاوض منذ سـنة     . مع خروج السبت االخير، وكان يعلم ما يقول       

  .، في حين ان كلما يوجد  تبادل ضربات معلن وانتفاضة صغيرة في الخليل"تقارب
. فكل ما يهمـه ان يظـل فـي وزارة الـدفاع    .  في  الشأن السياسي لكنه لن يفعل شيئا        سيظل باراك قلقا  

اللغة المـشتركة بـين     . فبيننا ال يوجد في الحقيقة ما يتحدث فيه       . تفاوض أجوف، االساس ان يبقى هناك     
مـا  وه. وتوجههما مفرط . فهنا يجد أحدهما سندا عند اآلخر     . باراك ونتنياهو مخبوءة في الشأن االيراني     

ان باراك الذي كان في الماضي حـذرا        . مد يدك فتلمسه  . وحقيقيا. يريان الخيار العسكري قائما موجودا    
انـه يقـود الخـط الـصارم،     . جدا، وربما كثيرا جدا، في أحداث مشابهة يكشف االن عن روح قتـالي           

  .واشكنازييجب ان نؤمل ان يكون عالما بما ال يعلمه االمريكيون وبيرس . واالستعدادات والخطط
فالرئيس ورئيس االركان ايضا يعتقـدان ان هـذا ال          . الشأن االيراني . هنا وصلنا الى االختالف الحقيقي    

وانه يجب ان ندع العالم يقوم بعمله بالعقوبـات وإال          . وان الخيار العسكري وهمي   . يمكن ان يكون عملنا   
  .ال تقوديجب على اسرائيل ان تقف جانبا وأ. ايضا) عالمية(فضربة عسكرية 

كـذلك  . ان من يفحص عن تصريحات بيرس في الزمن  االخير في هذا الموضوع، يعرف تبين توجهه               
العالقات االستراتيجية بـين اشـكنازي ونظريـه،        . كالم اشكنازي في دوائر مغلقة ومفتوحة يسمع جيدا       

 علـى ذكريـات مـن       االدميرال مايكل مالن رئيس مقار القيادة المشتركة لجيش الواليات المتحدة لم تبن           
الخدمة االبتدائية في غوالني، بل على حقيقة ان مالن يدرك جيدا مبلغ كون اشكنازي مسؤوال ثقة في هذا                  
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في مكـان   . واشكنازي من جهته يدرك جيدا التوجه االمريكي وعالقات وترتيبات القوى العالمية          . الشأن
  . ليس هذا ميدانا.تتصادم فيه القوى العالمية ال يوجد السرائيل ما تبحث عنه

حتى لو قرر باراك ونتنياهو الهجوم،      . إالم ستقود عالقات القوى هذه في السنة القريبة؟ ال يمكن ان نعلم           
يستطيعان من جهة دستورية امـا مـن        . فواضح انهما لن يستطيعا فعل ذلك بغير موافقة رئيس االركان         

ال يمكن ان نعلم اين سيكون      .  موافقة واسعة  ان اجراء كهذا يحتاج الى    . جهة عملية فال يكادان يستطيعان    
. فكل شيء ممكـن عنـده     . هنا او هناك او في كل مكان      . ليبرمان عندما تبلغ اسرائيل مفرق القرار هذا      

انه يمـضي  . يستطيع ليبرمان، في موضوعات كهذه ان يفاجىء    . وليس واضحا ايضا ما الذي سيفكر فيه      
حقق الصحيح االن هو انه ينظر الى عالقة الحب التي تنشأ           ان الم . مع غريزته ومع مشاعره ومع مزاجه     

اذا استطاع سينقض   . بين خريجي الوحدة الخاصة لهيئة القيادة العامة، نتنياهو وباراك، ويبغض كل لحظة           
  .أو سيبتعد عنها هو نفسه وال نعلم ما الذي سيكون أوال. عرى هذه الرزمة في أول فرصة

  الزوجان الغاضبان
تكون أهميتهم احيانا كبيرة مثل     . طال الرؤوس في هذه الحكاية يوجد أبطال ثانويون آخرون        الى جلب االب  

انه رجل جلبة،   . لم يعرف رئيس مجلس االمن القومي يوما من الهدوء منذ تولى عمله           . حالة عوزي اراد  
. قريباومن جهة ثانية ال يبدو ان نتنياهو ينوي التخلص منه           . وأمور الذعة، وانفجارات غضب وضجيج    

يكن أراد لنتنياهو تقديرا ما واخالصا كلبيا       . تعتمد على ثالثة عشر سنة عمل مشترك      . فالثقة بينهما عالية  
 ان يقول لرئيس الحكومـة      – وهو فقط يستطيع     –ومن جهة ثانية يستطيع     . بالمعنى االيجابي لهذه الكلمة   

. يوجد اشخاص آخرون في الغرفـة     حتى عندما تكون مؤلمة او مهينة، وحتى عندما         . الحقيقة في وجهه  
يوجد لنتنياهو انجذاب غامض غريب ال تعليل       . ونتنياهو من جهته عالم بقيود أراد، لكنه يقدر جدا مزاياه         

  .يبدو انه يحب الحياة على الطرف. له إلى أناس من هذا النوع
هـل تقـام لجنـة      (قبل بضعة أسابيع، في نقاش تناول تقرير غولدستون والجواب االسرائيلي الممكن له             

. ، حدثت مواجهة شديدة لم يسبق لها مثيل، بين أراد ورئـيس االركـان غـابي اشـكنازي      )فحص أم ال  
قال أراد لنتنياهو اذ أنهى حديثه؛      . استعرض رئيس االركان امام رئيس الحكومة الوضع من وجهة نظره         

فرئيس االركـان   .  غضبا استشاط اشكنازي ". سيدي رئيس الحكومة، الكالم الذي تسمعه ها هنا محرف        "
في الوضع الحالي، مع كل الخصومات والتوترات يخاف هو ايـضا علـى             . ايضا حاد جدا حار المزاج    

ما الذي ترمز اليه ها هنا، انك في دولة سليمة ما كنت لتجلس هـا     "، قال الراد    "كيف ال تستحي  . "كرامته
  ".هنا أبدا، بعد كل تورطاتك وفضائحك

فقد حضر زيادة على نتنياهو واشـكنازي وأراد وزراء ايـضا           . ل من االشخاص  كان في الغرفة غير قلي    
، والمستشار القانوني للحكومة، وسكرتير الحكومة وآخرون لـم يعرفـوا ايـن             )وزير العدل نئمان مثال   (

يوجد عدة شهود   ". انت شخص فظ  "بالمناسبة رد أراد الصاع صاعين إذ قال الشكنازي         . يضعون أنفسهم 
ينكـر الطرفـان هـذه      " (أنت تخزي البزة العسكرية التي تلبـسها      "ن ليحلفوا أنه أضاف     سمعوا مستعدو 

اكد أراد  . اضطر نتنياهو في هذه المرحلة الى التدخل ووقف الشجار، على نحو جسماني تقريبا            ). الزيادة
ك في  في سياق حقيقة انه ال يشار     " كالم محرف "من جهته انه لم يقصد المس برئيس االركان وقال كلمتي           

لـيمض وليبـين ذلـك      . حسن. النقاش ممثلون عن وزارة الخارجية يستطيعون االتيان بالصورة الدولية        
  .لرئيس االركان

دار الجدل هـذه    .  يوسف –تبين انه كان الشكنازي قبل اسبوع شجار مشابه مع نائب أراد، افريغئيل بار              
 يوسف الى ذلك    – أراد، لم ينظر بار      بخالف. المرة في موضوع شراء عملياتي وارتفع الى نغمات عالية        

قد تكون جروح هذه الحادثة هي التي ضغطت أزرار اشكنازي بعد           . من جهة شخصية وكف جماح نفسه     
على اية حال، انتهـت الحادثـة       .  يوسف –ذلك باسبوع، عندما سمع نغما مشابهة من فم رب عمل بار            

ركان ورئيس مقر قيادة االمن القومي، وهـو        العالقات الحالية بين رئيس اال    . وواصل الطرفان طريقهما  
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ال يمكن ألمننا القومي أن يسمح لنفسه بـأن         . ايضا الشخص االقرب من رئيس الحكومة، ليست واضحة       
  .يوجد هناك اختالل
  أزوجان أم فرد

العالقات بين وزير   . ليس واضحا، برؤية عولمية لماذا دفعت هذه االطراف الى شجار شديد الى هذا الحد             
برغم تأثير كورن السيء، وبرغم نفسية قائد المنطقة        . ع ورئيس االركان كان يمكن ان تكون أفضل       الدفا

. فأشكنازي هو حلم كل وزيـر دفـاع       . الجنوبية التي تحلق في أعلى، وبرغم جميع االختالالت الصغيرة        
لتـراب،  ينهض بالعمل االسـود، ويـسف ا      . فهو ال يتكلم وال يجري مقابالت صحفية وال يقتطع أرباحا         

فمن اين خيبـة االمـل      . يترك لباراك الحلبة كلها   . ويسكت" ايرتس نهديرت "ويتلقى السخرية في برنامج     
ال ينجح باراك، برغم الحلبة الفارغة بأن يرتفع ويجرب هبوط تحطم دائما            . كلها هذه؟ ليس ذلك واضحا    

د حوله االن مـن يعلقـون       يوج. لم يعرف يوما واحدا من الراحة واكتسب صعابه بحق        . منذ االنتخابات 
  .التهمة على رئيس االركان او متحدثه او كليهما معا

فبيبي له عـصر ذهبـي مـع الجـيش          . وماذا عن نتنياهو؟ توجد هناك ايضا جبهة لكنها ال تغلي كهذه          
 شاحك ظهرا بـاردا     –قياسا بواليته السابقة عندما أدار له رئيس االركان آنذاك أمنون ليبكن            . االسرائيلي

فنتنياهو يجول كثيرا جدا في الجـيش االسـرائيلي        . الحال تختلف هذه المرة   . ه الجيش عنصرا غريبا   ورآ
وله لقاء كل اسبوعين مع رئيس االركـان        . ويستقبل بحرارة بالغة، ويظهر تخصصا، ويتحمس ويستمتع      

ايـضا ان   يعلم نتنياهو وبـاراك     . ايضا، وهو شيء لم يحظ به أولمرت لحينه الن باراك لم يسمح بذلك            
فقانون تبريد ثعباني، مضاد للديمقراطية، يشله أربع سـنين         . اشكنازي ليس ذا صلة باالنتخابات  المقبلة      

فمن أين هذا الضغط؟ ومن أين ثارت هذه الغرائز كلها؟ ومـن            ). او خمس كما يبدو   (في االقل منذ االن     
  .أين والى أين يجري هذا الدم السيء؟ ليس واضحا تماما

الرجل الذي يحمل على كتفيه     . البالغ المسؤول حقا  .  الى هذا االحتفال كله شمعون بيرس      يجب ان نضيف  
ذاك الذي يطفىء الحرائق الى االن، مع المصريين ومع االردنيـين           . ما بقي من صورة اسرائيل الدولية     
زي حليفا  هو يرى اشكنا  ". بأن بيبي يريد ويستطيع   "والذي ما زال يعد     . ومع االمريكيين ومع االوروبيين   

ان من  . لكن يبدو أنه كف عن تصديق نتنياهو      . وهو يجري مع باراك أحاديث طويلة     . شريكا في الطريق  
لن يظـل   . يعرف بيرس ويعرف آراءه الحقيقية واألحاديث الداخلية حوله، يعرف أن األمر سينفجر قريبا            

قـد  . ول شيئا ما في وقت ما     فاذا لم يحدث شيء حاسم سيق     . الرئيس يبتسم ويطمس على الحقيقة الى االبد      
  .يكون قوال متلتال، ينهي شهر عسل طويال ويحطم أوهاما كثيرة

  "معاريف"
  26/2/2010وكالة سما، 
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  :كاريكاتير .67
  

  
  27/2/2010الشرق، قطر، 

  
    


