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  36  :كاريكاتير

***  
  

   وتحاصر عشرات المصليناألقصىشرطة االحتالل تقتحم باحات  .1
صباح اليوم اقتحمت ية، سرائيل قوات من الشرطة اإل أنالقدسمن  28/2/2010وكالة معاً، نشرت 

األحد، باحات المسجد األقصى وطوقت مبناه حيث يعتكف العشرات من المصلين منذ الليلة الماضية 
 أكثر من مائتي أنوأفاد مراسلنا  . لقيام مجموعات يهودية متطرفة من دخولهن مغادرته تحسباًويرفضو
 يطوقون مبنى المسجد ويطالبون المعتكفين بمغادرته، في حين تسمع تكبيرات من داخل يإسرائيلشرطي 

  . البلدة القديمة للدفاع عنهإلىالمسجد تدعو المواطنين إلى التوجه 
 باالختناق عندما أطلقت قوات االحتالل قنابل الغاز على المواطنين الذين واطناًوأصيب إثنا عشر م

  ).أحد البوابات الرئيسية للمسجد األقصى( عبر باب المجلس األقصىحاولوا الوصول إلى المسجد 
كما شهدت عدة أحياء في البلدة القديمة مواجهات بين الشبان وقوات االحتالل، وأعلنت الشرطة 

ية أنها اعتقلت أحد المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة على المستوطنين المتطرفين الذين تجمعوا سرائيلاإل
، فيما سمحت شرطة االحتالل ألربعة من األقصىأمام باب المغاربة في محاولة القتحام ساحات المسجد 

  . ساحات المسجد والتجول فيها بحماية الشرطةإلىهؤالء المتطرفين بالدخول 
لمواطنون في األحياء المجاورة لبوابات المسجد األقصى من اعتداءات جنود االحتالل عليهم واشتكى ا

وتخريب ممتلكاتهم، بعد أن استولى هؤالء الجنود على أسطح منازلهم وحولوها إلى نقاط مراقبة 
  .لتحركات المواطنين والمصلين في داخل المسجد األقصى

ي تطوق المسجد سرائيل اإلاالحتاللتراث أن قوات كبيرة من من جانبها أكدت مؤسسة األقصى للوقف وال
األقصى المبارك وبواباته، كما نصبت عشرات الحواجز العسكرية على مداخل المسجد والقدس القديمة 
منذ صالة الفجر، ومنعت عشرات المصلين ممن هم دون جيل الخمسين من دخول المسجد األقصى ألداء 

  .األسباط أداء صالة الفجر في منطقة طلعة باب إلى صالة الفجر، وأضطر المصلون
 للتصدي للجماعات اليهودية األقصى عشرات المواطنين يعتكفون داخل المسجد إنوقال مراسلنا 

المتطرفة التي أعلنت نيتها اقتحام المسجد اليوم إلقامة شعائر وطقوس تلمودية في باحات األقصى 
  .يهوديأو المساخر ال" البوريم"بمناسبة عيد 

مراسل الجزيرة في فلسطين ، أن وكاالتنقالً عن مراسله وال 28/2/2010نت، .الجزيرةوأضاف موقع 
ي أغلقت بوابات الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة ومنعت سرائيلقال إن قوات االحتالل اإل

آذن الحرم تدعوا وجاء ذلك عقب تكبيرات في م, من هم دون الخمسين من العمر من الدخول إليه
  .المواطنين إلى النفير تحسبا من تعرض الحرم لمحاوالت اقتحام من قبل مجموعات يهودية متطرفة

وقال مدير األوقاف اإلسالمية الشيخ عزام الخطيب إن سلطات االحتالل دفعت بقوات كبيرة إلى مداخل 
  .الحرم في محاولة لمنع وصول مزيد من المواطنين

يرة جيفارا البديري إن أبواب الحرم القدسي مغلقة بالكامل لكن بوابات المسجد وقالت مراسلة الجز
وسمحت قوات  . عشرات الجنود في ساحات الحرم"إسرائيل"الشريف نفسه لم تغلق، فيما حشدت 

وأوضحت المراسلة أن  .االحتالل لمئات من السياح بالتجوال في الحرم فقد منع المصلون من الدخول
.  داخل الحرم قاموا مع صالة الفجر برشق الجنود بالحجارةأدعى أن ثالثين معتكفاًجيش االحتالل 

وأشارت إلى أن مناوشات حدثت بين الفلسطينيين وجيش االحتالل قد وقعت عند باب األسباط قبل أن 
  .يعود الهدوء الحذر ويسيطر هناك
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 في اتصال مع الجزيرة إن من جهته قال ناجح بكيرات رئيس المخطوطات والتراث بالمسجد األقصى
بعض الشبان المعتكفين القوا ما بحوزتهم من أخشاب وأحذية بوجه جنود االحتالل وأكد أن مئات الجنود 

وأضاف بركات الذي كان يتحدث من داخل المسجد األقصى إن  .يين يتواجدون في الموقعسرائيلاإل
معنية "ية سرائيلوقال إن الشرطة اإل. تكفينسلطات االحتالل تحاول اعتقال المصلى المقدس العتقال المع

ية للمعتكفين بالمسجد فإن سرائيل، وأضاف أنه إذا دام حصار القوات اإل"بكسر شوكة المسلمين في المسجد
هذه "ية غير مسبوقة وقال سرائيل من أن اإلجراءات اإلبكيراتوحذر  .مواجهات ستحدث بين الجانبين

وذلك في إشارة إلى " ذه المواضيع فسنفقد مقدساتنا ونرحل من بالدنااإلجراءات خطيرة وإذا سكتنا عن ه
إعالن حكومة بنيامين نتنياهو مؤخرا بضم الحرم اإلبراهيمي الشريف في مدينة الخليل و مسجد بالل بن 

  ".التراث اليهودي"رباح في بيت لحم إلى قائمة 
ية اقتحمت سرائيل روبي إن الشرطة اإلي شموئيل بنسرائيلوفي المقابل قال المتحدث باسم الجيش اإل

ساحة قرب المسجد األقصى بالقدس األحد بعد أن قام محتجون فلسطينيون برشق الحجارة ضد السياح 
ي إنه جرى اعتقال احد المحتجين سرائيلوقال المتحدث اإل. ولم ترد على الفور أنباء عن إصابة أحد

  .ة القديمةالفلسطينيين خالل احتجاجات في أحد أزقة المدين
أما محافظ القدس عدنان الحسيني فقال إن شبانا فلسطينيين اعتكفوا في المسجد طوال الليل بعد ما ذكروه 

  .من أن يهودا متطرفين هددوا باقتحام األقصى وفق ما نقلت عنه وكالة رويترز
   

  ةية االستيطانيسرائيلعريقات يطالب اإلدارة األمريكية بموقف واضح من السياسات اإل .2
 إعالن األميركية اإلدارة، ونطلب من يسرائيلاإلندين بشدة القرار ": قال عريقات لوكالة فرانس برس

 األراضيموقف واضح وصريح من هذه السياسات االستيطانية المتصاعدة في القدس الشرقية وعموم 
 عملية إلطالق  جهد دوليأي إحباط إسرائيلهدف حكومة " أن القرار يدل على أنواعتبر  ."الفلسطينية

اليوم قرار استيطاني في القدس، وقبله ضم الحرم االبراهيمي الشريف في الخليل ": وتابع. "السالم
، كل هذه واإلغالق، وكذلك استمرار الحصار يسرائيلاإلومسجد بالل بن رباح، للتراث االحتاللي 

 الناشطة األميركيةلجهود  جهد دولي، خصوصاً اأي هدفه تدمير يةإسرائيل جزء من سياسة اإلجراءات
 الوقف الجزئي أنالقرار بالتوسع االستيطاني في القدس يثبت " هذا أنواعتبر  ." عملية السالمإلحياء

  ." للعالم، وانه لم يحدث وقف حقيقي لالستيطان لحظة واحدةيةإسرائيل وخدعة أكذوبةلالستيطان 
  28/2/2010الحياة، 

  
  لى تحويل السلطة إلى سلطة مقاومةمفكرون وسياسيون فلسطينيون يدعون إ .3

دعا مفكرون وأكاديميون وسياسيون فلسطينيون السلطة الفلسطينية إلى أن تتحول : كفاح زبون: رام اهللا
ية الساعية إلى سرائيلإلى سلطة مقاومة، باعتبار ذلك الطريق الوحيد لمواجهة التحديات والمخططات اإل

  . األرضمنع إقامة الدولة وخلق وقائع جديدة على
، "المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية" الذي أقامته "مواطن"وطالب نخبة من المفكرين في مؤتمر 

، بضرورة اعتراف السلطة بفشل "تشاؤم العقل، تفاؤل اإلرادة: الحاضر الفلسطيني": تحت عنوان
  . عاما، وأخذ الثمن المطلوب لبقائها، وهو الدولة18المفاوضات بعد 

  28/2/2010ألوسط، الشرق ا
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 أبو مازن يستبق مشاركته في اجتماع لجنة المتابعة بلقاء مبارك .4
قالت مصادر دبلوماسية فلسطينية في القاهرة إن الرئيس : صالح جمعة وصالح متولي: القاهرة

، سيلتقي بعد غد الرئيس حسني مبارك في منتجع شرم الشيخ، قبل )أبو مازن(الفلسطيني محمود عباس 
  .نتقل للقاهرة للمشاركة في أعمال اجتماع لجنة المتابعة العربية على مستوى وزراء الخارجيةأن ي

وقال سفير فلسطين في القاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور بركات الفرا، إن أبو 
 أبو مازن سيطلع وزراء وأكد الفرا أن. مازن معني دائما بالتشاور وتنسيق المواقف مع القيادة المصرية

 .الخارجية على نتائج االتصاالت التي أجراها حول األفكار األميركية المتعلقة بعملية السالم والمفاوضات
   28/2/2010الشرق األوسط، 

  
  "غولدستون"وزير العدل ينتقد تمديد التحقيق حول  .5

معية العامة لألمم المتحدة تأجيل انتقد محمد فرج الغول، وزير العدل في الحكومة الفلسطينية، قرار الج
تقرير القاضي ريتشارد غولدستون، وإمهال الكيان الصهيوني خمسة شهور لتقديم رد بشأن عدوانه على 

إن هذا القرار يصب في مصلحة االحتالل لتمكينه من اإلفالت "وقال الغول  .قطاع غزة الشتاء الماضي
ة أرسلت ردها على التقرير ولم تتلق أي جديد يطالبها ، مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطيني"من العقاب

  .بمزيد من التحقيق
  27/2/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  وفد فلسطيني يبحث في القاهرة الرد علي تقرير جولدستون .6

أعلن رياض منصور المراقب الدائم لفلسطين في األمم المتحدة، أن وفدا  : عزت إبراهيم-نيويورك 
 .ع المستوي يبحث مع خبراء قانونيين في القاهرة إعداد الرد الفلسطيني علي تقرير جولدستونقانونيا رفي

إن اللجنة المستقلة التي كلفتها الرئاسة :  عقب جلسة الجمعية العامة أمس األول،وقال السفير الفلسطيني
وأعرب عن .  الجديدالفلسطينية هي التي ستقوم بإجراء التحقيقات في غزة وفق ما هو مطلوب في القرار

 واللجنة التي شكلتها جامعة ، غرار لجنة جولدستونىثقته في أنه سيتم السماح للجنة بزيارة غزة عل
  .الدول العربية

  28/2/2010األهرام، 
  

   بمالحقة عناصرهاحكومة غزةجماعة سلفية تتهم  .7
إن أمـس    في بيان    "القاعدة" قالت الجماعة السلفية الجهادية التي تستلهم فكر تنظيم       :  فتحي صباح  -غزة  

األجهزة األمنية لحكومة حماس في غزة تواصل حمالت شرسة باعتقال مجاهـدي الجماعـة الـسلفية                "
  ."الجهادية في قطاع غزة، وتنفيذ عمليات اقتحام

جهاز األمـن الـداخلي باقتحـام       " في البيان عناصر من      "أبو البراء المصري  "واتهم القيادي في الجماعة     
 ومصادرة سالحه واعتقاله منذ     ، مدينة غزة  ،مجاهدي الجماعة السلفية في مخيم الشاطئ غرب      منزل أحد   

األمن الداخلي زعم مسؤولية المجاهد عن تفجيرات طاولـت مكـان منـزل             "وقال المصري إن     .يومين
ـ      "إسماعيل هنية منذ أيام، واتهم األجهزة األمنية        ) رئيس حكومة غزة  ( اء باعتقال عدد من المجاهـدين أثن

وأفرج عن بعضهم وتـم     . ، وتعذيبهم بقسوة  )إسرائيلمن غزة على    (محاولتهم إطالق عدد من الصواريخ      
إبالغهم بأنهم لن يفرجوا عنهم في حال اعتقالهم مرة أخرى يطلقون الصواريخ أو يستهدفون االحـتالل،                

  ." آالف شيكل8وإال سيتم إجبارهم على دفع مبلغ مالي قدروه بـ 
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 الغـصين هـذه البيانـات بأنهـا         إيهاب االتهامات، وصف الناطق باسم وزارة الداخلية        ورداً على هذه  
 إلى، داعياً وسائل اإلعالم والصحافيين      "أصدرتها جهات استخبارية بهدف خدمة االحتالل     "، و   "مدسوسة"
  ."عدم التعامل معها"

ي شنتها حكومة غزة ضد عـدد        السلفي الجهادي بحملة االعتقاالت الت     "جيش اإلسالم " ذلك، ندد تنظيم     إلى
جيب تابع للصليب   ) سيارة(األزمة مع أجهزة األمن في غزة ارتبطت باستهداف         "وقال إن   . من عناصرها 

  ."بغض النظر عن مهامه المعلومة أو المجهولة أو هوية أفراده الحقيقية أو المزورة) األحمر(
أما أن يتحـول الجـيش      ": ، وقال "ات الداخلية الحجة الثانية، وهي قضية التفجير    "ونفى التنظيم عالقته بـ     

الى شماعة األخطاء، أو عالّقة الفشل األمني، فهذا ال شأن لنا فيه، مع أن توجيه األصابع نحـو العـدو                    
  ."إن أردناها حرباً فستسبقها حتماً النذارة": وهدد بالقول. "المتربص أولى بالتقديم

  28/2/2010الحياة، 
  

  جبهة المقاومة أكثر قوة وثباتاً... الحروب وهذه خطوة إلى الوراءتتوعد ب" إسرائيل": مشعل .8
 في  ، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالل مشاركته         مشعلخالد  عرب  أ:  مالك القعقور  -طهران  
 فـي   اإليرانيـة  الذي تنظمـه وزارة الخارجيـة        " لمستقبل فلسطين  واإلسالميالتضامن الوطني   "مؤتمر  
 يثبـتكم بـدعمكم     أناسـأل اهللا    ": ، وقال )"السيد علي خامنئي  ( وللقائد إليرانلكبير  التقدير ا "عن  . طهران

تحوال مهماً في تاريخ الصراع في مواجهة اآللة العسكرية         " هناك   أنورأى  . "للمقاومة في فلسطين ولبنان   
هنـاك  كانت  .  هي تحول مهم   إيرانان اللغة التي نسمعها في سورية وفي        ": ، وقال "ية الضخمة سرائيلاإل

اليـوم  ": وزاد. "ي في المنطقة، وهذا األمر تجاوزناه ويبشر بقرب االنتصار        سرائيلخشية من الغضب اإل   
، في السابق كانت تشن الحروب مـن        وإيران تتوعد المنطقة بحروب على غزة ولبنان وسورية         إسرائيل

  ."فرضت عليناالحروب سترتد عليهم اذا .  تتوعد، وهذه خطوة الى الوراءواآلندون ان تتوعد، 
 إالال خيار   "ي وانسداد عملية التسوية     سرائيل والتشدد اإل  األميركيوشدد مشعل على انه في ظل االنحياز        

دك "وحذر مـن محـاوالت لــ        . " المحتلة والمقدسات  األرضالمقاومة والصمود، ومن خالله سنستعيد      
نحـن فـي    ": ، وقال "اإلسالميةمهورية  ، بين العرب والج   اإلسالميةاسفين بين المقاومة العربية والمقاومة      

  ."إسرائيل على عدوها الواحد األمة تتوحد وتجتمع أن األصل. وأميركا إسرائيلخندق واحد في وجه 
لنتحد معاً لنحـافظ علـى      . استدعاء الحرب على فلسطين ولبنان وسورية وايران خيار فاشل        "ورأى ان   

تمسكون بها وبالقدس والمقاومة خيار اسـتراتيجي       نحن ابناء فلسطين م   . إسرائيلمصالح األمة في وجه     
 يةسـرائيل اإل بناء غزة ورد االعتـداءات       إعادةونؤكد على المحافل الدولية السرعة في       . الستعاد حقوقنا 

  ."عنها
  28/2/2010الحياة، 

  
  وحقوقهالفلسطيني لشعب لالتسوية مشاريع تقسيم وتضليل وتضييع : شلّح .9

 خـالل   اإلسـالمي،  األمين العام لحركة الجهـاد       ،مضان عبداهللا شلح  وجه  ر  :  مالك القعقور  -طهران  
الـذي تنظمـه وزارة الخارجيـة       "  لمستقبل فلسطين  واإلسالميالتضامن الوطني   "مشاركته  في مؤتمر     

قيادة وشعباً على مواقفها ودعمها المتواصل للشعب الفلـسطيني         " إيران إلى الشكر   ، في طهران  اإليرانية
 لحضور هذا اللقاء    األسديفادها مندوباً يمثل الرئيس     الشكر لسورية إل  "، كما وجه    "تمرواستضافة هذا المؤ  

 فلسطيني على   إجماع يكون خطوة في اتجاه بناء       أننأمل في   ": ، وقال "اإلسالمية الوحدة   أسبوعالمهم في   
 الشعب  إجماع يتحقق   أن على فلسطين قبل     األمة إجماعال يتحقق   "لكنه اعتبر انه    . "فلسطين: قضية األمة 

الخيار الوحيـد   " بوصفها   "ال يوحد الشعب الفلسطيني سوى المقاومة     ": وأضاف. "الفلسطيني على قضيته  
 إنوقـال   . "التسوية مشاريع تقسيم وتضليل وتضييع لهذا الشعب وحقوقـه        " أن، معتبرا   "الستعادة حقوقنا 
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. كون بشراً وننتزع بالجهاد حقنا     ن أو،  أرضنا نكون صراير مخدرة ننتظر الفتات من        أنالمعروض علينا   "
  ." انحيازنا لنكون بشراً وآدميين وليسنا صرايرأعلنفي طهران 

  28/2/2010الحياة، 
  

  للمقاومة... سنرى شرق أوسط لنا: أحمد جبريل .10
ـ   ،  جبريلأحمد  قال  :  مالك القعقور  -طهران    القيـادة   –الجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين      " األمين العام ل
 الذي تنظمـه وزارة     " لمستقبل فلسطين  واإلسالميالتضامن الوطني   " في مؤتمر     مشاركته   خالل" العامة

هناك معارك تم االنتصار فيها على العدو في فلسطين         . أقوياءنحن اآلن   ":  في طهران  اإليرانيةالخارجية  
: وأضـاف . "ت نرى هذه االنتصارا   أن لما كان يمكن     إيرانولبنان والعراق، ولوال السند الذي تلقيناه من        

  ."للمقاومة... ، وسنرى شرق أوسط لناأفضلال ُأقلل من تضحياتنا، وضعنا "
  28/2/2010الحياة، 

 
  محاولة تعطيل" غولدستون"قرار األمم المتحدة بشأن : الشعبيةالجبهة  .11

ن وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الذي يطالب الفلسطينيي            : غزة
بالتحقيق في حرب غزة من جديد، بأنه تسويف وتعطيل لتنفيذ تقرير غولدستون إضافة الـى               " إسرائيل"و

  .انه قرار ظالم يساوي بين الضحية والجالد
نه سبق واستقبل الفلسطينيون من دون أي تحفظ كل الجهات المختـصة والمعنيـة بهـذا                ألى  إوأشارت  

وأطراف المجتمع الدولي وبخاصة لجنة التحقيق الدولية برئاسة        التحقيق بما فيها مؤسسات األمم المتحدة       
استقبالها وما زالت ترفض القيام بتحقيق قـضائي مـستقل خـارج            " إسرائيل"غولدستون، فيما رفضت    

  .مؤسسات جيشها وآلة حربها
ق التي تطوي شعاراتها عـن حقـو      " سياسة النفاق الغربية  "لى أن القرار جاء نتيجة لما وصفته        إوأشارت  

  .اإلنسان والقانون الدولي واستقاللية القضاء وتلقي بها جانبا حين يتعلق األمر بجرائم االحتالل
  28/2/2010الخليج، 

  
   لكننا نصر على القاهرةفيهاعواصم عربية طلبت توقيع اتفاق المصالحة :  فتحالمتحدث باسم .12

باسم حركة فتح في الضفة  الرسميأكد أحمد عساف، المتحدث : صالح جمعة وصالح متولي: القاهرة
وقال عساف . الغربية، أن حركة فتح حريصة على إنهاء االنقسام الفلسطيني، والعودة إلى مسار السالم

إننا لن نفتح وثيقة الوفاق "في لقاء محدود مع عدد من الصحافيين المصريين خالل زيارته الحالية للقاهرة 
صر مرة أخرى، فهي جاءت بعد جهد كبير قامت به مصر والمصالحة الوطنية الفلسطينية التي أعدتها م

بعد تكليف من جامعة الدول العربية، ولن يتم توقيع االتفاق إال في مصر ألنها الضامن الوحيد لتنفيذ أي 
وكشف عساف عن أن بعض العواصم العربية تقدمت ألبو مازن بطلبات لتوقيع المصالحة . "اتفاق قادم

 تم تأجيلها لهذه العواصم ألنها اشترطت توقيع المصالحة بها، ورفض فيها، وهناك زيارات لعباس
 .الرئيس زيارة هذه العواصم، وهي دول معنية باستخدام الورقة الفلسطينية لمصالحها

وأشار عساف إلى أن محمود الزهار، القيادي في حركة حماس، قال عن الورقة المصرية للمصالحة إنها 
لن "الحوار بين الفصائل، لكن بعد زيارته لقيادة حماس في دمشق عاد وقال وثيقة فلسطينية جاءت نتيجة 

 ."نوقع على الوثيقة، وهذا يدل على أن حماس ال تمتلك قرارها
يعرف الجميع أن المفاوضات توقفت في اللحظة التي شنت فيها "وحول استئناف المفاوضات قال عساف 

ه الحرب طالبنا بتشكيل لجنة تحقيق إلدانة الجرم  هجومها على قطاع غزة، وبعد انتهاء هذإسرائيل
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ي، وطالبونا بالعودة للمفاوضات، ولكن قلنا إنه يجب تنفيذ استحقاقات عملية السالم، وهي وقف سرائيلاإل
 ."االستيطان بشكل كامل، وتثبيت مرجعيات عملية السالم، وبدء المفاوضات من النقطة التي وقفت عندها

  28/2/2010الشرق األوسط، 
      

 "قضية المبحوح"نزال ينفي وجود اختراق بـ .13
مخترقة "، االتهامات الموجهة لحركته بأنها أمسنفى القيادي في حركة حماس في بيروت محمد نزال، 

وشدد في  .في دبي" محمود المبحوح"ي من اغتيال القيادي في الحركة سرائيلاإل" الموساد"إثر تمكن " أمنياً
ال يمكن ألحد أن يتحدث عن االختراق األمني في الحركة "على أنه " ة القطريةقناة الجزير"مقابلة مع 
ودعا نزال إلى التبليغ عن أي  .، مشيراً إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة للكشف عن الحقيقة"دون أدلة

ي قد سرائيلادعاء بأن لعناصر من حماس يد في اغتيال المبحوح في دبي، منوها إلى أن الموساد اإل
من ألفها إلى يائها "يكون نفذ العملية عبر اختراٍق لحجوزات السفر والطيران، مؤكدا أن عملية االغتيال 

 .، حسب تعبيره"وحدها) إسرائيل(وتتحمل مسئوليتها " موسادية"
ي سرائيلواستغرب القيادي في حماس من عدم صدور أي موقف عربي رسمي استنكاراً لالختراق اإل

ي لألمن العربي وبحثها بشكل سرائيل، مطالبا بطرح قضية االختراق اإل"اإلمارات"ل ألمن دولة عربية مث
يين، داعياً إلى تعاون عربي في مجابهة سرائيلواعتبر أنه ال يمكن لإلمارات وحدها أن تقارع اإل .فعلي

 .يةسرائيلالسياسات والعمليات األمنية اإل
 األوروبيين ال يزالون يتعاملون بنعومة مع إن" :نزالوحول الموقف األوروبي من القضية، قال 

، دون اتهامها بشكل صريح، رغم حالة االستنكار والشجب في استخدام جوازات السفر )إسرائيل(
 ".األوروبية

  27/2/2010فلسطين أون الين، 
  

  وتُحرض على حماس تعكس إحباط المفاوضين"وثيقة عريقات": أبو زهري .14
التي " وثيقة عريقات"اإلعالمي باسم حركة حماس أن ما ورد في  سامي أبو زهري الناطق .أكد د

من اعتبار الحركة عقبةً أمام عملية السالم؛ يأتي في إطار التحريض المستمر " هآرتس"نشرتها صحيفة 
، "االحتالل غير معني باالعتراف بأي من حقوق شعبنا الفلسطيني"وأضاف  .عليها، وتبرئة االحتالل

 .شاريع التسوية فشلت بسبب تعنُّت االحتاللمؤكدا أن كل م
وسلطة رام اهللا من " فتح"تعكس حالة اإلحباط التي أصابت حركة " وثيقة عريقات"ورأى أبو زهري أن 

ألن هذا الفريق ربط نفسه بخيار التسوية على "تعثر مشروع التسوية، مشددا على أن ذلك أمر طبيعي؛ 
 ". وخيار المقاومة والوحدة الوطنيةحساب الوحدة على المشروع الوطني

وأكد أن انسداد أفق التسوية يعني أن مستقبل هذا الفريق في حالة تالشٍ إال في حالة واحدة؛ هي 
 .االعتراف صراحةً بفشل هذا المشروع والعودة للخيار الوطني

يقات بوقف التنسيق وسلطة رام اهللا، وتهديد عر" فتح"رغم األثمان الكبيرة التي قدمتها حركة ": وقال
في التعاون األمني مع االحتالل " فتح"األمني كأحد الخيارات فإن هذا يعد اعترافًا إضافيا بتورط حركة 

 ".الصهيوني، وأن هذا التنسيق األمني مستمر رغم فشل المسار السياسي
  27/2/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 دة للمقاومةلجبهة الديمقراطية تطالب بقيادة موحا .15

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى اعتماد قيادة موحدة للمقاومة، مؤكدة :  حامد جاد-غزة 
وقال  .ضرورة المزج بين المفاوضات السياسية والمقاومة، ما يستدعي وحدة الشعب ومؤسساته الوطنية
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 النطالقة 41زة بالذكرى الـ عضو المكتب السياسي للجبهة صالح زيدان في كلمة باحتفال في قطاع غ
نحن لسنا أمام خيارين إما مفاوضات عبثية، أو إعالنات للمقاومة دون سالح السياسة، فهناك "الجبهة 

خيار ثالث، ثوري حقيقي أخذت به كل ثورات العالم المنتصرة، وهو خيار مفاوضات راشدة ومقاومة 
، "سية واحدة، كما ورد في وثيقة الوفاق الوطنيراشدة ترتكز على بناء جبهة مقاومة موحدة وبقيادة سيا

 .موضحا أن هذا الخيار صعب وله مستلزمات أولها وحدة الشعب ومؤسساته الوطنية
ودعا زيدان العرب والمجتمع الدولي إلى العمل الجاد لرفع الحصار وفتح المعابر كافة، واإلسراع بإعادة 

 . الفقر والجوع والبطالةاإلعمار، وذلك لتضميد جراح أهل غزة وتخفيف حدة
وشدد على ضرورة التمسك الفلسطيني باستمرار وقف المفاوضات الى حين توقف االستيطان كليا في 
الضفة الغربية والقدس، وصيانة حرمة المقدسات اإلسالمية والمسيحية، واعتماد قرارات الشرعية الدولية 

حتالل واالستيطان وبناء دولة فلسطينية كمرجعية لعملية التفاوض وبسقف زمني بما يضمن إنهاء اال
، وصيانة حق العودة لالجئين طبقاً للقرار 67مستقلة وعاصمتها القدس وبحدود الرابع من حزيران عام 

 .، مؤكدا على استمرار المقاومة194
  28/2/2010الغد، األردن، 

  
  بو العردات وليس المقدح البديلأاستقالتي ال رجعة فيها و: العينين بوأ .16

، هكذا قال عضو اللجنة المركزية لحركة فـتح         "استقالتي ال رجعة فيها وأصبحت من الماضي       ":يت لحم ب
اإلذاعية تعقيبا على أنباء استقالته     " معا" عبر شبكة    12سلطان ابو العينين في حديثه لنشرة أخبار الساعة         

  .من منصب أمين سر حركة فتح في لبنان
ن أبو العينين، الذي كان يرفض حتى يوم أمس تأكيد أو نفي استقالته             ويعتبر هذا التأكيد األول الصادر ع     
  .من امانة سر حركة فتح في لبنان

وأضاف ابو العينين إنني قدمت استقالتي للرئيس ابو مازن احتجاجا علـى األوضـاع فـي المخيمـات                  
بعد ان لمـس عـدم      وقال إنه قدم االستقالة      .واإلهمال الذي تعيشه واألجواء غير الصحية المعاشة هناك       

انا "خطار على ساحة المخيمات والتواجد الفلسطيني في لبنان واختتم حديثه بالقول            التجاوب مع قراءته لأل   
كنت مكلفا بأمانة سر فتح في الساحة اللبنانية لفترة محددة وانتهت هذه الفترة وتم تكليف نائبي فتحي ابو                  

  ".العردات بمهمة أمين سر فتح في لبنان
  27/2/2010اً، وكالة مع

 
   في اغتيال المبحوح المتورطينقام بتغيير مالمحالموساد : هآرتس .17

 العبرية في عددها يوم أمس، أن شـرطة دبـي لـن             "هآرتس"ذكرت صحيفة   :  غزة -عبد القادر فارس    
حماس محمود  باغتيال القائد العسكري في حركة       المتهمة   26تستطيع القبض على أحد من مجموعة الـ        

  .را لقيام الموساد بتغيير مالمحهم في الصور الشخصية الموجودة في جوازات سفرهمالمبحوح نظ
 أن الصور الظاهرة في جوازات السفر التي كان يحملها الفريـق المـتهم باغتيـال                "هارتس"وأوضحت  

المبحوح تم كما يبدو العبث بها بحيث لن يكون باإلمكان التعرف عليها، مشيرة إلى أن هذا الكشف ربما                  
وتابعت أنه تم إجراء تغييـرات   .قلل الضغوط واالتهامات الموجهة للموساد بارتكابه عملية اغتيال فاشلة     ي

معينة في الصور الحقيقية للعمالء بما في ذلك ألوان العيون وفي مالمح الشفاه وعظام الخـدود ولـون                   
 تثيـر الـشكوك عنـد       وادعت الصحيفة أن التغييرات كانت طفيفة للغاية حتى ال         .البشرة وطول الجبين  

مكاتب فحص جوازات السفر ولكن هذه التغييرات في المالمح تحـول دون التعـرف علـى العمـالء                  
وأضافت أنه لم يتم رصد إال بعض أفراد فريق االغتيال عبر الكاميرات األمنية مـن دون أي                  .الحقيقيين

إلى معلومات حيويـة عـن      عمليات وأن التالعب في الصور الضوئية يعني أن شرطة دبي كانت تفتقر             
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وتابعت أنه قد اتضح اآلن بأنه ال تتوفر لـدى شـرطة دبـي    . الشكل والمظهر الحقيقي للعمالء اآلخرين    
معلومات موثوق بها عن مالمح العمالء ومظهرهم ما عدا الصور في شرائط الفيـديو الملتقطـة مـن                  

 .كاميرات الحراسة التي ال تكشف شيئا في معظمها
  28/2/2010عكاظ، 

  
  "رياح حرب" يتحدث عن يسرائيلإلااإلعالم " .18

، وانتقدت رئيس الوزراء بنيامين "رياح الحرب تهب في الشمال " إلى أن"معاريف"صحيفة أشارت 
  . المشتعلة في الخليل" الحرم اإلبراهيمي"نتنياهو الذي قالت إنه ال يستطيع السيطرة على عاصفة 

يراني محمود احمدي نجاد لدمشق، أول أمس، مشيرة إلى زيارة الرئيس اإلإلى " معاريف"كما تطرقت 
لو كانت هناك مفاوضات مع سوريا "وفي انتقاد لحكومة نتنياهو قالت . الذي حظي به" استقبال الملوك"

لو كان : "وأضافت". اآلن، لما وصل أحمدي نجاد إلى دمشق، ولزال خطر الحرب، ولو بشكل مؤقت
" إسرائيل"ينيين لما وقعت المواجهات في الخليل، ولكانت صورة هناك نوع من المفاوضات مع الفلسط

  ".أفضل في العالم، ولكان باإلمكان عزل إيران وتحييد حزب اهللا وحماس
، معتبرة أن الواليات المتحدة بحاجة إلى شرق "األكسجين"واعتبرت الصحيفة أن هذه األمور مطلوبة ك

" إسرائيل"بدالً من ذلك، فإن نتنياهو وباراك يجعالن من "وتؤكد أنه . أوسط هادئ من أجل معالجة إيران
غير مسؤولة، وغير قادرة على التحدث مع أحد من أعدائها، وال تستطيع الحفاظ على عالقات معقولة 

يستعد لمواجهة أخرى مع حزب اهللا، بدليل المناورات " يسرائيلاإل"وأشارت إلى أن الجيش ". مع جيرانها
  .باً على عدد من الجبهات في ظل سقوط الصواريخ على الجبهة الداخليةاألخيرة التي حاكت حر

  28/2/2010الخليج، 
  

   تلجأ إليه العاقرات والمرضى" يهودي مقدسمقام"قبر غولدشتاين يتحول إلى  .19
 عاما على ارتكاب مذبحة الحرم اإلبراهيمي في الخليل، تحول قبر باروخ 16بعد مرور : تل أبيب

ولي يهودي "جريمة، إلى مزار للمرضى والعجزة والعاقرات، الذين يؤمنون بأنه غولدشتاين، منفذ ال
 ويتضرعون أمامه أن يحل مشكالتهم المستعصية، على الرغم من أن المستوطنين المسؤولين عن "مقدس

بطل قومي، وينبغي التعامل معه على "حماية القبر الضريح ال يؤمنون بذلك، ويقولون إن غولدشتاين هو 
وكان المستوطنون في الضفة الغربية ومجموعات كبيرة من . "األساس وليس في االتجاه الدينيهذا 

أنصار اليمين المتطرف، قد أحيوا أمس ذكرى قتل السفاح غولدشتاين بمسيرة كبيرة إلى قبره في 
فذها في مستوطنة كريات أربع القائمة إلى الشرق من مدينة الخليل، وراحوا يمجدونه على المذبحة التي ن

 .الحرم اإلبراهيمي
  28/2/2010الشرق األوسط، 

 
  تستمر ثالثين شهراً" تطوير" تستعد لتغيير معالم القدس بأعمال "إسرائيل" .20

ية بالقدس المحتلة منذ مطلع العام سرائيلارتفعت وتيرة األعمال اإل: محمد محسن وتد -القدس المحتلة 
وتسعى  . وكنيسة القيامة والبلدة القديمة بشكل مباشرالحالي، وبات االحتالل يستهدف المسجد األقصى

ية إلى تغيير المعالم اإلسالمية والمسيحية وطمس اآلثار العربية في المدينة المقدسة سرائيلالحكومة اإل
 لتطوير سيشمل المشروع في ظاهره أعماالً و".تنظيم وتجديد وحفظ البلدة القديمة"عبر مشروع أطلقته لـ

لرصف وزرع الجنائن واإلضاءة، وفي باطنه يهدف إلى تغيير المعالم العربية وطمس البنى التحتية ل
  .هويتها وتزويرها لتغليفها برموز يهودية وتوراتية
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 في طريق باب العامود وسوق خان الزيت وطريق  وثالثين شهرا24ًوستنفذ األعمال التي ستستغرق بين 
 القديس متري وساحة عمر بن الخطاب وطريق الوأد وسوق العطارين وطريق حارة النصارى وطريق

ويندرج ذلك ضمن سلسلة  .اآلالم وطريق الرسل وباب الغوانمة وعقبة دير الحبشة وطريق مار مرقص
في قلب األحياء العربية، وذلك في " حديقة توراتية "11مخططات أبرزها إغالق باب العامود وإقامة 

  .سبيل تهويد المدينة وتهجير المقدسيين
  .ف المحامي قيس ناصر للجزيرة نت عن وثائق مشروع تنظيم وتجديد وحفظ البلدة القديمةوكش

وحسب الوثائق فإن أعمال اإلنشاء والحفريات ستشمل أغلب شوارع وممرات وأحياء البلدة القديمة والتي 
  .من مجمل مساحة البلدة القديمة% 10 دونما أي نحو 85 طريقا وتشغل نحو 361يبلغ عددها 

تمد المشروع التهويدي على وثيقة أعدها طاقم تخطيطي ببلدية القدس وثق بها شوارع وممرات البلدة ويع
وقال ناصر  .كما تزعم بلدية االحتالل" لحفظه"القديمة ووضعها الحالي واإلجراءات التي يجب اتخاذها 

 في البلدة القديمة، حسب وثائق المشروع فإن أعمال التطوير ستطال أماكن هامة للمسيحيين والمسلمين"
  ".وحدد الطاقم التخطيطي ضرورة تنفيذ األعمال التي أوصى بها في كل شارع وحارة وزقاق

واألماكن ذات األولوية في أعمال التهويد حسب بلدية االحتالل هي الشوارع والممرات الموجودة شمال 
  .المسجد األقصى

من الفلسطينيين في البلدة القديمة باألعمال  وأكد ناصر أن طاقم محضري هذا المشروع لم يشرك أياً
المنوي تنفيذها كما لم تمنح لسكان وتجار البلدة القديمة أية فرصة لالعتراض على هذه المخططات مع 

وأشار إلى أن  .ية يهودية جديدةإسرائيلأن تنفيذ المشروع سيغير البلدة القديمة بصورة كاملة، لتصبح بلدة 
ق مع اليونسكو، وهو ال يتطابق مع قرارات اللجنة المختصة التي عينتها المشروع ينفذ دون التنسي

  .المنظمة من أجل التخطيط والترميم لصيانة البلدة القديمة والتي لم تتطرق إلى تنفيذ أعمال بنى تحتية
 محمود مصالحة الباحث في شؤون القدس إن مخطط تغيير معالم البلدة القديمة يهدف .من جهته قال د

وأضاف مصالحة للجزيرة نت  .االتصال القائم بين التراث والحضارة وشخصية اإلنسان الفلسطينيلقطع 
وبالتالي إلى "أن األمر سيؤثر على هوية المقدسيين وانتمائهم الحضاري والوطني والقومي والديني، 

  ".مدينةتغيير نمط الحياة لإلنسان الفلسطيني، فصعوبة تكيفه مع الواقع الجديد ستدفع لهجرة ال
من جانبه قال األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية حسن خاطر إن فكرة الحدائق التوراتية التي يقوم 
االحتالل بمصادرة األراضي من أجل تنفيذها في كل من العيسوية وسلوان وباب الرحمة تعد من أكثر 

وفق خاطر أن كل ما لم يجدوه وهذا يعني  .المشاريع خطورة، حيث تهدف لتزوير التاريخ والجغرافيا
تحت األرض سيجسدونه من خالل هذه الحدائق وبالتالي إلى االستحواذ على السياحة الدينية، وهذا 

  .يمنحها وجودا دينيا في المدينة لم يكن له رصيد في التاريخ أو في علم اآلثار
شاريع التطوير المزعومة تؤكد أما مدير األوقاف اإلسالمية عزام الخطيب فقال إن التجارب السابقة مع م

ودلل على ذلك بالقول إن منطقة القصور  .أنها تحمل نزعة دينية يهودية، وال صلة لها بالبنى السياحية
أما دير مار .  سرقت حجارتها وادعت بأنها حجارة هيكلهم المزعومإسرائيلاألموية إسالمية بحتة، 

باالستيالء عليه وإحداث تغييرات جوهرية على يوحنا فهو معلم مسيحي بارز قامت جماعات يهودية 
  .ساحاته لتنسبه إلى التراث اليهودي

  27/2/2010نت، .الجزيرة
  

  القدسشرقي ية معلقة في الضفة وإسرائيل أمر هدم 4,800: "أوتشا" .21
أكد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم :  وائل بنات، عبد الرؤوف أرناؤوط- رام اهللا، غزة

" ج" مبنى في المنطقة 191 ما ال يقل عن 2009ية هدمت عام سرائيلأن السلطات اإل" أوتشا"دة المتح
وأشار .  أمر هدم ما زالت معلقة في أنحاء المنطقة3,300بالضفة الغربية منوها إلى أن ما ال يقل عن 
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ا يزيد عن  وأن هنالك م2009 مبنى على األقل خالل 80ية هدمت سرائيلالمكتب إلى أن السلطات اإل
نفذت جميع عمليات الهدم، باستثناء تسعة منها، " وقال في تقرير .رقي القدسش أمر هدم معلقة في 1500

 319في النصف األول من العام في محافظات طوباس وأريحا والخليل ونابلس، وأسفرت عن تشريد 
هدفت مجتمعات فقيرة من وأضاف التقرير أن معظم عمليات الهدم است.  طفال167ً، من بينهم فلسطينياً

الرعاة والمزارعين يسكنون بالقرب من المستوطنات أو في مناطق أعلنها الجيش مناطق مغلقة ألغراض 
 ضمن من الضفة الغربية حالياً% 60يصنف أكثر من "وتابع ". إطالق نار"التدريب العسكري أو مناطق 

وبالرغم من .  القضائية على التخطيط والبناء بالسيطرة األمنية والسلطةإسرائيلحيث تحتفظ " ج"المنطقة 
 150,000أن عدد السكان الفلسطينيين المقيمين في هذه المنطقة غير معروف، إال أنه يقدر بنحو 

  . في الضفة الغربيةفلسطيني الكثير منهم يعتبرون من أكثر السكان فقراً
  28/2/2010الوطن، السعودية، 

  
  2010ين منذ بداية ينفلسطي تسعة "لإسرائي" يرصد قتل "أوتشا"لـتقرير  .22

 في، عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أمس أكد تقرير دولي، صدر : وفا–القاهرة 
 مواطنين فلسطينيين من بينهم 9ي قتلت سرائيل أن قوات االحتالل اإل"أوتشا"األرضي الفلسطينية المحتلة 

وأشار التقرير إلى أن قوات  .ن منذ بداية العام الجاري مدنيي9 آخرون بينهم 18 مدنيين، وأصيب 4
 في الجاري من الشهر 23 إلى 17 الفترة من في حوادث مختلفة في مواطنا 18االحتالل جرحت 

  . منذ بداية هذا العام الجاري فلسطينيا13ً األسبوعيالضفة، بالمقارنة بالمتوسط 
 القرى والبلدات الفلسطينية، أغلبها في شمال  عملية تفتيش في132وأوضح أن قوات االحتالل نفذت 

  . منذ بداية هذا العام113 األسبوعيالضفة، وإلى أن هذا المعدل أعلى عن المتوسط 
 طفال 18بالقدس الشرقية، تم خاللها اعتقال " سلوان" حي فيوأفاد التقرير، بأن ثالث عمليات تمت 

  .يينسرائيلاإل إلقائهم حجارة على المستوطنين فيفلسطينيا مشتبه 
 أعقاب تفجير عبوة ناسفة استهدفت في  أن قطاع غزة شهد األسبوع الماضي تصعيداً التقريروأضاف

 عن مركز الميزان لحقوق "أوتشا"ونقل تقرير  .ي نتج عنها إصابة جندي احتالليسرائيلدورية للجيش اإل
 شجرة 520راضي الزراعية تضم  دونما من األ18ي سوت سرائيلأن قوات االحتالل اإل: اإلنسان، قوله

على " نيران تحذيرية"ي بفتح سرائيلللزيتون والموالح قبل انسحابها، مشيرا إلى قيام قوات االحتالل اإل
  .مواطنين كانوا يجمعون معادن خردة بالقرب من الحدود

  28/2/2010الحياة الجديدة، 
  

  حماية األقصى مسؤولية جميع المسلمين: عكرمة صبري .23
أكد خطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة  : عدنان عكاشة-ة رأس الخيم

مسؤولية حماية المسجد األقصى تقع على عاتق جميع المسلمين، لما "اإلسالمية العليا في القدس، أن 
ضرورة إدراك المسلمين أهمية المسجد األقصى، والسعي "، وشدد على "تضمه من مقدسات إسالمية

ير القدس من دنس االحتالل الصهيوني، ورفع منسوب الوعي بتاريخ وحضارة القدس واألقصى لتحر
  ".المبارك، عبر دراسة تاريخ المدينة المقدسة الديني والتاريخي

  28/2/2010الخليج، 
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   فلسطينيين برصاص االحتاللستةإصابة  .24
ي في حادثين منفصلين رائيلسأصيب ستة فلسطينيين، أمس، برصاص جيش االحتالل اإل: )آي.بي.يو(

ي أطلقت النار سرائيلوقال مصدر أمني فلسطيني إن قوة من الجيش اإل .في الضفة الغربية وقطاع غزة
باتجاه مجموعة من الشبان كانت تمر بجانب المسجد الكبير وسط قرية حوسان بمحافظة بيت لحم في 

  .ونقلهم إلى جهة مجهولةالضفة، مما أدى إلى إصابة خمسة منهم بجروح قبل اعتقالهم 
ي عشوائي إسرائيلوفي قطاع غزة، أعلن مصدر طبي فلسطيني أن شاباً أصيب بجروح جراء إطالق نار 

  . شرق بلدة جباليا
  28/2/2010الخليج، 

  
   في انهيار نفقخمسةإصابة : غزة .25

ي  أصيب خمسة فلسطينيين في انهيار نفق أسفل الشريط الحدودي بين قطاع غزة واألراض:غزة
 جرف أراض حدودية بين إلىالمصرية، وذلك نتيجة األمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة وأدت 

  . أيضاً"إسرائيل"مصر و
  28/2/2010الحياة، 

  
  ولدستونغبتمديد المهلة إلجراء تحقيقات في تقرير  ينتقد قرار األمم المتحدة راجي الصوراني .26

 مدير المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان راجي الصوراني انتقد.): أ.ب.د( فكرية أحمد، - الهاي، غزة
 والفلسطينيين إلجراء "إسرائيل"ـأمس قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بتمديد المهلة الممنوحة ل

دفع باتجاه إلقاء "واعتبر أن قرار األمم المتحدة . تحقيقات في تقرير جولدستون خمسة أشهر أخرى
  ". والقضاء عليهالتقرير في سلة المهمالت

من الواضح أن اإلرادة السياسية "كما انتقد الصوراني التفاعل الفلسطيني مع التقرير األممي، معتبراً أنه 
مرة "وقال ". لدى الجانب الفلسطيني ليست باتجاه تطبيق وتفعيل توصيات جولدستون ولجنته الموقرة

فرصة ثمينة غير معوضة على غرار أخرى نطلق الرصاص على أرجلنا، بل وعلى رؤوسنا، ونقذف ب
الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الجدار الفاصل لنفقد فرصة ثمينة تاريخية نحن من 

وحمل الصوراني مسؤولية تمديد مهلة التحقيقات وتفويت فرصة رفع التقرير  ".يقوم بتضييعها ال غيرنا
ال أريد أن أصف ما " في غزة والضفة الغربية، قائال إلى محكمة الجنايات الدولية على عاتق الحكومتين

 فرصة للنجاة من العقاب إسرائيللكن من غير المعقول أو المقبول أن نعمل على منح .. حصل بالتآمر
  ". أشهر5ونمنحها إجازة مرة أخرى لمدة 

  28/2/2010الوطن، السعودية، 
  

   بيانات شجبغزة تحتاج إلى تحرك قوي وجاد لرفع الحصار وليس: الخضري .27
 قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن حثَّ وزيرة الخارجية :غزة

، ودعاها إلى موقف "غير كاف"ي على تخفيف حصار غزة سرائيلاألمريكية هيالري كلينتون االحتالل اإل
نسخة منه " رسقدس ب"وشدد في تصريح صحفي مكتوب وصل . جاد وفعلي لفك الحصار بشكل كامل

ي على غزة، وفتح المعابر التجارية سرائيلعلى أن المطلوب هو فك الحصار اإل) 27/2(يوم السبت 
  .بشكل كامل والسماح بدخول كافة المستلزمات لمليون ونصف المليون مواطن المحاصرين

وأنه يؤثر يستهدف السكان والتجار والمرضى والطالب وكل مناحي الحياة، "وأكد الخضري أن الحصار 
فيهم بشكل كبير ويحرمهم من العيش بحياة كريمة، وأدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا وتعطُّل آالف 

غير قانوني وغير "وأوضح أن الحصار  ".العمال وإغالق مصانع ومتاجر ودمار في البنى التحتية
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إلنسان؛ ألنه يعرض شعبا أخالقي وال إنساني، ويتنافى مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف وحقوق ا
غزة تنتظر تحركًا قويا وجديا يزيل عنها هم الحصار وتبعاته "وأشار إلى أن  ".بأكمله إلبادة جماعية

ية، ويسمح لها بإعادة إعمار ما دمره الحرب والحصار، سرائيلالكارثية، والتي زادت بعد الحرب اإل
شجب حصار غزة واستنكاره "أن على الجميع أن يدرك أن "وبين  ".ويسمح بتدشين المشاريع المتوقفة

  ."يجب أن يتحول إلى عمل وتحرك في كافة االتجاهات من أجل إنهاء الحصار
  27/2/2010 قدس برس،

  
  باحث فلسطيني في ظواهر الجيولوجيا وميكانيكا الماء درس مليوني سنة من عمر قشرة األرض .28

 في "معهد الدراسات األرضية" في علوم المياه والجيولوجيا من هالدكتورابعد نيله شهادة : علي حويلي
، منحاً للتخصص من جامعات )1948 -مواليد قرية مشهد في فلسطين(جامعة القدس، تلقى مروان حسن 

معهد الدراسات " األلماني، و"براغ بورغ"ومراكز بحوث في أوروبا والواليات المتحدة، مثل معهد 
حيث ( االسكتلنديتين "جامعة غالسكو" و"جامعة سان أندراوز" و"جامعة لندن"و  األميركي،"الجيولوجية

 الكندية في فانكوفر التي ما زال يدرس فيها مادتي "جامعة بريتش كولومبيا"و) درس فيها الحقاً لسنتين
  ). علم هيئة الجيولوجيا(والجيومورفولوجيا ) علم الماء(الهيدرولوجيا 

 سرعان ما تلقى عرضاً من إذ. ية لحسن تكوين رؤية عالمية لمسألة المياهأتاحت هذه الخبرات الدول
 تجربته في أن إال. ، وجد فيه أمالً لعودة دائمة إلى الوطن للمساهمة في تنميته ونهوضه"جامعة القدس"

ثم آثر . ، على حد تعبيره"علمي وأمني وسياسي"التعليم هناك لم تكن على قدر طموحاته، ألكثر من سبب 
  .، وبقي فيها لحد اآلن2001لعودة إلى كندا في ا

تمحورت بحوث حسن حول كيفية تطور سطح األرض خالل المليوني سنة األخيرة، بما فيه من أنهار 
ويعني ذلك  ...ميكانيكية الجرف النهري"وركّز بحوثه على ما يسمى . وجبال ورمال وسواحل وغيرها

إذ تجرفها مياه . ي تتركب من طين ورمال وحجارة وغيرهاالتعمق في دراسة أرضية مجرى النهر، الت
، مخلّفة فيها ترسبات جديدة، ما يؤدي أيضاً إلى تغيرات كبيرة في أخرىالنهر، فتنقلها من منطقة إلى 

فيزياء " أو "القوة المحركة للمواد في مجرى النهر"ويشير حسن إلى هذه العملية بعبارة . سطح األرض
  ."لمياه الجاريةتحرك المواد في ا

 بحثاً في مجالت متخصصة في كندا 70ونشر . ويتمتع حسن برصيد علمي كبير في مجال تخصصه
ويشارك . ونال منحاً وجوائز تقديرية عن انجازاته من جامعات ومراكز بحوث عالمية. وأميركا وأوروبا

  .كندية وأوروبيةفي أربعة مؤتمرات دولية سنوياً، كما يلقي محاضرات في جامعات أميركية و
  28/2/2010الحياة، 

  
  تهويد الحرم اإلبراهيمي ومسجد باللالقوى المعارضة األردنية تدعو إلى دعم المقاومة رداً على  .29

من أحزاب ونقابات، أمس، اعتصاماً أمام مبنى مجمع النقابات المهنية في األردن نفذت قوى المعارضة 
وقال رئيس  .م اإلبراهيمي ومسجد بالل إلى اآلثار اليهوديةبضم الحر "إسرائيل"في عمان للتنديد بقرار 

إن الرد على هذه الجريمة يجب أن ال يتوقف على "النقباء نقيب األطباء أحمد العرموطي في كلمة 
إصدار البيانات واالستنكار بل يجب أن يترجم من خالل دعم خيار المقاومة المسلحة والمجاهدين وفك 

  ".إسرائيل"ة إلى إلغاء كل أشكال التطبيع والمعاهدات واالتفاقيات مع الحصار عن شعب غزة إضاف
ودان األمين العام السابق لجبهة العمل اإلسالمي وعضو مجلس شورى اإلخوان المسلمين زكي بني 

  .تجاه الشعب الفلسطيني" إسرائيل"ارشيد الصمت العربي الرسمي إزاء كافة أشكال االعتداء التي تنتهجها 
  28/2/2010الخليج، 
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  على شن حرب جديدةا في حالة تساعدهت ليس"إسرائيل" أن يؤكدنصر اهللا : "الشرق األوسط" .30
بحسب المصادر التي تحدثت أمين عام حزب اهللا، حسن نصر اهللا، السيد أكد : سعاد جروس: دمشق
نحن ": موضحا.  شرط عدم الكشف عن هويتها، أن المقاومة جاهزة لرد أي عدوان"الشرق األوسط"لـ

ونقلت . "في حال تحققت، لن تحقق أهدافها) يةسرائيلاإل(نرى في صورة المستقبل أن هذه التهديدات 
الكيان الصهيوني اآلن ليس في حالة تساعده على شن حرب "المصادر عن نصر اهللا إشارته إلى أن 

 . " الرعب في المنطقةولذلك، هذه التهديدات التي يطلقها نوع من الحرب النفسية إلشاعة أجواء. جديدة
  28/2/2010الشرق األوسط، 

  
   تقيم شبكة اتصاالت حدودية مشابهة لشبكة حزب اهللا"إسرائيل" .31

ية بدأت بربط مواقعها الحدودية سرائيلأبلغت مصادر أمنية لبنانية أن القوات اإل:  ثائر عباس- بيروت
ب اهللا، التي أثبتت فعاليتها خالل بشبكة اتصاالت هاتفية سلكية خاصة مشابهة لتلك التي يمتلكها حز

 .الحرب األخيرة لجهة استحالة التنصت والتشويش عليها
  28/2/2010الشرق األوسط، 

  
  السالح الفلسطيني خارج المخيمات ال حاجة له ويجب تنظيمه داخل المخيمات: السنيورة .32

 صيدا ومخيماتها الحرص أكدت اللجنة اللبنانية الفلسطينية للحوار والتنمية في): جنوب لبنان (صيدا
  . الشديد على امن واستقرار الفلسطينيين في المخيمات كما اللبنانيين في جوارها

انعقدت اللجنة في مجدليون بشكل استثنائي برئاسة النائب بهية الحريري ومشاركة الرئيس فؤاد 
سبل تعزيز كل السنيورة، فبحثت في الوضع األمني في مخيم عين الحلوة وفي صيدا القديمة، وفي 

  .مقومات االستقرار وتأمين الحياة الطبيعية والكريمة ألبناء المخيم والجوار
نريد ان نتوقف عندما حدث في المخيم األسبوع الماضي ليكون هناك رأي عام : "وقالت الحريري

 هذه فلسطيني لبناني مدني لرفض هذه الحالة التي اقلقت كل الناس فلسطينيين ولبنانيين ولمنع تكرار
نوجه نداء الى األفرقاء في عين الحلوة لعدم العودة إلستخدام السالح في معالجة اي . المشكلة األمنية

.. مشكلة مهما كانت األسباب ألن ذلك يضر بالقضية الفلسطينية التي نحرص على قداستها وحفظها
وكما . ط باستقرار المخيمونحن عندما نقول االستقرار ال نحكي فقط باستقرار صيدا ألن استقرارها مرتب

وان هذه . نحن حريصون على الناس في المدينة كذلك حريصون على الموجودين داخل المخيم
ونحن نثمن الحرص من . المجموعة التي تقلق الناس في المخيم ال تشكل ابدا عصبا وال احد يدعمها

  . منجميع األفرقاء الفلسطينيين في المخيم على رفع الغطاء عن كل مخل باأل
كلنا مدركون أن هناك مشكلة حقيقية اذا لم ندركها ال نكون فعليا : "من جهته قال الرئيس فؤاد السنيورة

نضع اصبعنا على الجرح الحقيقي والذي هو مصدر األلم، ولكن في نفس الوقت هناك من يستغل هذا 
 يستخدمون ويجب ان نكون واضحين أيضا بأن من. الجرح ويحاول ان ينكش فيه ألغراض أخرى

: واضاف ".السالح الفلسطيني في افتعال اشكاالت ومشاكل يحيدون بذلك عما يسمى قدسية هذا السالح
لقد اتفق اللبنانيون في لجنة الحوار الوطني على ان السالح خارج المخيمات لم يعد هناك من حاجة اليه "

ل تنظيمه الى ان نرى كيف وال يجب ان يستمر، والسالح داخل المخيمات يجب التعامل معه من أج
  . يمكن ان نعالج هذا الموضوع

 28/2/2010المستقبل، 
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  يونيفيل لم تجد أي إثبات عن بنى تحتية عسكرية جديدة في منطقة عملياتهاال: بان كي مون .33
حذر التقرير الثاني عشر لألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون حول تطبيق :  راغدة درغام-نيويورك 

ان استمرار الخروق شبه اليومية لألجواء اللبنانية من الطائرات والمركبات " من 1701ر الدولي القرا
، مؤكداً في "ية قد يؤدي إلى تفاقم التوتر وتزايد احتمال حصول حوادث أمنيةسرائيلالجوية بال طيار اإل

، "دة في منطقة عملياتهاأي إثبات عن أي بنى تحتية عسكرية جدي" لم تجد "يونيفيل"الوقت نفسه ان قوات 
 بأن حزب اهللا يتابع بناء وجوده العسكري وقدرته العسكرية في "إسرائيل"استمرار ادعاء "وذلك رداً على 

حزب اهللا ال يزال يتمتع بقدرة عسكرية "، لكن التقرير لم ينف ان "هذه المنطقة وشمال نهر الليطاني
  . "1701و) 2004 (1559 للقرارين مستقلة عن قدرة الدولة اللبنانية ما يشكل خرقاً

  28/2/2010الحياة، 
 

  يهدد بإنشاء جهاز خاص لمكافحة الموسادو... يكشف عن متهمين جددقائد شرطة دبي  .34
 عدد أن، "األهرام"في تصريحات لـ ،كشف ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي : ثابت عواد-دبي 

 متهمين جديدين بإضافة ، متهما28ً د المبحوح بلغالمتهمين في قضية اغتيال القيادي في حماس محمو
يخرجون عن دائرة الجنسيات  الو ،ن المتهمين اللذين سيعلن عن اسميهماأ ب موضحاً،إلي القائمة
 زيادة عدد المتهمين سببه يعود إلي محاولة الموساد استخدام فرق عديدة للمراقبة إنوقال  .األوروبية
 بأن العملية األخيرة كشفت موضحاً,  المتهمين أو يتعرف عليهم احدمرأيكتشف   الحتى أفرادهاوتغيير 

 مازالت تفكر "إسرائيل" أن وأضاف,  وهم كثرالحمقى وأيضا األذكياء يضم آخر الموساد كأي جهاز أن
وهو ما اكتشفته ,  فترة ووسائل ما قبل االنترنت والتطور التقنيأي, وتستخدم العقلية القديمة التقليدية

  . متواضعاً هذا الديناصور يحمل عقالًأن وأظهرتدبي شرطة 
 متخصصا  جهازاًننشئ أن كنتم تريدون إذا: يين وقالسرائيلووجه قائد عام شرطة دبي رسالة إلي اإل

 متخصصا لمكافحة  ننشأ جهازاًأن نفعل ونستطيع أن نستطيع فإنناللتعامل مع جهاز الموساد ومالحقته 
 نوجه إليهم مزدوجي الجنسية لكي تتجسس أن وأيضاً, نودهم من داخلهمن نسلط عليهم جأو, الموساد
  . دول أوروبية5 تهم القذرة التي لوثت سمعة أكثر منا نستخدم مفردأننريد   اآلن الحتىولكننا , عليهم

  28/2/2010األهرام، 
  

  المقاومة هي مفتاح التحريرو ...فلسطين ستحرر: خامنئي .35
 السيد علي خامنئي الشعب الفلسطيني إيرانشد الثورة اإلسالمية في حض مر:  مالك القعقور-طهران 

، مشددا على "فلسطين ستحرر، ال شك في ذلك":  تحرير بلدهم، قائالًإمكانوفصائله على عدم اليأس من 
الشرق األوسط الجديد الذي سيحصل هو شرق أوسط "واعتبر أن .  المقاومة هي مفتاح التحريرأن

التضامن الوطني "خامنئي خالل استقباله قادة فصائل فلسطينية مشاركة في مؤتمر جاء موقف  ."إسالمي
ومن المقرر أن يصدر .  في طهراناإليرانية الذي تنظمه وزارة الخارجية " لمستقبل فلسطينواإلسالمي

ة رسال" مصادر شاركت في النقاشات المغلقة انه "الحياة" الذي قالت لـ"بيان طهران"عن المؤتمر اليوم 
 اإليراني، وفق تعبير وزير الخارجية "، وبيان مر للكيان الصهيونياإلسالميواضحة لألصدقاء في العالم 

  .منوشهر متقي
، ورئيس المكتب السياسي الرئيس السوريعن وافتتح المؤتمر بلقاء خامئني الذي حضره متقي، وممثل 

 أحمد جبريل،  القيادة العامة– فلسطين  لتحريرلجبهة الشعبية خالد مشعل، واألمين العام للحركة حماس
 رمضان عبداهللا شلح، وأمين سر حركة فتح االنتفاضة أبو موسى، اإلسالميواألمين العام لحركة الجهاد 

  .جبهة النضال خالد عبد المجيدالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر طاهر، والمدير العام لوممثل 
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 بإمكان قناعته وأبدى.  الشعب الفلسطيني خصوصا في غزةإلىواستهل خامئني كلمته بتوجيه الشكر 
 من الممكن استعادة الحقوق الفلسطينية خالفاً لما يقوله البعض أنأرى ": تحقيق النصر في فلسطين، وقال

فلسطين ستحرر فال تشكوا في ذلك، وأبناء الشعب الفلسطيني سيعودون وستقام "وكرر أن . "باستحالة ذلك
موضوع فلسطين هو . سالمياًإالشرق األوسط الجديد سيكون . هذا ال شك فيه. سطينيحكومة الشعب الفل

الشعوب أصبحت يقظة "، معتبراً أن " واجباتهااإلسالمية ويجب أن تؤدي الدول إسالميةمسؤولية 
  ."وتحاسب الحكومات التي تقصر في ذلك

لدولية لمعرفة ماذا يجري بحق الشعب  المنظمات اأمامبواباً أالمقاومة والجهاد فتحا " أنواعتبر متقي 
وهذا .  في غزة خير دليل على ذلكاإلنسانالفلسطيني، والتقارير في شأن االنتهاكات التي تطاول حقوق 

  ." المتحدة بدعم حق الشعوب بأن تحكم نفسها بنفسهااألمم إلىيحمل المسؤولية 
  28/2/2010الحياة، 

  
  بات قريباً وحتمياً"إسرائيل"زوال و... "تنسيق الالزمال"أجرينا مع السوريين والمقاومة : نجاد .36

 الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد قال ، أنطهرانمن  28/2/2010الشرق األوسط، نشرت 
أجرت " من دمشق إن بالده وسورية والمقاومة للصحافيين اإليرانيين عقب عودته إلى طهران أمس قادماً

 خالل بقائها على أهبة االستعداد لحل أي مشكلة تطرأ على الساحة التنسيق الالزم لترسيخ المقاومة من
 عن إطالق إسرائيليغير األعداء من سلوكهم، وأن تكف "أشار نجاد إلى ضرورة أن و. "السياسية

 ." ضد سورية ولبنان، وال بد من احترام حقوق الشعب الفلسطينيالتهديدات يومياً
أهمية الوحدة بين "نقل عن نجاد تأكيده " العلماء المسلمينتجمع "أن  28/2/2010المستقبل، وأضافت 

  ". بات قريبا وحتمياإسرائيلزوال دولة "ن أ، و"أبناء األمة كافة
  

  حماية الشعب الفلسطيني لكي يسود األمن والسلم في المنطقةيدعو إلى رئيس وزراء قطر  .37
قطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر دعا رئيس الوزراء، وزير الخارجية ال:  محمد المكي أحمد-الدوحة 

الذي يعقد اجتماعاً في ) معهد الدراسات السياسية المتوسطية ("نادي موناكو"آل ثاني لدى افتتاحه اجتماع 
 مناقشة ما وصفه إلى ،وليةقطر حالياً على مدى ثالثة أيام، وتشارك فيه شخصيات سياسية عربية ود

 إقامة الدولة الفلسطينية على األراضي التي أقرتها األمم مسألة"بمسألة مهمة من الضروري بحثها، هي 
وقال  ." والسلم في المنطقةاألمنالمتحدة، وحماية الشعب الفلسطيني وتعزيز أمنه واستقراره لكي يسود 

منطقة الخليج تعاني حالياً من كثير من التخوفات، وما زلنا نأمل ونعمل على حل كل القضايا في "إن 
  ."ؤولة وبشكل ديبلوماسيالمنطقة بروح مس

  28/2/2010الحياة، 
  

  في حرب غزة" المساءلة والعدالة"قطر تدعو لـ .38
 ضمان إليشددت دولة قطر علي ضرورة ممارسة جهود جادة تهدف :  الشرق ووكاالت-عواصم 

الل  التي ارتكبت خاإلنسان الدولي ولحقوق اإلنسانيالمساءلة والعدالة بشأن االنتهاكات الخطيرة للقانون 
/ كانون الثاني و2008ديسمبر / كانون األول في قطاع غزة في شهري يةسرائيلاإلالعمليات العسكرية 

 السفير ناصر بن عبد العزيز النصر المندوب الدائم لدولة ألقاهجاء ذلك في البيان الذي . 2009يناير 
شروع القرار الوارد في الوثيقة  المتحدة بشأن تقديم ملألمم الجمعية العامة أمام المتحدة األممقطر لدي 

  . المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في قطاع غزةاألمم حول متابعة تقرير لجنة 48 ـرقم ال
  28/2/2010الشرق، قطر، 
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  القرضاوي يغيب عن مؤتمر مجمع البحوث بسبب الجدار الفوالذي .39
اليات المؤتمر السنوي الرابع يوسف القرضاوي عن عدم حضور فع.اعتذر المفكر اإلسالمي د :القاهرة

أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم والرد على "عشر لمجمع البحوث اإلسالمية الذي يعقد تحت عنوان 
جاء اعتذار القرضاوي، ألول مرة منذ انضمامه للمجمع، على خلفية الخالف الحاد بين  و".منتقديهم

 غزة وموقف المجمع المؤيد بشدة إلنشاء موقفه الرافض إلنشاء الجدار الفوالذي بين مصر وقطاع
أنه تم توجيه دعوة للدكتور " الخليج"وصرح الشيخ علي عبدالباقي األمين العام للمجمع لـ .الجدار

  .القرضاوي مثله مثل بقية األعضاء في داخل مصر وخارجها إال أنه رد باالعتذار
  28/2/2010الخليج، 

  
  راهيمي ومسجد باللتهويد الحرم اإلبيدين البرلمان المصري  .40

ي بضم الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل سرائيلدان البرلمان المصري في جلسته، أمس، القرار اإل :القاهرة
 بضم الحرم إسرائيلإن ما ارتكبته "أحمد فتحي سرور رئيس المجلس . إلى اآلثار اليهودية، وقال د

ر قرارات سابقة تبطل ضم وتهويد اإلبراهيمي آلثارها يعتبر ضربة لمجلس األمن نفسه الذي أصد
، وطالب سرور وزارة الخارجية بإثارة الموضوع في منظمة اليونسكو من خالل مندوب مصر "القدس
" تشويه"فيما تقوم بها من توسيع لالستيطان وضم المقدسات هو " إسرائيل"وأشار إلى أن تمادي  .بها

  .للوجه الثقافي اإلسالمي والعربي
غير قانوني وباطل، " إسرائيل"وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية إن قرار مفيد شهاب . وقال د

وطالب المجتمع الدولي بالتصدي له، وأشار إلى تحرك وزارة الخارجية ومندوب مصر في اليونسكو 
  .عقبة في طريق السالم" إسرائيل"للتصدي لهذا القرار معتبراً ما تقوم به 

  28/2/2010الخليج، 
  

   مقدسات إسالمية"إسرائيل"صر يدعو للذهاب للقضاء الدولي لمنع ضم مفتي م .41
، باتخاذ إجراءات قضائية في أمسعلي جمعة، . طالب مفتي جمهورية مصر العربية د: وفا - القاهرة

 عن عزمها ضم الحرم اإلبراهيمي في الخليل ومسجد بالل بن "إسرائيل"محكمة العدل الدولية إلثناء 
إن : وقال جمعة في تصريح للصحفيين بالقاهرة .على الئحة المواقع األثرية اليهوديةرباح في بيت لحم 

 مختلف أنحاء في اإلقدام على هذه الخطوة ال يشكل فقط انتهاكا لمشاعر المسلمين إسرائيلمجرد نية 
  . الدينيةوالمبادئالعالم وإنما يشكل خرقا واضحا لكل قرارات الشرعية الدولية والقيم 

 الحالي ظل وضعها فيق آخر نفى جمعة نفيا قاطعا ما تردد عن قبوله زيارة القدس الشريف وفي سيا
كما نفى في تصريح نشرته وكالة أنباء الشرق األوسط، أن يكون قد  .يسرائيلاإلتحت مظلة االحتالل 

  .أصدر فتوى بوجوب زيارة المسجد األقصى والقدس الشريف في ظل وضعهما الحالي
  28/2/2010، الحياة الجديدة

  
  إدانة يمنية لتهويد الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل .42

بضم الحرم اإلبراهيمي بالخليل ومسجد بالل بن رباح " إسرائيل"دان مجلس النواب اليمني قرار  :صنعاء
في مدينة بيت لحم، وأعرب في بيان له عن قلقه البالغ تجاه هذا التعدي الصارخ على مقدسات األمة 

المية، واعتبر القرار بأنه يمثّل تحدياً لمشاعر العرب والمسلمين في كل أنحاء العالم العربية واإلس
وضارباً بقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط، ووصف القرار بأنه جريمة خطيرة تضاف إلى السجل 

  .اإلجرامي لرموز الكيان الصهيوني الغاشمة المتعاقبة
  28/2/2010الخليج، 
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  ب يندد بتوسيع االستيطان في القدساتحاد األطباء العر .43

حدة استيطانية  و600ي األخير ببناء سرائيلاإلباتحاد األطباء العرب أن القرار أكدت لجنة القدس : )وام(
بالقدس هو جزء من مخطط صهيوني أكبر لتهويد المدينة وإحداث تغيير ديمغرافي فيها في إطار مخطط 

ووصفت اللجنة في بيان وقعه مدير اللجنة  . مليارات شيكل6 ألف وحدة سكنية في المدينة بتكلفة 50بناء 
لمصادقة على قرارات جزئية ببناء وحدات ية بين الحين واآلخر باسرائيلجمال عبدالسالم القرارات اإل. د

استيطانية في المدينة بأنه من التضليل الصهيوني المعروف عن االحتالل وسياسة القطعة قطعة ليفاجأ 
ودعت اللجنة الدول العربية واإلسالمية . العرب والعالم في النهاية بتحقيق مخططهم األكبر بتهويد المدينة

  . االستيطان ودعم صمود أهل القدسخطوات عملية لمواجهة مخططاتوالمنظمات األهلية إلى اتخاذ 
  28/2/2010الخليج، 

  
   لكنه يأمر بتعديل التسعيرة"إسرائيل"ـالقضاء يسمح بتصدير الغاز ل: مصر .44

، "إسرائيل"سمحت المحكمة اإلدارية العليا في مصر أمس بتصدير الغاز إلى :  أحمد مصطفى-القاهرة 
وقف تنفيذ قراري كل من "وأمرت المحكمة بـ. اته بوضع قواعد جديدة للتسعيرلكنها أمرت في الوقت ذ

 لعدم تضمينهما آلية إسرائيلرئيس الحكومة المصري ووزير البترول ببيع الغاز الطبيعي المصري إلى 
  ."للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خالل مدة التعاقد

  28/2/2010الحياة، 
  

  ع أوروبي لمالحقة قتلة المبحوحمخاوف من تميي .45
األمريكية اتصاالت بالجهات ذات الصلة في الدول األوروبية " اسوشيتدبرس"أجرت وكالة : )وكاالت(

 أن هذه الدول، في ما يبدو، إلىوخلصت الوكالة . التي استخدمت جوازات سفرها بواسطة فريق القتلة
وتركزت األضواء على هذه الدول األوروبية . مليست في عجلة من أمرها للعثور على القتلة أو بعضه

. التي بدأ فريق االغتياالت التحرك منها والعودة إليها وهي سويسرا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا
إن هذه الدول لم تعلن صراحة أنها تجري تحقيقات، كما أنها لم تقل للوكالة " اسوشيتدبرس"وقالت 

 الذين كشفت شرطة دبي أوراقهم، وأدوارهم 26 ـمطاردة المطلوبين الصراحة أنها ليست لديها أسباب ل
 شيء يؤكد الشبهة إلى أن تحقيق الدول األوروبية المعنية ربما يؤدي إلىوأشارت الوكالة  .في الجريمة

 أنخاصة ". الموساد"في الجريمة، وهو في هذه الحالة " جهاز استخبارات صديق"القوية بضلوع 
وقال  . قطاع غزةإلىد عرفت المبحوح على انه الرجل المسؤول عن توريد السالح كانت ق" إسرائيل"

، أمر له كلفته "إسرائيل"، أو حتى البحث أعمق عن أدلة على تورط "يينإسرائيل" اعتقال عمالء إنخبراء 
 وقال فيكتور ماوير نائب مدير مركز دراسات األمن في المعهد االتحادي للتكنولوجيا في. السياسية
 حد قد يكون استفزازياً إلىاعتقد أن من المصلحة السياسية لبعض الدول أال تتورط ) "سويسرا(زيوريخ 

، وهي على ذلك غير راغبة "إسرائيل"فدول مثل ألمانيا لديها عالقات خاصة جداً مع . في هذه القضية
  ".وغير مهتمة بإجراء تحقيقات

وكانت شرطة ". اك دليل في القضية يستحق فتح تحقيقإنه ليس هن"وقال مكتب المدعي العام السويسري 
  .دبي قد كشفت ان ثمانية من المطلوبين طاروا من دبي الى زيوريخ عقب ارتكاب الجريمة

أن البلدين ال يجريان أي تحقيقات حول رحالت ستة " اسوشيتدبرس"وابلغ مسؤولون هولنديون وإيطاليون 
إنها لم تتلق أي ) سويسرا، هولندا وإيطاليا(الت الدول الثالث وق.  امستردام وروماإلىمن المشتبه فيهم 

طلب رسمي للمساعدة من دبي، رغم أن  شرطة دبي سبق ان أعلنت أنها طلبت من منظمة الشرطة 
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 مشتبها فيهم، األمر الذي أعلنت المنظمة 11تعميم مذكرات اعتقال دولية بحق ) انتربول(الجنائية الدولية 
  .الدولية القيام به

وكانت شرطة . بشأن استخدام ثالثة جوازات سفر في الجريمة" مزاعم"وقالت فرنسا إنها تحقق فقط في 
. كانون الثاني الماضي/ يناير20 غادرا الى باريس في 26دبي قد كشفت أن اثنين من المطلوبين ال 

آلثار التي يمكن وادعت السلطات الفرنسية أن هذا هو كل ما تعرفه عن هذين الشخصين اللذين اختفت ا
  .تتبعها للوصول إليهما

وقالت ألمانيا إنها تجري تحقيقاً في إمكان أن يكون جواز سفر ألماني مزوراً أو تم الحصول عليه بطريقة 
لكن مكتب االدعاء في فرانكفورت، التي وصلها أربعة من . غير قانونية واستخدم في ارتكاب الجريمة

ال إنه ال يجري أي تحقيقات في جريمة القتل نفسها، وال يرى أي المطلوبين عقب ارتكاب الجريمة، ق
  .داع إلجراء مثل هذا التحقيق ألن الجريمة لم ترتكب على األراضي األلمانية

وقال مايكل بويل أستاذ الدراسات االستراتيجية في جامعة سان اندرو باسكوتالندا إن الدول األوروبية ال 
، من شأنها إثارة مسائل "إسرائيل"وة سياسية جادة وقوية في وجه تريد أو غير راغبة في اتخاذ خط

وأضاف أن الدول األوروبية تفكر بطريقة ". إسرائيل"عويصة، أو أن يكون من شأنها تعقيد العالقات مع 
انتهازية، فهي عندما تتحدث عن تحقيق في جوازات مزورة أو استخدام جوازات أصلية، إنما تسعى 

  .حد مواطنيها بسبب حمله لجواز بلدهلضمان إال يتضرر أ
الدولة األوروبية الوحيدة التي اتخذت خطوة متقدمة في التحقيق هي النمسا التي أعلنت عن تحقيق موسع 

ورفض المتحدث باسم . ودقيق في استخدام بطاقات هاتف مدفوعة مسبقا نمساوية استخدمت في الجريمة
فصاح عن أي شيء بشأن هذه التحقيقات، أو النتائج التي وزارة الداخلية النمساوية رودولف غوليا اإل

لفريق االغتيال في " يادةمركز ق"توصلت إليها، واكتفى بالقول إنه ليست هناك مؤشرات على وجود 
  .النمسا

  28/2/2010الخليج، 
  

   استراليةت يحملون جوازانييإسرائيلالمخابرات األسترالية تبحث عن ثالثة  .46
 أمس أنها كانت تتحرى ثالثة أشخاص "آزيو"كشفت وكالة االستخبارات األسترالية  : جاد الحاج-كانبيرا 

 إلى األشخاص الثالثة استراليون هاجروا إنوقالت . في األشهر الستة الماضية لقيامهم بتحركات مشبوهة
ه ثالث ، احدهم غير اسمأسماءهم في فترات متفاوتة، ثم عادوا الى استراليا مرات حيث غيروا "إسرائيل"

 يرتبط ذلك بأي الأ القانون األسترالي يسمح بتغيير األسماء شرط أنمرات واآلخران مرتين، مع العلم 
 اعتماد إلى الثالثة أفادوا من هذا القانون، مع العلم أنهم انتهوا يينسرائيلاإل أنوالظاهر . نشاط إجرامي

  . لعربية استرالية، ما يبعد عنهم أي شبهة في البالد ا- أنغلو أسماء
 الرجال الثالثة ال عالقة لهم بالمشبوهين في جريمة اغتيال المبحوح، بل ما زالوا إن "آزيو"وتقول أوساط 

أحراراً ويعملون ضمن غطاء لشركة اتصاالت ناشطة في الشرق األوسط، وزاروا إيران وسورية ولبنان 
 إنه من غير "الحياة"رالية لـ وقال مصدر موثوق مقرب من وزارة الخارجية األست. خيراًأغير مرة 

  ."أمرهمألنهم سيكونون انسحبوا من اللعبة لمجرد انفضاح " هؤالء أسماءالمجدي اآلن كشف 
تتبنى " حكومة يسار الوسط التي يرأسها أن رئيس الوزراء االسترالي كيفن راد ومن جهة ثانية أوضح

السفر في البالد، وتأخذ على محمل الجد  في الدفاع عن نزاهة نظام منح جوازات "موقفاً صارماً جداً
لذلك استدعي وزير ": وقال للصحافيين.  انتحلوا هويات استراليين"موساد"االتهامات بأن عناصر 

  ."لكننا لسنا راضين عن هذا التوضيح": ، مضيفا" وطلب منه توضيحيسرائيلاإلالخارجية السفير 
  28/2/2010الحياة، 
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  "إسرائيل"لندن ترسل فريق محققين إلى  .47
 "إسرائيل"عن إرسال فريق من المحققين إلى  ريمة الخطرة المنظمة في بريطانياأعلنت وكالة مكافحة الج

 يين من حملة جوازات السفر البريطانية، الذين استخدمت أسماؤهم في عملية اغتيالسرائيلللتحقيق مع اإل
فحة الجريمة الخطرة المنظمة، أن في وقت متأخر من أول من أمس أعلنت وكالة مكاو. محمود المبحوح

يين الذي استخدمت جوازات سفرهم في سرائيل من البريطانيين اإل6ترتيبات اتخذت كي يلتقي فريقها 
ية، فإن وكالة مكافحة الجريمة المنظمة ترى في المتهمين سرائيلوحسب اإلذاعة اإل. غتيالاالجريمة 

  .ات االستجواب في السفارة البريطانية في تل أبيبالستة شهودا محتملين، مشيرة إلى أنه ستُعقد جلس
  28/2/2010الشرق األوسط، 

  
  واشنطن تنفي استقالة مبعوث الشرق األوسط .48

نفت وزارة الخارجية األمريكية ما أشيع عن استقالة المبعوث الخاص للـشرق األوسـط              : محمد المداح 
ارجية فيليب كراولـي إن الـشائعات       وقال المتحدث باسم الخ    .جورج ميتشيل وأكدت أنه باق في منصبه      

التي تسري بشكل شهري غير صحيحة وأنه مازال يمارس مهامه وقد شارك في االجتماع بين وزيـرة                 
 يـزور   الـذي ي إيهود بـاراك     سرائيلالخارجية هيالري كلينتون ونائب رئيس الوزراء وزير الحرب اإل        

باط إزاء العراقيل التي تواجهها في التعامـل        وأقر كراولي بشعور الواليات المتحدة باإلح      .واشنطن حاليا 
كما أكد كراولى أن ميتشيل مستمر في انخراطه في المناقشات مـع            . يسرائيلمع الصراع الفلسطيني اإل   

 .يين ومع آخرين في المنطقة من أجل جلوس األطراف على مائدة التفاوضسرائيلالفلسطينيين واإل
  28/2/2010عكاظ، 

  
  لوكالة هجرة يهودية مؤتمر روسيا تمنع عقد .49

 أسبوعية ويهوديا بمنعها مؤتمرا لمنظمة يهودية في روسيا، قالت ياإسرائيلأثارت موسكو غضبا 
 . ليونيد نيفزيلين المطلوب للعدالة الروسيةاألعمال ترتبط برجل إنهاالروسية أمس، " ارغومنتي نيديلي"

سؤولة عن تنظيم هجرة اليهود من الم" سخنوت"ووفق الصحيفة فقد منعت موسكو عقد مؤتمر منظمة 
 القضاء الروسي بجرائم أدانه ليونيد نيفزيلين الذي سبق ان األعمالالعالم بسبب ارتباط المنظمة، برجل 

النفطية، فضال عن انه " يوكوس" يقيم حاليا، وهو يعد من كبار مالك شركة ث حي"إسرائيل" إلىقتل، ليفر 
 هاجمت قرار الحكومة يةسرائيلاإللصحيفة أن الصحافة  ا وأوضحت".سوخنوت"عضو مجلس أوصياء 

  . فلسطين المحتلةإلىالروسية بمنع مؤتمر المنظمة اليهودية التي تعنى بتهجير اليهود 
  28/2/2010الدستور، 

  
  "إسرائيل" لحساب رئيس تحرير سابق لصحيفة دنماركية يعترف بعمله جاسوساً .50

 واسعة االنتشار، التي اعتذرت أول "بوليتيكن" لصحيفة اعترف هربرت بونديك، رئيس التحرير السابق
من أمس عن نشر رسوم مسيئة إلى النبي، بأنه استغل في شبابه عمله الصحافي للتجسس لحساب 

 اإللكترونية، ردا على "إنفورمايشن"وقال بونديك في مقابلة معه نشرت على موقع صحيفة . "إسرائيل"
سافرت إلى أفريقيا، وتحت ستار عملي ": تينات القرن الماضيسؤال حول نشاطاته خالل خمسينات وس

لكن أين الحدود .. هل هو عمل تجسس؟ نعم": وتابع ."إسرائيلالصحافي كنت أرسل تقارير إلى سفارات 
 ألنه كان يعتبر "طيلة عشر سنوات"، موضحا أنه عمل جاسوسا "الفاصلة بين التجسس والعمل الصحافي؟

، وأضاف أنه أصر على أن تسلم المعلومات التي كان يرسلها "إسرائيلمات تجاه كيهودي التزا"أن عليه 
  .ية، إلى السلطات الدنماركية أيضاسرائيلإلى السلطات اإل
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. ، وعمل مراسال لإلذاعة الدنماركية الرسمية في تلك الفترة1927والصحافي بونديك من مواليد عام 
 مراسل، وأكد أنه أوقف نشاطاته التجسسية في األول  كصحافي"بوليتيكن"، دخل صحيفة 1965وفي عام 
 عندما أصبح رئيس تحرير هذه الصحيفة، وغادر هذا المنصب عام 1970) كانون الثاني(من يناير 

أستطيع أن أتفهم أن بونديك  "، توغير سيدنفادين"بوليتيكن" رئيس التحرير الحالي لصحيفة وقال. 1993
 ." الفتية في تلك الفترةإسرائيلعدة إلى دولة ي أراد تقديم مساإسرائيلكمواطن 

  28/2/2010الشرق األوسط، 
  

 مييللحرم اإلبراه" إسرائيل"ضم االتحاد األوروبي ينتقد  .51
تنظر إلى القرار "قالت مسؤولة السياسة الخارجية واألمن باالتحاد األوروبي كاترين اشتون أنها  :وكاالت

ويدعو . اعتباره ضارا بمحاوالت استئناف مفاوضات السالمب .. إسرائيلالحديث الذي اتخذته حكومة 
 عن "اليونيسكو"وفي السياق، أعربت . " إلى االمتناع عن األعمال االستفزازيةإسرائيلاالتحاد األوروبي 

  . إعادة تأهيل مواقع التراثإسرائيلشعورها بقلق من خطة 
 عن ضم الحرم اإلبراهيمي ومسجد إسرائيلن إعال" إن ايرينا بوكوفا "اليونيسكو"وقالت المدير العام لـ

 ."قرب مدينة بيت لحم إلى الخطة مقلق) قبر راحيل(بالل بن رباح 
  28/2/2010البيان، اإلمارات، 

  
  "إسرائيل"فنانون كنديون يدينون عنصرية  .52

 فنان كندي عن تحرك سياسي وإعالمي واسع ضد سياسة التمييز العنصري التي تمارسها 500أعلن 
  .  الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزةاألراضي على "يلإسرائ"

 التي تضم عدداً من منظمات المجتمع المدني "تضامن" حملة تنظمها مؤسسة إطارويأتي هذا التحرك في 
وعقد . ، بينها هيئات فنية وإعالمية وثقافية وفكرية وجامعية وشبابية وحقوقيةاألوسطفي كندا والشرق 

 المخرجين أمثالغاية مؤتمر صحافي في مونتريال أول من أمس، ضم بعض المندوبين عنها لهذه ال
السينمائيين اندريه توربان وهيغو التوليب وأنايس باربوالفايت والكوميدي من أصل لبناني بول أحمراني 

ومة الكندية  الحكإلىوأصدروا بياناً توجهوا فيه . والكاتب فرانسوا أفارد والمغني ريتشارد دي جاردان
. "إفريقيا الفلسطينيين يخضعون لنظام عنصري مماثل لنظام الفصل السابق في دولة جنوب إن": بالقول

 لفك حصارها المزمن على غزة وإعادة تزويدها بالكهرباء والوقود إسرائيلالضغط على "وطالبوها بـ 
  . "ي الضفة والقطاع ووقف عدوانها العسكري المستمر فاألساسيةوالمواد الغذائية والسلع 

 بأي نشاطات ثقافية "إسرائيل" وعدم مشاركة يةسرائيلاإل مقاطعة المنتجات إلىكما توجهوا بدعوة عامة 
 من مبدأ العدالة أساسا التضامن مع الشعب الفلسطيني ينطلق أن"وأضافوا .  غيرهاأو رياضية أو فنية أو

 والديمقراطيات، مذكرين الحكومة الكندية "راضيهم قراهم وأإلىوالحق في الحياة وضمان عودة النازحين 
 ما زال منذ قيام الدولة اليهودية مثار نزاع 1948 المتحدة عام األممالغربية بأن حق العودة الصادر عن 

  . والدول العربية ومصدر تهديد لألمن والسلم الدوليينإسرائيلدائم بين 
  28/2/2010الحياة، 

 
  ولدستون حول غزةغذ توصيات لجنة البرلمان األوروبي يقرر تنفي .53

أكد البرلمان األوروبي أمس أنه سيعيد فتح الملف الفلسطيني فيما يتعلق بتقرير جولدستون حول : الهاي
 التقرير من توصيات سواء فيية التي ارتكبتها فى غزة، بغية العمل على تنفيذ ما ورد سرائيلاألعمال اإل

وقال . إسرائيلية ضد سكان غزة، أو من قبل حركة حماس ضد ئيلسراتتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان اإل
 مارس المقبل على الملف الفلسطيني، وذلك ضمن 11 إلى 8البرلمان إن أجندته ستركز في الفترة من 
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وأكد متحدث باسم جيرزي  .عدة ملفات أخرى مدرجة ستتم مناقشتها في جلسات عامة بستراسبورج
، أن البرلمان سيسعى إلى اتخاذ موقف أوروبي موحد حيال التقرير، بوزيك رئيس البرلمان األوروبي

بوصف هذا التقرير ذا تماس بقضية السالم واألوضاع الفلسطينية، التي تعد من الملفات األوروبية الهامة 
كما سيطالب البرلمان المجلس الدولي لحقوق اإلنسان بجنيف، بالعمل على تنفيذ . في العمل الخارجي

  .رير جولدستون وذلك إبان انعقاد دورة المجلس بدءا من غد بجنيفتوصيات تق
  28/2/2010الوطن، السعودية، 

  
   تكنولوجيا"إسرائيل"سر تفوق " السرقة: " المركزية األمريكيةمخابراتفي الضابط  .54

 وسعت "إسرائيل"إن : قال ضابط المخابرات المركزية السابق فيليب جيرالدي : أحمد محسن-واشنطن 
وقال .  على نحو غير مسبوقاألمريكية من عمليات سرقتها للتكنولوجيا العسكرية األخيرةونة في اآل

": الشرق" في تصريحات لـ األمريكيةجيرالدي الذي عمل في مجال مكافحة سرقة التكنولوجيا العسكرية 
هذا المجال غير انه  العاملة في يةسرائيلاإلإن السلطات المعنية في الواليات المتحدة تتابع بعض الحلقات 

، وقال "فت مؤخراً بصورة ملحوظةث التي تكيةسرائيلاإل نرصد كل الجهود أنإال أننا ال نستطيع : "أضاف
 101إنهم فخورون بإنجازاتهم التكنولوجية ولكنهم ال يذكرون أننا قدمنا :  يقولونيونسرائيلاإل: "جيرالدي

ولكنني .  العام الماضيأوباما مليارا أقرها الرئيس 30 إلى باإلضافةمليار دوالر لمساعدتهم على ذلك، 
 ".إسرائيل وتوظيفها في هذا القطاع في األمريكيةأعتقد أن العنصر األهم كان سرقة األسرار التكنولوجية 

ثم . أمريكية كما لو كانت شركات األمريكية تتمتع بحق دخول المناقصات يةسرائيلاإلالشركات : "وتابع
، السيما أن نفقات األمريكية تفضيلية تفوق في بعض التعاقدات ما تحصل عليه الشركات إنها تلقى معاملة

 تدخل يةسرائيلاإلفضال عن ذلك فان الصادرات . األمريكي تمول بواسطة الدعم المالي أنالتنفيذ يمكن 
قعة بين البلدين  الواليات المتحدة بدون رسوم جمركية تقريبا، طبقا التفاقية منطقة التجارة الحرة الموإلى

 ".1985في عام 
  28/2/2010الشرق، قطر، 

  
  ة الفلسطينية رغبة حقيقية لدى العرب في تحقيق المصالح يوجدال :الزهار .55

بعد الزيارة التي قام بها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لقطاع غزة ولقائه برئيس : صالح النعامي
طباع عميق بأن التوقيع على اتفاق المصالحة بين الوزراء إسماعيل هنية وقادة حركة حماس، ساد ان

. حركتي حماس وفتح بات وشيكا، لكن هذه اآلمال انهارت بعد اشتعال الحرب الكالمية بين الجانبين
 بالدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحماس لالطالع منه على "الشرق األوسط"والتقت 

كتسب المقابلة مع الزهار أهمية إضافية في ظل التسريبات التي وت. المسافة التي قطعتها جهود المصالحة
ية التي زعمت فيها أن الزهار قدم استقالته من وفد الحركة المكلف سرائيل اإل"هآرتس"وردت في صحيفة 

 بسبب خالف بينه وبين كل من رئيس المكتب السياسي خالد مشعل األسرىبالمسؤولية عن ملف تبادل 
فقد نفى . ين القسام، الجناح العسكري للحركة محمد الجعبري، بشأن هذا الملفوقائد كتائب عز الد
  :وفي ما يلي نص المقابلة. الزهار ذلك بالمطلق

هل استقلت من الطاقم المشرف على مفاوضات صفقة تبادل األسرى على خلفية خالف بينك وبين كل * 
  "هآرتس"من مشعل والجعبري، كما جاء في 

ية لم تعد تثير أحدا، سرائيلن األمور الجيدة أن اإلشاعات التي تبثها وسائل اإلعالم اإلم..  ال لم أستقل-
ي أبعد ما يكون عن البراءة، فهم سرائيلسلوك اإلعالم اإل. وإشاعة استقالتي تندرج ضمن هذه اإلشاعات

راقها، سربوا القصة بشأن نجل القيادي في الحركة حسن يوسف لتصوير حماس وكأنها حركة يسهل اخت
 .وهم اآلن يدعون أني استقلت، وأنا لم أستقل
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 وهل ما نشر عن قصة مصعب حسن يوسف صحيح؟* 
 تحاول أن تشوه صورة حماس وأن تضعف وتقلل من شعبيتها عبر ترويجها أن هناك كثيرين إسرائيل -

ف وقضية نجل حسن يوس. ونحن ال نستبعد أن يكون فيها بعض العفن. من أمثال مصعب حسن يوسف
 .عندما خرج من دينه، ال تعيب والده، الذي كثيرا ما ضحى من أجل دينه ووطنه

 ؟إسرائيلإلى أين وصلت الجهود الهادفة للتوصل لصفقة تبادل األسرى مع * 
 .. ليس لدي ما أضيفه في هذا الشأن-

مفاوضات غير تم الحديث مؤخرا عن قيام المستشارة األلمانية انجيال ميركل بتعيين وسيط جديد في ال* 
 في قضية صفقة تبادل األسرى، هل يعني هذا أننا سنشهد انطالقة في هذا إسرائيلالمباشرة بين حماس و

 الملف؟
 . سبق أن قلت أنه ليس لدي ما أضيفه في هذا الشأن-

ساد مؤخرا تفاؤل كبير بشأن فرص إنهاء االنقسام الداخلي والتوقيع على المصالحة الوطنية، لكن * 
ا تبدد هذا التفاؤل واشتعلت الحرب الكالمية بين فتح وحماس، فإلى أين وصلت جهود سرعان م
 المصالحة؟

 لألسف هناك عدة معوقات تحول دون التوصل للمصالحة، أولها الموقف العربي الرسمي، فالعرب -
لعربية إلنهاء يتعاملون مع القضية الفلسطينية كما لو كانت ال تعنيهم، فال توجد رغبة حقيقية لدى الدول ا

حالة االنقسام الفلسطيني، فبعض الدول العربية تريد توظيف األطراف الفلسطينية في نزاعاتها أكثر من 
اهتمامها بإحالل المصالحة بين الفلسطينيين، في ما يتعلق باألطراف العربية الرسمية فإن الخالفات بينها 

 .وليس بالجوهرفي ما يخص الشأن الفلسطيني هي خالفات تتعلق بالقشور 
 هل هناك أمثلة على مثل هذه الخالفات؟* 
 خذ على سبيل المثال موضوع انعقاد القمة العربية والخالف حول التمثيل الفلسطيني في هذه القمة، -

فهناك أطراف تقترح أن يضم الوفد الفلسطيني إلى المؤتمر ممثلين عن حماس، وهناك من يرفض ذلك، 
أبو مازن، ولألسف الشديد فإن هناك خالفا بين األطراف العربية حول ) اسالرئيس محمود عب(وتحديدا 

مجرد طرح موضوع االنقسام الفلسطيني على جدول األعمال، فهناك أطراف عربية وفلسطينية ترى 
ضرورة طرح هذه القضية، وهناك دول ترفض ذلك بدعوى أن من شأن طرح القضية أن يهدد فرص 

 الشديد ال يوجد أي أمل في أن يتم التوصل لحل الخالفات الفلسطينية لألسف. نجاح المؤتمر برمته
الداخلية وإحالل المصالحة في ظل الواقع العربي الحالي، هذا االستنتاج سرعان ما يتوصل له اإلنسان 

 .الذي يتابع ما يجري على أرض الواقع
 وماذا عن العامل الفلسطيني في إفشال المصالحة؟* 
ي يتمثل في لعنة مقولة القرار الفلسطيني المستقل، ألن ترجمة هذه المقولة أن يعطى  العامل الفلسطين-

المجال ألبو مازن وحركة فتح ألن يعملوا ما يحلو لهم دون أي رقيب من العالم العربي، وفي نفس 
الوقت خدمت هذه المقولة األطراف العربية، حيث أراحتها من عناء االهتمام بالشأن الفلسطيني على 
اعتبار أنه جزء ال يتجزأ من الشأن العربي، لكن في نفس الوقت تقف بعض األطراف العربية موقف أبو 
مازن وحركة فتح ألنه يتقاطع مع برامجها ومواقفها، وهذا بحد ذاته يشكل عقبة أمام التوصل للمصالحة، 

فا على مواقفه من فعندما يرى أبو مازن أن هناك إسنادا لموقفه المكشوف، فإنه يتشدد ويضفي تطر
 .المصالحة كما هو حاصل حاليا

وماذا عن مواقف حركة حماس، فحتى بعض النخب القريبة من حماس تنتقد رفض الحركة التوقيع * 
على الورقة المصرية للمصالحة؟ وهناك أصوات تنادي بالتوقيع على الورقة وبعد ذلك يتم التحاور حول 

 التحفظات عليها؟
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 تجربة اتفاق مكة، حيث تم توظيف تجاوزنا عن بعض األمور من أجل إحباط تنفيذ  نحن ال نريد إعادة-
االتفاق، نحن ال نريد أن نعود بعد التوقيع على المصالحة لالقتتال الداخلي، يجب أال نخذل شعبنا مرة 

كل ما في األمر أن مصر وحماس توصلتا إلى ورقة تفاهم حول بنود اتفاق المصالحة، لكننا . أخرى
اجأنا أن الصياغة النهائية للورقة تضمنت نقاطا لم يتم التوافق عليها، ونحن نرى أن هذه النقاط تشكل تف

قنابل موقوتة تهدد فرص التوصل لمصالحة حقيقية، سيما في ما يتعلق باللجنة الفصائلية المشتركة التي 
لقد . نتخابات الرئيسيةيفترض أن تشرف على قطاع غزة وصالحيات الرئيس في كل ما يتعلق بلجنة اال

تم تعديل بعض البنود المتعلقة بهذه المسائل لكي تصبح مصدر خطر يهدد فرص المصالحة، ولوال 
 .التجربة المأساوية لتطبيق اتفاق مكة لما أبدينا هذا الحرص على ضرورة االلتزام بما تم االتفاق عليه

 وقف من الورقة المصرية؟هل كل المستويات القيادية في حركة حماس تتبنى نفس الم* 
 الجميع يلتزم بقرار الحركة، لكن هذا ال يعني أنه ال توجد وجهات نظر متعددة داخل حماس من هذه -

القضية، كما هو الحال في جميع الفصائل الفلسطينية، لكن تعدد وجهات النظر ال يعني بحال من األحوال 
ؤسسات الحركة الشورية، ال يوجد أي سبب عدم تبني مواقف الحركة الرسمية التي توصلت إليها م

 ..للشعور بالحساسية في حال لم تقبل وجهة نظر معينة ما دام القرار النهائي اتخذ بالوسائل الصحيحة
 معنى هذا أن ظالم االنقسام سيطول؟* 
 لألسف الشديد في ظل األوضاع الحالية فإن االنقسام سيتواصل ليس فقط بسبب الموقف العربي -

فكل .  والواليات المتحدةإسرائيلقف الفلسطينية، بل بشكل أكبر بسبب الضغوطات التي تمارسها والموا
من تل أبيب وواشنطن تهددان عباس علنا بمقاطعته في حال وافق على اتفاق مصالحة مع حركة 

هم يفرضون الشروط التعجيزية على المصالحة من خالل إلزام الحكومة الفلسطينية القادمة .. حماس
 وااللتزام باالتفاقيات الموقعة معها ونبذ المقاومة إسرائيلبشروط الرباعية، التي تتضمن االعتراف ب

 ستحتفظ بمستوطنات الضفة الغربية إسرائيلبوصفها إرهابا، لكنهم يصمتون عندما يعلن نتنياهو أن 
د بين األردن والضفة ي سيظل متمركزا على الحدوسرائيللألبد، وفي الوقت الذي يؤكد فيه أن الجيش اإل

 .هذا هو النفاق العالمي في أوضح تجلياته. الغربية
 لكن في هذه األثناء االنقسام يؤثر على دافعية الناس على مواجهة االحتالل؟* 
لكن هنا يتوجب . إسرائيل في هذه النقطة، االنقسام يؤثر على رغبة الناس في االنخراط في الكفاح ضد -

منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو أصبحت حركة فتح وأبو . روف وبشكل جليأن نضع النقاط على الح
مازن مستلبين للمقاومة السلمية المتمثلة في المفاوضات، حيث ينظر حتى للمسيرة واالعتصام على أنهما 

تحاصر الناس وتمنعهم من ) في الضفة الغربية(فياض ) سالم(فحكومة .. عمالن غير سلميين، انظر
ي المظاهرات ضد االحتالل في مدينة الخليل التي نظمت احتجاجا على تهويد المواقع األثرية المشاركة ف

اإلسالمية هناك، وهم يتعقبون المقاومة ويجاهرون بالتنسيق األمني مع االحتالل، هذا السلوك هو جزء 
 .أصيل من مواقف حركة فتح، وبالتالي ال يمكن أن نحمل االنقسام ما ال يحتمل

 .. تهويد المواقع األثرية اإلسالمية في الضفة الغربية توظيفا لالنقسام؟إسرائيلل قرار هل يمث* 
نتنياهو من خالل هذه الخطوة أراد تحقيق عدة أهداف، فهو من ) ي بنيامينسرائيلرئيس الوزراء اإل (-

اك كثير من ، وهنإسرائيلناحية يريد المحافظة على ائتالفه الحاكم حتى لو كان ذلك بثمن المس بأمن 
نتنياهو يدرك . الشواهد في الماضي والحاضر تؤكد استعداده لهذا من أجل ضمان مستقبله السياسي فقط

أن هناك أغلبية داخل حزبه وفي األحزاب التي تشكل االئتالف تؤيد تهويد المواقع الدينية اإلسالمية لذلك 
. المواقع األثرية التي ينوون تهويدهاتحرك من أجل ضم كل من الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل لقائمة 

من ناحية ثانية يخطط نتنياهو لصرف األنظار عن الفشل المدوي الذي مني به الموساد بعد أن انكشفت 
ي معهود، فنتنياهو يريد إشغال الرأي العام إسرائيلخيوط عملية تصفية الشهيد محمود المبحوح، هذا تقليد 
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والشعب الفلسطيني لن يقبل هذا القرار، لهذا . مثل في تهويد هذه اآلثاري بما يدعي أنه إنجاز يتسرائيلاإل
 .ينتفض عليه رغم القيود التي تفرضها السلطة في رام اهللا على حراك الشارع

 ي باستثناء المظاهرات والمسيرات؟سرائيللكن أين الفعل الفلسطيني المقاوم في مواجهة هذا التحرك اإل* 
 لكن يجب توجيهه إلى أبو مازن وسالم فياض، باإلمكان أن تسأل عن المئات  هذا السؤال جيد ووجيه،-

هل يعقل . من أنصار حركة حماس الذين زجت بهم األجهزة األمنية لحكومة رام اهللا في غياهب السجون
ي غير المسبوق أن يتواصل التنسيق األمني مع قوات االحتالل، هل يعتقد سرائيلأنه في ظل التصعيد اإل

فياض أنه بمجرد قيامه بأداء الصالة في الحرم اإلبراهيمي يوم الجمعة قد أدى ما عليه، كان سالم 
يتوجب عليه إطالق سراح المعتقلين ووقف التنسيق األمني والسماح لحركات المقاومة بحرية العمل في 

 .الضفة الغربية
  28/2/2010الشرق األوسط، 

  
  الحالة مالحظات حول 3: قراءة في احتماالت الحرب" .56

  عزمي بشارة
  إيران

 بدا من تعيين روبرت غيتس وزيراً للدفاع في الواليات المتحدة في نهاية مرحلة بوش، واستمراره -1
في منصبه في فترة أوباما أن المؤسسة العسكرية األمريكية ازدادت قرباً من عملية صنع القرار في 

ذلك تحت وطأة النتائج الوخيمة للحربين في قضايا الحرب والسلم، وبالتالي في السياسة الخارجية، و
للمؤسسة الذي ال يتغير مباشرة باالنتخابات، لوحظت " القرص الصلب"فعلى مستوى . العراق وأفغانستان

هاميلتون / ووجد التفكير الجديد تعبيراته في لجنة بيكر. عملياً بوادر مرحلة أوباما في نهاية مرحلة بوش
وأهمها الدعوة للحوار مع الدول ). 2006ديسمبر /  كانون األول6م قدم التقرير للرئيس بوش يو(

المحيطة بالعراق، ومنها سوريا وإيران، وذلك لإلسهام في استقرار العراق، ولتجاوز المأزق األمريكي 
في هذا البلد الذي قوضت بنيانه السياسات العدوانية المغامرة، والدفع نحو تسوية سياسية للقضية 

  ".عملية السالم"أي إعادة الحياة لما يسمى الفلسطينية، 
ما يهمنا من هذه البوادر هو تعيين روبرت غيتس في منصب وزير الدفاع بدالً عن رامسفيلد، وتجرؤ 

جاء غيتس ممثالً عن المؤسسة . المؤسسة العسكرية على األخير، وضد مغامرات المحافظين الجدد
وهو يجمع بوضوح بين مركّبي رفض تسلح إيران نووياً، . باماوازداد قوةً ونفوذاً في فترة أو. العسكرية

هذا هو الموقف المؤسسي الحالي في الغرب بغض النظر . ومحاولة تجنب الحرب الشاملة على إيران
  .عن ظواهر هستيرية، شبه طوني بلير، لم يعد يقبل بها سوى بعض الرسميين العرب

 اإليرانية بعد -سباب متعلقة بتاريخ العالقة األمريكية  ويعود رفض تسلح إيران بالسالح النووي أل-2
وهي   األسباب  . ومنها أسباب عقالنية وغير عقالنية حتى من وجهة نظرٍ أمريكية. الثورة اإلسالمية

نفسها التي تدعو نظاماً مهدداً باستمرار من قبل أمريكا، التي لم تعترف به حتى اليوم، للتفكير بامتالكه 
لدينا هنا عالقات عداء متبادل، تشمل رغبة معلنة وعمالً على إسقاط النظام منذ الثورة . لغرض الردع

ولكن السبب . من جهة، ورفض إيراني لقبول الهيمنة األمريكية وتبعاتها في المنطقة من جهة ثانية
 الموقف من إيران حتى في مرحلة اإلصالحيين، في مقابل" يسرائيلاإل"المباشر الذي يطرح، هو الموقف 

 اإليرانية، حتى -وهو أيضاً الكامن خلف عدم تغيير طبيعة العالقات األمريكية ". إسرائيل"اإليراني من 
الذي ال يعرف الكلل، ويتحرك دولياً لفرض العقوبات، " الدينامو"وهو . بعد أن تغير الكثير في البلدين

" إسرائيل. "سلم أولويات الدول الغربيةوإلبقاء الموضوع ملحا على جدول األعمال، ولمنع تراجعه على 
وهي أيضا األكثر حزماً ووضوحاً في طلب استخدام . هي الدولة األكثر حركة ونشاطاً في هذا الموضوع

وهي الطرف الذي يضغط لكي . كافة الوسائل لمنع إيران من الوصول إلى القدرة على إنتاج سالح نووي
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في " يسرائيلاإل"واللوبي . عبة الجذب والرخي مع طهرانال يسقط الخيار العسكري ولو نظرياً من ل
وتعيين دينس روس مستشاراً ومبعوثاً خاصاً . الكونجرس وفي اإلدارة هو من يقود الحملة على إيران

وال يجد القادة الغربيون عموماً ما يبررون ". اللوبي"لهذه الشؤون في البيت األبيض هو تتويج لعمل هذا 
  ".القلق من خطر يهدد وجودها"، و"إسرائيل" النووية اإليرانية سوى أمن به معارضتهم للقدرة

 لتحرير أوشفتس، أكثر 61الذكرى ال" إسرائيل"وفي خضم المناقشات مع أوروبا حول العقوبات أحيت 
وعجت أوروبا بممثليها الرسميين كخطباء في كل عاصمة، في استدعاء . مما أحيت الذكرى الستين

ال حدود طبعاً لما قد يقدم عليه االستثمار ". إسرائيل"رقة النازية وموقف إيران من وجود لعالقة بين المح
  .السياسي

والواليات المتحدة للضغط على إيران ومنع تسلحها، " إسرائيل"وال مجال لحصر الجبهات التي تعمل فيها 
ة العربية، وحتى الساحة األوروبية، وروسيا، والصين، والهند، والمنطق: ولغرض فرض العقوبات

ال يوجد مجال من الصناعة والبنوك وحتى وسائل اإلعالم إال ويحول إلى حلبة صدام إلضعاف . إفريقيا
خاضعة " يةسرائيلاإل" السورية أصبحت من وجهة النظر -حتى الجبهة اللبنانية . إيران ومحاصرتها

يأتي حالياً من هناك، " يينسرائيلاإل"فالتهديد الوجودي برأي . لحسابات الجبهة الرئيسية ضد طهران
) ب(مداه ) أ: (بمنتهى الجدية هو" يينسرائيلاإل"والخطر االستراتيجي هو سالح الصواريخ وما يشغل بال 

  .نوع الرؤوس التي يمكنه حملها) د(وزن رؤوسه المتفجرة وقوة انفجارها وطاقتها التدميرية ) ج(دقته 
فقد تناقضت وجودياً مع . بية في الستينات تهديداً حقيقياًفي الماضي شكلت األنظمة القومية العر

أما حالياً فالخطر المرئي هو النظام المعادي . ووجهت ضدها الطاقات على الجبهات كافة". إسرائيل"
وال تظهر فيه فتحة واحدة للتسوية معها، ويمتلك سالح ". إسرائيل"الذي يحمل إيديولوجية مقفلة ضد 

  .الصواريخ
رب طبعاً، هم النقيض الوجودي على المدى البعيد، ولكنهم حالياً غير منّظمين، وال يعبر عنهم ويبقى الع

  .في أمة ذات سيادة، وال حتى في دول منفردة تعبر عنها
شباط /  فبراير18هآرتس (على إيران " العماليق الجدد"لقد وصل األمر بنتنياهو إلى إطالق تسمية 

بإبادته بشكل " ، "إسرائيل"لقضاة شعب "في التوراة " يهو"الذي أوعز هم الشعب " العماليق"و). 2010
في التاريخ يصدر كأمر الهي، وينص حرفياً على إبادة النساء واألطفال وحتى " جينوسايد"شامل في أول 

ولكن الممكن كما يبدو هو أن يقوم رئيس وزراء علماني في . طبعاً هذا غير ممكن في عصرنا. البهائم
باقتباس تسمية من هذا اإلرث ضد أعدائه السياسيين، من دون أن تثور ثائرة العالم " ديمقراطية"دولة 

المتحضر الذي يحلو له أن يكره نجاد، بأدبائه وفنانيه ورواد مؤتمراته للحوار على أنواعها، ودون أن 
  . الدينية الدمويةحتى افتتاحية حول هذا االستخدام الخطير والدموي للمخيلة" نيويورك تايمز"تكتب 

 أما رفض الحرب الشاملة مع إيران من قبل الواليات المتحدة فيعود ألسباب متعلقة بنتائج هذه -3
الحرب الممكنة على منطقة الخليج، بما فيها العراق والمناطق األخرى، والعجز كما يبدو عن حسابها 

ل نتائجها، ولعدم وجود حلفاء مشاركين كما يعود لمدى قدرة الواليات المتحدة وحلفائها على تحم. بدقة
كما يعود التردد لورطة . في مثل هذه الحرب، وذلك رغم كثرة العاملين على الحض عليها والتدبير لها

السياسة األمريكية العسكرية في العراق وأفغانستان، بفضل مقاومة هذه الشعوب، ولقدرة الجيش 
  .األمريكي على مطّ نفسه على جبهات أخرى

ال بد من القول إنه كان بإمكان الدول العربية االعتداد بمنع مثل هذه الحرب، فمن دون موافقتها ال هنا 
". أن تمنع"بدل " أال تكفي"وهي اختارت . ولكن موافقتها وحدها ال تكفي لشن الحرب. يمكن أن تجري

ب األمريكية على وهذا هو المكان للتذكير أيضاً بأنه لو وقفت الدول العربية بشكل منظم ضد الحر
  .العراق لمنعتها
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فهو لم . وطبعاً هنالك أسباب سياسية مباشرة متعلقة بانتخاب أوباما سكي يضع حداً لحروب بدأها سابقُه
وال يظهِر الرئيس األمريكي عالمات نجاح في إنجاز المهمة األولى، فما . ينتخب لكي يبدأ حروباً جديدة

  .عرفُ عقباها كي تُحمد أو تذمبالك بالمبادرة لحروب جديدة ال تُ
" يةسرائيلاإل"وهنالك بذور لفكر سياسي أمريكي لم تجد لها أرضاً خصبة لتنمو في ظل سيطرة الرؤية 

وال يرى في . وال يستبعد هذا الفكر توصل إيران لقدرات نووية. على االستراتيجية األمريكية في المنطقة
وبموجب هذا الرأي ال بد من التوصل إلى . تنظيماً ومأسسة كدولةفإيران تفوق باكستان . ذلك نهاية الدنيا

فقد طورت وتطور براغماتية وطنية بناء على مصالح دولة متزايدة، وهي ترمي . تفاهمات شاملة معها
. إلى ترجمة قوتها االقتصادية والسياسية والديموغرافية واالستراتيجية الصاعدة إلى مكانة دولية وإقليمية

ومن خرق الحصار لم يخرقه بال مقابل، بل . ال فضل فيها ألحد إذ بنيت في ظل الحصاروهي قوة 
. ، أو لفوائد تجارية ومالية وعقارية ال حد لها)الصين(أو بأسعار نفط مخفضة ) روسيا(بالدفع عداً ونقداً 

  .وسوف نعود إلى هذا الموضوع في سياق آخر الحقاً
ه، من احتواء إيران في إطار االعتراف بمكانتها، وذلك مقابل قبول ولذلك فما المانع، من وجهة النظر هذ

إيران بشروط تتجاوب من خاللها ليس  مع أمريكا فقط، بل مع جزء كبير من الرأي العام اإليراني، 
  ).إيران أوالً، إذا صح التعبير. (الذي يطالبها بإيالء اهتمامها لمواطنيها ولمصالح الدولة الوطنية أوالً

ويتجلى ذلك بشكل خاص في عالقتها مع الدول العربية المحيطة . طعت إيران شوطاً في هذا االتجاهلقد ق
ولكن ما ". إيران أوالً"ومحاولتها المستمرة تحويل االنتماء الطائفي إلى والء سياسي لها، أي الوالء ل

ق النزعة الدولتية البراغماتية زالت اإليديولوجية اإلسالمية المذهبية التي يقوم عليها النظام تحد من انطال
بحرية، فهي تؤكد ليس  على ما يفرق إيران عما حولها فقط، بل أيضاً على ما يجمعها بما حولها، وهو 

  ".إسرائيل"اإلسالم طبعا، والعداء ل
 في ظل موقٍف يتراوح بين رفض القدرة النووية اإليرانية من جهة، وتجنب الحرب الشاملة على هذه -4

 جهة أخرى، يبقى هامش مناورة إليران، وهامش ضغط ومواجهة للواليات المتحدة الدولة من
من الحث على فرض عقوبات اقتصادية، " إسرائيل"ويتراوح مجال عمل الواليات المتحدة و". إسرائيل"و

مالية وتجارية ومتعلقة بالنقل والمواصالت، وحتى الغارات المحسوبة ضد مواقع محددة، كما فعلت 
وبينهما العمل االستخباري، بما فيه دعم ). موقع دير الزور(ضد سوريا " ووقائياً"ضد العراق، " لإسرائي"

وقد أضافت الواليات المتحدة إلى أجندتها مؤخراً دعم . مناوشات مسلحة في مناطق حدودية إيرانية
. نصار النظام القديمففي الماضي تركز الدعم على المعارضة التقليدية من أ. المعارضة اإليرانية الجديدة

وال يمكن للواليات المتحدة تجاهل األفق الذي فتحته المعارضة الجديدة الملتفة حول رفض نهج نجاد 
ومن هنا . وهي معارضة أعمق وأشمل وأوزن من المعارضة التقليدية. ونتائج انتخابات العام الماضي

  .فسوف تحظى بدعم غير تقليدي أيضاً، مباشر وغير مباشر
اوح الهامش اإليراني بين تجنب العقوبات ألطول فترة ممكنة، وطرح المبادرات في فترات تقدم ويتر

التخصيب تحديداً، والحفاظ على العالقات مع دول تهمها مصالحها االقتصادية اكثر مما يهمها رضا 
" يسرائيلاإل"فحتى دولة مثل الهند دخلت التحالف األمريكي  . الواليات المتحدة مثل الصين وروسيا

ويهمها اعتبارات هذا التحالف االستراتيجية أكثر مما تهم الصين ) بفضل العرب وباكستان إلى حد بعيد(
االلتقاء في الموقف من باكستان في أفغانسان : تجد أسباباً استراتيجية لعدم التفريط بالعالقة مع إيران مثل

وقطع توريد . البنزين المستورد إلى إيرانمن % 40فضالً عن أن الهند تكرر ما يقترب من .. وغيرها
وهي ". العقوبات الفعالة"النفط المكرر إليران هو أبعد خطوة تفكر فيها الواليات المتحدة على مستوى 

وعندها سوف تضطر للضغط ليس   على الصين فقط بل على الهند . تهدد بأن تستخدمها في النهاية
مثل الهند تتآكل تدريجياً مع تراجعها أمام طالبان، التي سوف أيضاً، ولكن قدرتها على الضغط على دولة 

  .كما تراجعت قدرة الضغط على الصين مع األزمة المالية العالمية. تنتصر في النهاية برأينا
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 حين نحسب حدود المواجهة في الحقل المفتوح الممكن بين تجنب الحرب الشاملة من جهة، ورفض -5
ن جهة أخرى، يستَحسن حذف تلك األدوات التي يمكن أن تتحول إلى حرب القدرات النووية اإليرانية م

فشن الغارات ممكن نظرياً كحد المواجهة األقصى، مع العلم أن أحد . شاملة مع أنها ال تحمل هذه الصفة
ومن يريد أن يتجنب الحرب . الطرفين قد يحوله إلى مواجهة شاملة، ألنه يعني الحرب بالنسبة له

وهو نموذج تهدد به سوريا وحزب اهللا حالياً لتجنب عدوان . مكن تهديده بالحرب الشاملة أيضاًالشاملة، ي
هذا يتوقف على نوع الرد . فالغارات على مواقع معينة في إيران قد تتحول إلى حرب شاملة". يإسرائيل"

نفط المكرر سبباً وهنالك أيضاً سؤال هل تعتبر إيران منع اإلمدادات الواردة اليها مثل ال. اإليراني
وهل تقبل الواليات المتحدة بالتحدي من دون أن . لمناوشات ناجمة عن قطع طريقها في مضيق هرمز

  أال تتدهور في مثل هذه الحالة بعض أنواع العقوبات إلى حرب؟.. ترد عليه
دول ذات  بقي أن تلجأ الواليات المتحدة تدريجياً إلى تصعيد العقوبات بما يمكنها ضمان تجاوب ال-6

. وهي قضية إيران االساسية مستقبالً. الشأن، والبناء على تطور المعارضة اإليرانية على المدى البعيد
وهي مرحلة . وسوف يكون عليها التعامل بجدية أكبر مع جدلية المواطنة واإليديولوجية الرسمية للدولة

وليس هنا المكان لتفصيل هذه . مر فيها االتحاد السوفييتي ودول شرق أوروبا، كما مرت بها الصين
المعارك، ولكن معسكر الحقوق المدنية المحق في مطالبه ال يلبث أن يرى السياسة الخارجية 
واإليديولوجية كمسؤول عن مآسيه، من دون وجود عالقة بين األمرين، سوى استخدام النظام 

وتقييد الحريات والفساد المالي لإليديولوجية والتضامن مع المظلومين كتبرير النتهاك حقوق المواطن 
ولم يكن من ذنب للمظلومين أو التضامن معهم في أي مكان في العالم . قلنا كتبرير. للطبقات الحاكمة

وإضافة لميل الناس إلى . بسوء إدارة الكولخوزات وال بسياسة القمع الداخلية، وال بفشل الخطط الخمسية
ولسهولة التحريض بمثل .  مضمونها تماماً في زمن السقوطاتهام اإليديولوجية التي كانت قد فرغت من

هذه الشعارات ضد اإليديولوجية، فإن المعسكر اآلخر يتهم اإليديولوجية في حمالته اإلعالمية، وفي 
وكذلك يفعل بعض المعينين ذاتياً كناطقين باسم المظلومين، في مديحهم للسياسات الداخلية . تسويقه لذاته

  .إيران تواجه حالياً جدلية من هذا النوع، ال بد من إدراكها لكي تصمد أمام الضغوط. ةفي الدول الشمولي
  

  سطينلف/ غزة
   هل يمكن أن تتطور الحرب انطالقاً من جبهات أخرى مثل لبنان أو من غزة؟-7

 ألنه. ال تتطور إلى حرب شاملة" يةسرائيلاإل "-لقد ثبت أن الحرب على غزة في إطار الحدود المصرية 
ال يوجد خارج . ال يوجد بتاتاً أي واقع ألمن قومي عربي مشترك يعتبر العدوان على غزة تهديداً له

وربما هو ما . إنه ليس كائناً، بل هو ما يجب أن يكون. نطاق اإليديولوجية العروبية أمن قومي عربي
ماً في مرحلة ما، ولكنه ولتجنب نقاش جانبي لن نسجل اعتراضاً على أنه كان قائ. كان في يوم من األيام

ومحاولة بعض القوميين العرب ممن خلّفتهم مرحلة األنظمة القومية العربية أن يفسروا . حالياً غير قائم
متجاهلين أنه في حالة اتفاق (عدواً، " إسرائيل"للنظام الحاكم في مصر أن مصلحته تكمن في اعتبار 

وحديثهم عن األمن القومي ). أعداءه أفضل منهم، وأنه يعرف "إسرائيل"سالم، إن لم يكن أكثر، مع 
فهي تعبر عن عجز فكري، كما تعبر عن عدم قدرة . المشترك كأمر قائم، هو محاوالت مثيرة للشفقة

على التحول إلى معارضة، ألنهم بدل معارضة سياسة النظام القائم يقدمون له النصح واإلرشاد لكي 
  .هاالتي ال يعرف" الحقيقية"يدرك مصلحته 

على الجدار الفوالذي إلحكام الحصار فعالً ومنع األنفاق وإحداث تآكل في " إسرائيل" حاليا تعوُل -8
أو تحويل الحصار إلى . النظام القائم في غزة أو دفعه لقبول شروط مصر لغرض تأمين متطلبات الحياة

.  إلى روتين ال يمكنها تحملهسبب لتفجير تبادر اليه غزة، لكي ال يتحول الحصار الكامل بالجدار الجديد
  .، هو خطوة أشبه بالحرب"المنشآت الهندسية"فحصار شعب بالكامل وتجويعه، كما تهدف 
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ألنها مهمة جداً . إلى تجديد العملية السياسة المسماة زوراً وبهتاناً عملية سالم" إسرائيل" وتسعى -9
" يسرائيلاإل"من مجمل الدخل القومي % 3ن الجديد أ" إسرائيل"فقد أثبت محافظ بنك . القتصادها الوطني

عملية "ولكن ". إسرائيل"فهي ترفع نسبة االستثمارات الداخلية والخارجية في . منوط بمجرد استمرارها
  .عموماً" محور التطرف"هي أيضاً أفضل بيئة لحشد المواقف الدولية ضد إيران والمقاومة وضد " السالم

. التضييق على المقاومة الفلسطينية باالغتياالت في الضفة وغزة" يلإسرائ" في هذه األثناء تواصل -10
 فلسطينياً منهم عدد من المناضلين في 170أكثر من " إسرائيل"ومنذ نهاية الحرب على غزة قتلت 

أما اغتيال الشهيد محمد المبحوح في دبي فيحمل . القطاع، فضالً عن االغتياالت المستمرة في الضفة
بشكل واع، أي أنها ال تعكس تحليل الكاتب هنا بقدر ما تعكس " ياًإسرائيل"ئل مفكر فيها برأينا ثالث رسا

). ب. (مؤسسة ال تنسى المطلوبين لها ولو بعد عقود" إسرائيل"إن ) أ: (فعال" يونسرائيلاإل"ما يفكر فيه 
" إسرائيل"إن ) ج". (وفي الحرب كما في الحرب. "إن المعركة ضد تهريب السالح إلى غزة هي حرب

في إطار الضغط على هذه اإلمارة التي تشكل مخرجاً تجارياً ومالياً . غير ملتزمة باحترام سيادة دبي
حتى سيادة دولة تعتبر " إسرائيل"في الماضي خرقت . اساسياً إليران يجعل أي حصار أمراً مستحيالً

ولكنها ال تلتزم . ى دفع ثمن لذلكوأجبرها الملك الراحل حسين عل. العالقة معها استراتيجية مثل األردن
وباعتقادي أنها قصدت في رسالة إلى دبي أن يجري االغتيال بهذه الطريقة . باحترام سيادة دول أخرى

األمر المذهل هو الصمت العربي الرسمي ". لوجستياً"لم يكن ذلك فشالً تنظيمياً أو . التظاهرية في دبي
أما الكالم . ، وذلك في مقابل الجدية التي تبديها شرطة دبيإزاء تجاوز فظ وعدائي لسيادة دولة عربية

األوروبي فهو كالم سياسي في ظل الحرج من وجود الصور، وتعرف شرطة دبي إلى الجوازات، أما 
  ".الحرب على اإلرهاب"في " إسرائيل"األجهزة األمنية االوروبية فهي متفاهمة مع 

سياسة االغتياالت بتواز مع الحصار الستنزاف  في ظل حالة الالحرب الحالية سوف تستمر -11
ولكن ال دليل على نجاح نموذج رام اهللا واالخبار الصادرة من هناك بائسة بتعبير . المقاومة الفلسطينية

والحالة في الضفة الغربية ال يمكن أن تستمر على ما هي عليه من استمرار االحتالل وحل . متواضع
  .خطط نتنياهوالقضايا بسياسات اقتصادية كما 

  
  لبنان وسوريا

سبباً ممكناً لحرب " يسرائيلاإل" جرت العادة منذ فترة على اعتبار استعادة هيبة الردع عند الجيش -12
ولكنه ليس تبريراً كافياً لشن الحرب ال أمام العالم، وال أمام المجتمع . وهذا وارد طبعاً. مقبلة ضد لبنان

ولكن السؤال األهم . لحرب، لكي تبرر استخدامها الستعادة الردعيجب إيجاد سبب لشن ا". يسرائيلاإل"
وإن لم يكن خطراً (إذا كان حزب اهللا كما ثبت في حرب تموز خصماً استراتيجياً وليس تكتيكياً : هو

على أن " إسرائيل"فهل تصبر ) بحق أو بغير حق السالح النووي اإليراني" إسرائيل"وجودياً كما ترى 
. في الجيش" يةإسرائيل" قوة أعتى؟ هنا تأتي اإلجابة جزئياً من حزب اهللا، ومن أطراف يراكم هذا الخصم

إذا كان حزب اهللا قد انتقل في برنامجه السياسي األخير، وفي سلوكه وخطابه السياسي منذ حرب تموز، 
من برنامج تحرير فلسطين إلى إيديولوجية تحرير فلسطين، والتي ال تعني إال عدم االعتراف 

ورفض السالم معها وإذا انتقل من الهجمات على الحدود وعبرها إلى استراتيجية الدفاع عن " إسرائيل"ب
 في 1701؟ منذ حرب تموز انصاع الحزب عملياً للقرار "إسرائيل"لبنان فقط إذا هوجم، فلماذا تهاجمه 

قاومة، وإن بثمن بهذا المعنى فإن حرب تموز نجحت في وقف عمليات الم. جزئه المتعلق بوقف النار
في المقابل يقول حزب اهللا إن العمليات في . ، مع أنها فشلت في ضرب المقاومة"إسرائيل"كبير جداً أذّل 

ونحن ال نقبل . األعوام األخيرة قبل العدوان كانت متوقفة أصالً، ما عدا االختطاف لغرض تبادل األسرى
ولكن هذا .  التلويح بالمقاومة في مناطق شبعاهذا االدعاء فقد وقعت عدة اشتباكات حدودية، هذا عدا

حججاً لكي " إسرائيل"يعلن حزب اهللا عبر السجال مع أفرقاء لبنانيين أنه سوف يتجنب منح . نقاش آخر
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لشن الحرب عليه " يسرائيلاإل"فما الداعي ). مع أنها ليست بحاجة إلى حجج كما يقول(تبدأ هي بالحرب 
وال يتناقض ذلك مع االستفادة السورية . يقها أن تصبح أكثر شبهاً بالسوريةإذاً؟ الجبهة اللبنانية في طر

والوضع السائد . من تجربة المقاومة اللبنانية الفذة في القتال، فاالقتراب نحو نقطة التشابه هو من الجهتين
ك إما وأصبح هنا. لقد ضاق هامش المقاومة كما على الحدود السورية. هناك هو توازن ردع وليس حرباً

، بين قبول ميزان "إسرائيل"وبرأينا لم يحسم هذا النقاش في . حرباً أو ال حرباً، وال مقاومة في الوسط
  .الردع الجيد وعدم شن الحرب وبين عدم السماح بتطوره وتفاقمه، وذلك بشن الحرب على لبنان

ولكن . وريا أو لبنانفي مثل هذه الحرب مع س" إسرائيل"سوف تنتصر " يةسرائيلاإل"من زاوية النظر 
ليس السؤال : وهنا يسأل التوجه األول. قدرة الطرف اآلخر على رفع ثمن هذا االنتصار تزداد باستمرار

تحمل هذا الثمن، بل السؤال هو لماذا تتحمله، ولماذا الحرب أصالً؟ سبق أن " إسرائيل"هل يمكن ل 
ؤخراً تؤكد أن ال شركاء له في الجهة ولكنها م. (أعلنت سوريا عن خيار السالم كخيار استراتيجي

، ويحوُل "إسرائيل"وفي لبنان تشكل عملياً إجماع وطني يشمل حزب اهللا يتجنب الحرب مع ). األخرى
يتطلب األمر من وجهة . قوى المقاومة من مقاومة فاعلة بعمليات، ولو متفرقة، إلى قوة دفاع عن لبنان

سياستها تجاه لبنان، وعليها إعادة النظر في استباحته " إسرائيل"بل هذه أن تغير بالمقا" يةسرائيلاإل"النظر 
والفرق بينه وبين . ، ويعتبرها عدواً"إسرائيل"وحزب اهللا ال يعترف ب. بالغارات واالجتياحات، وغيرها

ولكنه ال يقوم بأعمال هدفها تحرير فلسطين، وال .. سوريا أنه لن يبدأ معها ال تسوية وال عملية سالم
  .ات مقاومة حتى في مناطق شبعا منذ حرب تموزعملي
. ولكنه مهم في سياق االنتقال إلى المرحلة الجديدة.  ال شك في أن التصعيد الكالمي األخير مهم-13

الجدي فكونه خطابياً ال يعني (حزب اهللا ال يقوم بعمليات مقاومة، ولكنه يغطي بالتهديد والتصعيد الكالمي 
، أو حتى من المقاومة الفاعلة السترداد اراض "إسرائيل"تقال من مقاومة وجود عملية االن) أنه غير جدي

من . وهو الثمن كي يكون سالح المقاومة مقبوال لبنانيا. لبنانية، إلى االكتفاء باستراتيجية الدفاع عن لبنان
 وترضي بنبرتها .فهي تردع العدوان. بلهجة حادة ومبررة" يةإسرائيل"هنا التهديد بالرد على أية عمليات 

وهو الرأي العام الذي أصبح يشغل . الحادة جداً والدفاعية جداً أجزاء أوسع من الرأي العام اللبناني
، وال يتحدث عن "يإسرائيل"ال ننسى أنه يهدد بالرد على أي عدوان . الحزب أكثر من أي وقت مضى

لقد تقدم الحزب خطوتين نحو . غيرهاتتخللها عمليات مقاومة وهدنة و" إسرائيل"إدارة حرب مستمرة مع 
وفي الظرف الدولي الجديد تقدمت نحوه بخطوات ". إسرائيل"قوى سياسية لبنانية، أكثر مما انسحب أمام 

  .قوى سياسية لبنانية كانت قد خاصمته أثناء الحرب ودعت قبلها إلى تجريده من سالحه
وريا حين صرح بأن جمودها قد يؤدي إلى  لقد كان باراك يدعو للعودة إلى عملية التسوية مع س-14

وكان ليبرمان يرد عليه، . بنتائج الجمود، أي بالتدهور إلى حرب" يسرائيلاإل"كان يهدد اليمين . حرب
لقد أكد على غياب آفاق التسوية والمفاوضات، إال بالشروط . وليس على سوريا، ولكن لتسمع سوريا

بالحرب، ففي مثل هذه الحرب " إسرائيل" يعجبه األمر أال يهدد على من ال: ويتابع قائالً". يةسرائيلاإل"
وال يوجد حل للصراع، . هو يدعي إذا أن حالة الالتسوية والالحرب ممكنة". تخسر عائلة األسد الحكم"

وهذا موقف فج يزعج كافة الدول . هذا مختصر موقف ليبرمان. وليتجرأ من يتجرأ على شن الحرب
فهو . ولذلك من السهل كره ليبرمان. ارضة للتسوية، ويزعج أوروبا بشكل خاصالعربية، المؤيدة والمع

حول ضرورة العودة للتفاوض " إسرائيل"هذا النقاش الدائر في . ال يحترم حتى العرب مؤيدي التسوية
وبدائلها بين وزير أمن ضعيف بال حزب ووزير خارجية تتهدده ملفات فساد قد تدخله السجن، ظهر كأنه 

  .بالحربتهديد 
لقد كان الحزم السوري في . وكان الرد السوري عليه مفاجئاً لمن لم يفهم التغير في الخطاب السوري بعد

ومن التجربة كان ". يسرائيلاإل"الرد على ليبرمان مفيداً، عربياً ودولياً، وحتى على المستوى الداخلي 
عليها بعد الحرب على العراق الحزم وحده مجدياً لسوريا منذ محاوالت كولن باول فرض شروط 
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أما التراجع واالستجداء .  مروراً باالنسحاب من لبنان تحت وطأة اغتيال الحريري، وحتى اليوم2003،
وال شك في أن التصعيد في التهديد من عواقب أي هجوم . فأدى ويؤدي إلى التعرض لضغوط أكبر

ويشكُل أساساً . ويتجاوز قدرتها على االبتزاز، "إسرائيل"، يتغلب على التخويف المستمر بقوة "يإسرائيل"
ولكنه ال يشبه إطالقاً . على العرب للتسليم بأية تسوية سياسية غير عادلة" يةسرائيلاإل"لرفض الضغوط 

الفاشل (، والذي كان مدفوعاً برفض وجودها، بما فيه اإلعداد "إسرائيل"الخطاب العربي السابق ضد 
لوضع إلى درجة أن منع الحرب يحتاج إلى لهجة صارمة وسلوك حازم، لقد تغير ا. لمحاربتها) لألسف

فالتصعيد الكالمي بمجمله، من قبل حزب اهللا وسوريا يأتي تحت عنوان تجنب الحرب . وإعداد أفضل
ولكنه ال يتجنب الحرب باالسترضاء، أو بقبول التسوية، بل بالتهديد من عواقب أي . وليس شن الحرب

  .دمقا" يإسرائيل"عدوان 
هذه سياسة تعزز الصمود ضد فرض شروط سياسية في التسوية، ولكنها ليست سياسة مواجهة مع 

فإذا كان من يهدد . عن الوجود إذا شنت حرباً" إسرائيل"يظهر ذلك في مثال التهديد بإزالة ". إسرائيل"
ان قادراً على إزالتها، من الوجود، بل هذا محور إيديولوجيته السياسية، وإذا ك" إسرائيل"مقتنعاً بإزالة 

. فلماذا ال يزيلها؟ لماذا ينتظر أن تشن حرباً عليه؟ على المستمع إذاً أن يشكك إما بقدرته أو بإرادته
، أما اإلرادة السياسية فتتأثر "إسرائيل"وطبعاً ال تشكيك في الرغبة اإليديولوجية عند حزب اهللا بزوال 

. حاليا، ولفترة طويلة قادمة على األقل" إسرائيل"يع إزالة حزب اهللا ال يستط. بالقدرة فعالً، والظرف
وتوجهه نحو السياسة الداخلية اللبنانية ال يحافظ على السالح فحسب، بل يضع القيود عليه، ويغيره، 

على كل حال من زاوية نظر أخرى سبق أن كتبنا أن تحرير فلسطين ليس . ويغير توقعات جمهوره منه
  .فتحرير فلسطين هي مهمة األمة كلها.  اهللا وال حماسمهمة المقاومة، ال حزب

وهو يقول ذلك ليس في سياق . بشكل جدي" إسرائيل"يهدد حزب اهللا ألن لديه القدرة الفعلية على إيذاء 
هذه سياسة دفاعية من قبل . تهديدها بالحرب عليها، بل في سياق تهديدها بشن حرب على لبنان كله

إن شنت الحرب هذه المرة لن تخرج إليها للتسلية، وال الستعادة " رائيلإس"ف. الحزب، ال شك في ذلك
أي ان الهدف سيكون شامالً هو القضاء . الهيبة، بل لتجاوز فشل حرب تموز في القضاء على الحزب
وبالتالي أي رد من قبل الحزب سيكون . على الحزب قضاء مبرماً، وهذا يتطلب حرباً على لبنان كله

وهل يمكن لسوريا أيضاً قبول فكرة القضاء على المقاومة اللبنانية، خالفا لمجرد . بهذه حر. شامالً
اإلغارة عليها أو عقابها؟ ال يمكنها حتى من ناحية مصلحة النظام الحاكم وقدرته على الصمود وحده 

 لبنان من هنا فالحرب القادمة على لبنان هي حرب على". يةسرائيلاإل "-بعدها أمام الشروط األمريكية 
وهذا ميزان ردع وتوازن رعب جديد، . وهي حرب شاملة. وال يجوز أن يستفرد فيها بأحد. وسوريا

من إمكانية االنتقام للشهيد عماد : سوف يتضح خالل فترة قصيرة ما الممنوع وما المسموح في ظله
لتوازن الجديد، وحتى ولفرض األعمال االنتقامية كإمكانية في ظل ا) في ظل توازن الرعب الجديد(مغنية 

وطبعاً سوف تستمر محاوالت اغتيال أيضاً ضد قادة المقاومة ومناضليها، وسوف تستمر . آخر تفصيل
  .بفعل كل ما يتاح في هذا التوازن الجديد" إسرائيل"

  28/2/2010الخليج، 
  

  ما هو أبعد من قضية اغتيال المبحوح .57
 بالل الحسن

ي العام الفلسطيني والعربي والدولي، وكانت وال تزال خبرا شغلت قضية محمود المبحوح في دبي الرأ
  .بارزا في اإلعالم العالمي



  

  

 
 

  

            34 ص                                     1714:         العدد       28/2/2010األحد  :التاريخ

وقد كان العنوان األساسي لذلك كله حادث االغتيال نفسه، ولكن الحادث ما لبث أن تجاوز ذلك إلى ما هو 
عالقة أبعد، وأصبح في عملية التجاوز هذه أمرا يخص أطرافا عربية ودولية، كما أصبح أمرا ذا 

  .بالقانون الدولي
وهنا نقول إنه منذ أن وجد العمل الفدائي الفلسطيني، كانت هناك . نبدأ باالغتيال كحادث اغتيال فرد

يين، إسرائيلية ألفراد فلسطينيين، وكانت هناك عمليات اغتيال فلسطينية ألفراد إسرائيلعمليات اغتيال 
غتيال كجزء من الحرب المشتعلة على طريقتها الخاصة وكثيرا ما اعتبر جميع المعنيين بذلك عمليات اال

  .بين الطرفين
 اعتمدت إسرائيل تجاوزت عملية االغتيال الفردي بكثير، حتى إن إسرائيلولكن ما لوحظ أخيرا، أن 

وحين خيم جو الحرب على المنطقة كلها، بدت . يسرائيل اإل-االغتيال كجزء من عملية الصراع العربي 
 أنها إسرائيلشعرت . ، حذرة تجاه عملية بدء حرب ماإسرائيل، وفي المقدمة منها األطراف المعنية

ولكنها ال تستطيع أن تنتصر، فأحجمت عن أن تكون الطرف . تستطيع أن تحارب وتستطيع أن تدمر
 التي كانت إسرائيلية أن سرائيلوهنا كشفت بعض التحليالت اإل. المبادر للحرب، ال عربيا وال إقليميا

يون سرائيلوقال المحللون اإل.  في ضرب إيران قد غيرت قرارها بشن حرب مخابرات ضد إيرانتفكر
ي يرشحه رئيسا قادما سرائيلإن قائد الموساد، الذي كان ينظر إليه كعبقرية مخابراتية، وبدأ الهمس اإل

إليه كمسؤول للوزراء، قد تراجعت سمعته المخابراتية من انكشاف عملية المبحوح في دبي، وبدأ ينظر 
، على اعتماد إسرائيلولكن االستخالص المهم في هذا كله، هو أن تقدم دولة ما، وهي هنا . فاشل

وهو أمر قد ال . المخابرات وأعمالها ذات الطبيعة اإلجرامية كجزء أساسي من االستراتيجية السياسية
  .سرائيلترحب به كثير من الدول، ومن ضمنها دول حليفة إل

 وهي تلجأ إلى أعمال المخابرات كجزء أساسي من سياسة الدولة ومن إسرائيل المهم هنا، أن البند الثاني
من دون علم تلك الدولة، ومن دون ) اإلمارات(سياسة الحرب، تمادت، واستباحت أراضي دولة أخرى 

لفاء، إذ ويشكل هذا في العرف السياسي الدولي عمال مستنكرا، وهو يخلق دائما أزمات بين الح. موافقتها
ال يستسيغ أي سياسي أن تستعمل أراضيه وتسهيالته لخدمة دولة أخرى أو لخدمة مخططاتها العدوانية 
الخاصة بها، وكثيرا ما يؤدي هذا االستغالل إلى أزمات بين الدول، وحتى إلى أزمات بين األجهزة 

 إساءة إلى مصالح تلك واإلساءة هنا ليست إساءة معنوية، رغم أهمية ذلك، بل هي أيضا. المتعاونة
ية الضخمة التي كشف عنها جهاز أمن دبي، سرائيلفانكشاف عمليات ضخمة، من نوع العملية اإل. الدول

يوجد حالة قلق وانعدام أمان، ويؤثر على إمارة دبي وعلى دولة اإلمارات، اللتين تتميزان بأنهما إمارة 
ستثمارات، أو شعر أصحابها بالقلق أو بعدم األمان، ودولة استثمارات أجنبية كبيرة، فإذا تراجعت هذه اال

  .فإن النتائج ستكون سلبية للغاية
ي سرائيلالبند الثالث المهم هنا، ما كشف عنه تحديد أسماء ستة أشخاص جدد، من اإلطار المخابراتي اإل

 تستعمل يةسرائيلوهذا يعني أن المخابرات اإل. نفسه، وكيف أن بعضهم غادر دبي بحرا باتجاه إيران
وهو أمر من شأنه أن يخلق حالة توتر بين البلدين ال يد لدبي . أرض دبي سرا ضد دولة مجاورة لها

  .يسرائيلفيه، وال يد إليران فيه، بل يتحمل هذه المسؤولية كاملة جهاز الموساد اإل
وبية صديقة  جوازاتها، وكلها دول أورإسرائيلالبند الرابع المهم هنا، يتعلق بالدول التي استعملت 

، في تنفيذ عمل إجرامي أوال، وعلى أراضي دولة أخرى، لها مع تلك الدول األوروبية عالقة سرائيلإل
  .صداقة معروفة

لقد شعرت تلك الدول األوروبية كلها باإلهانة، وهي تشهد استعمال الغير لوثائقها الرسمية في سياسة 
ولكن من الصحيح أيضا أن . سرائيلية عالمية إلصحيح أن ذلك أوجد أزمة دبلوماس. عدوانية ال تقرها

وال . ذلك أوجد أزمة ثقة في تلك الدول األوروبية، وأزمة ثقة في وثائقها على المستوى العالمي كله
يستبعد من اآلن فصاعدا أن يتعرض أي مسافر من هذا البلد األوروبي أو ذلك، إلى مساءلة أمنية، في 
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ولهذا كله نقول إن هناك ما . ياإسرائيلا كان جواز سفره بريطانيا مثال أم هذا المطار أو ذاك لتدقيق ما إذ
وهي أمور قد تكون اآلن قيد الدرس في أكثر من عاصمة أوروبية . هو أبعد من اغتيال المبحوح في دبي
  .أو عربية، أو حتى إيرانية أو تركية

تها ومكانتها، وفي تأمين إن هذا الوضع يلقي على عاتق دبي مسؤولية خاصة في الدفاع عن سمع
  .الظروف لسالمة سير اقتصادها من أن يتعرض للهزات بسبب أمور خارجة عن إرادتها

.  في عالقاتها الرسمية مع دول أوروباإسرائيلال بد أن نلحظ هنا، أن هذا الوضع سيؤثر على مكانة 
اهتا، وكثيرا ما تمت صياغته  عليها، كان ردا بإسرائيلوإن كنا نلحظ أن رد الفعل األوروبي على تعدي 

واقتصر األمر على استنكار االستخدام للوثائق، من دون أي استنكار للجريمة . بكلمات هادئة ومهذبة
  .نفسها، وهو تقصير أخالقي وسياسي ال بد من تسجيله

ي ية، سواء فسرائيلنقول ذلك، ونحن نلحظ منذ سنوات تنامي االستنكار الشعبي األوروبي للسياسات اإل
وال . نطاق االستيطان، أو في تدمير غزة، أو ضد بضائع المستوطنات، أو على صعيد التعاون األكاديمي

شك أن جريمة اغتيال المبحوح سترفع من وتيرة االستنفار الشعبي األوروبي، على غرار ما حدث مع 
  .ي في أكسفوردسرائيلالسفير اإل

وتمادت أكثر وأكثر . كثر نحو اليمينية ونحو العنصرية من الداخل، وانحازت أكثر وأإسرائيللقد تغيرت 
  .وكل هذا ال بد أن تكون له نتائجه وتداعياته في المستقبل. في الخروج على أعراف عمل الدول

، ومن أجل التكاتف مع إسرائيلويبقى األمر األهم، وهو أن يكون هناك موقف عربي حازم ضد سياسات 
 .كفاءة تسجل لها.. اءة في عمل جهازها األمنيوهي التي أظهرت كف. دبي وحمايتها
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   وتكساسأوسلوالمفاوضات السرية بين  .58
   العبسيإبراهيم

 ثمة مفاوضات سرية تجري بين السلطة أن وعدسات الكاميرات، يقال اإلعالميبعيدا عن الضجيج 
ويرأس وفد السلطة في هذه . لوأوس مفاوضات على طريقة أي منذ عامين، إسرائيلوالفلسطينية 

 جلعاد إسرائيل السابق في الحكومة الفلسطينية، كما يرأس وفد اإلسكانالمفاوضات سميح العبد وزير 
، وتنعقد هذه المفاوضات قي جامعة رييس في والية تكساس يسرائيلاإلشير مدير مكتب وزير الدفاع 

  . وسورياإسرائيل السابق لدى األميركيسفير  يمثلها ادوارد جرجيان الأميركية وبرعاية األميركية
 الثالث من شباط الحالي، فان هذه المفاوضات األربعاءية يوم سرائيلووفقا لما ذكرته صحيفة معاريف اإل

  . الذي يعكس حجم التعقيدات والصعوبات التي تواجههااألمرتجري منذ عامين 
 العربية األطرافلم تكن جارحة لبعض من حيث المبدأ، ال غضاضة في هذه المفاوضات السرية ان 

  . المعلنةأهدافهم إلى يصل الفلسطينيون من ورائها في نهاية المطاف أنوالفلسطينية، شريطة 
، وتفكيك 1967 خط الرابع من حزيران إلى إسرائيل الفلسطينيين، هي انسحاب أهداف أنوالمعروف 

جئين الفلسطينيين، واستعادة القدس العربية  عن مأساة الالإسرائيلالمستوطنات واالعتراف بمسؤولية 
 الطرف إسرائيلولكن هل تقبل . وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وذات الحدود المعترف بها

 من مرة وعلى رأسها هذه الحكومة أكثر أعلنتها تتنازل عن الثوابت التي أناالقوى في هذه المفاوضات 
 ،وال عودة الى حدود الرابع من األبدية إسرائيلزل عن القدس الموحدة عاصمة اليمينية المتشددة، ال تنا

تفكيك للمستوطنات، وال اعتراف بحقوق الالجئين الفلسطينيين وال للدولة الفلسطينية ذات  حزيران،وال
  .السيادة، القابلة للحياة بل الدولة المنزوعة السالح

 والمحللين السياسيين، بل اإلعالملسر وبعيدا عن تدخل  جرت في األنها ليس أوسلولقد نجحت مفاوضات 
 يعطي الحق لكل طرف ان في تفسيرها وفق مصالحه ومواقفه وسياساته مبادئ إعالن كانت مجرد ألنها
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 دقة األكثر ولذلك فهي أوسلوورؤيته، غير ان مفاوضات تكساس تختلف جذريا وكليا عن مفاوضات 
 إلىها رسم خارطة الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ربما  وجذرية، ذلك ان المطلوب منوأهمية
  . وعالقتها بالدولة الفلسطينية المفترضةيةسرائيلاإل، وكذلك خارطة الدولة األبد

!  عن ثوابت القوة والقرصنةإسرائيل لم تتنازل إذافكيف يمكن ان تنجح هذه المفاوضات الجديدة 
 أن الذي يجب األميركي يتنازلوا عنه، من هنا يبرز دور الراعي نأ ما يمكن أمامهمفالفلسطينيون لم يعد 

 جانب الفلسطينيين الذين تعتبر قضيتهم مفتاح السالم او مفتاح الصراع في إلىيتدخل مرة واحدة ويقف 
  .يةسرائيلاإلالمنطقة من جديد خصوصا بعد ظهور العبين جدد سيغيرون حتما من شروط اللعبة 
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