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  مسجد فلسطينياً داخل ال20إصابة و... قوات االحتالل داخل وفي محيط األقصىمع  مواجهات عنيفة .1

لعت مواجهات عنيفة اند، أن  منتصر حمدان،رام اهللانقالً عن مراسلها في  1/3/2010الخليج، نشرت 
داخل وفي محيط المسجد األقصى وأحياء البلدة القديمة في القدس المحتلة بين المواطنين الفلسطينيين 
وقوات االحتالل اإلسرائيلي، في أعقاب إقدام تلك القوات على اقتحام باحات المسجد األقصى، ما أدى 

ووصفت جراح أغلبية  فلسطينياً بينهم المرافق الشخصي للنائب مصطفى البرغوثي، 20إلى إصابة 
  .المصابين بأنها ما بين طفيفة ومتوسطة، ونقل عدد منهم للمستشفيات في المدينة المقدسة لتلقي العالج

وحسب المصادر الفلسطينية في القدس المحتلة، فإن المنطقة المحيطة بالمسجد األقصى تحولت إلى ساحة 
 عناصر الوحدات الخاصة التي تتخفى  الشرطة وبعضوأفرادمواجهات حقيقية مع جنود االحتالل، 

بالزي المدني، حيث اندلعت المواجهات بشكل أساسي في حي باب حطة، وأطلق جنود االحتالل 
 أنالرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، واستخدموا الهراوات لالعتداء على المواطنين قبل 

وأجبرت المواجهات .  المسجد األقصىإلىول يعتقلوا العديد من الشبان الذين كانوا يحاولون الوص
الساخنة، قوات االحتالل على االنسحاب من باحات المسجد األقصى، إلى منطقة باب المغاربة، حيث 

  على خمسين عاماًأعمارهم فرض قيود على المواطنين، وسمحت لمن تزيد إلىلجأت تلك القوات 
  .بالدخول  للمسجد األقصى وأداء صالة الظهر

، فإن األوضاع "الخليج "أجرتهسب مصادر فلسطينية داخل المسجد األقصى في اتصال هاتفي لكن ح
 األقصى هناك العشرات من المواطنين يتواجدون داخل المسجد أنتوشك على االنفجار، ال سيما 

 العديد من أن إلى وأشارت.  من قيام الجماعات المتطرفة بتدنيسه واقتحامهويرفضون مغادرته تحسباً
، للدفاع عنه والتصدي ألية محاوالت القتحامه، أيام قبل األقصى المسجد إلىلمواطنين كان قد وصل ا

لى اقتحام باحات المسجد وتطويقه في محاولة إ إسرائيلي شرطي وجندي 200 من أكثر الذي دفع األمر
ومطالبة المواطنين  التكبيرات إطالق إلىن المعتكفين بادروا أ إال.  المغادرةإلىلدفع المعتكفين فيه 

  .بالتوجه للمسجد األقصى لحمايته من تدنيس األعداء
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وفي أعقاب ذلك، اندلعت مواجهات حامية مع قوات االحتالل في عدة أحياء من البلدة  القديمة، فيما 
 ثكنات عسكرية ونقاط مراقبة لحركة إلىاستولى جنود االحتالل على أسطح المنازل القريبة وحولوها 

ووفقا لما أكدته مؤسسة األقصى للوقف والتراث، فإن قوات االحتالل أغلقت أبواب الجامع . المواطنين
القبلي المسقوف على مئات المصلين والمعتصمين والمعتكفين داخله، ثم قامت بإغالق جميع أبواب 

  اعتصموا48 المئات من أهل القدس وفلسطينيي أنالمسجد األقصى ومنعت الجميع من دخوله، موضحة 
عند األبواب المؤدية إلى المسجد األقصى وخاصة في منطقة باب األسباط، وتعرضوا العتداءات قوات 

  .الشرطة والخيالة التابعة لالحتالل
في غضون ذلك، دعت الجماعات اليهودية المتطرفة أنصارها للتجمع في باحة البراق لالنطالق 

 إلىدى أ الذي األمريط المسجد األقصى، بمسيرات خاصة تطوف شوارع البلدة القديمة، وخاصة مح
وأدت المواجهات واالنتشار الكثيف لقوات االحتالل في القدس المحتلة إلى . وقوع المزيد من المواجهات

 أبوابهاتعطيل الدراسة في عدد من المدارس داخل أسوار المدينة المقدسة، في حين أغلقت بعض المحال 
  .إليها من الوصول أصحابها منعت قوات االحتالل أنبعد 

وأكد النائب مصطفى البرغوثي، الذي شارك في االعتصام، أن حكومة نتنياهو، تثبت بشكل قاطع بأنها 
 جملة إزاء الخروج عن حالة الصمت إلىحكومة مستوطنين وحكومة المتطرفين، داعياً المجتمع الدولي 

  .ات الرادعة على دولة االحتاللبحق الفلسطينيين وفرض العقوب" إسرائيل"الجرائم التي تمارسها 
وحذر التجمع الوطني المسيحي في األراضي المقدسة من أن مسلسل االنتهاكات اإلسرائيلية بحق 
  .المقدسات، وأولها المسجد األقصى المبارك سوف ينتهي بكارثة تدفع ثمنها منطقة الشرق األوسط عامة

مفتى القدس والديار ، أن فتحي صباح ،غزةنقالً عن مراسلها في  1/3/2010الحياة، وأضافت 
عقد اجتماع " إلى اإلسالمي الشيخ محمد حسين دعا منظمة المؤتمر األقصىالفلسطينية، خطيب المسجد 

  ." في مدينة القدساألوضاععاجل لبحث 
 األحد في المسجد بعد أن - فلسطينيين أمضوا ليل السبت شباناً"قال محافظ القدس عدنان الحسيني إن و

 باحات الحرم الشريف تضم إلىمجموعات سياح دخلت "وأضاف أن . "يهود متشددون باقتحامههدد 
ال أعتقد أن من يدخل هم سياح ألن السياح عندما يروا توتراً ال يدخلون، هؤالء ": وقال ."مستوطنين

ما يقول ألنه عند" المسؤولية "إسرائيل"وحمل  ."مستوطنون مبرمجون للدخول حتى يفرضوا أمراً واقعاً
 إسرائيلي سياسي أو مسؤول امني أي، وال يوجد األقصى المسجد إلى يريدون الدخول إنهمالمستوطنون 

الكل صامت، الكل يخاف من المستوطنين، لذلك ليس ...  لن نسمح بهذا وهذا الشيء خطأ إننايقول 
  ."باإلمكان سوى التصدي لهم

خطيب األقصى الشيخ ، أن أحمد رمضان، رام اهللا نقالً عن مراسلها في 1/3/2010المستقبل، وأوردت 
  .ما أقدمت عليه سلطات االحتاللاستنكر محمد حسين، 

 إصابة عن أسفرت  في األقصى المواجهاتأن ميكي روزنفلد  اإلسرائيليةقال المتحدث باسم الشرطةو
 المدينة إلىام الهدوء عاد بشكل ع "أن، والى أشخاص اعتقال سبعة إلى شرطيين اثنين بجروح، مشيراً

  ".األقصى سائح من زيارة باحة المسجد ألفالقديمة وتمكن 
  

  على األقصى" اإلسرائيلية"تطلب تدخال أمريكيا لوقف االعتداءات  السلطة .2
رئيس أن ، وكاالتوال يوسف الشايب نقالً عن مراسلهارام اهللا  من 1/3/2010ألردن، االغد، ذكرت 

تحرير الفلسطينية صائب عريقات، أعلن أن السلطة الفلسطينية، دائرة شؤون المفاوضات في منظمة ال
طلبت أمس، تدخال أميركيا لوقف االعتداءات اإلسرائيلية بحق المسجد األقصى وعموم األراضي 

اتصلت مع اإلدارة األميركية وطلبت تدخال أميركيا : وقال عريقات، في تصريحات صحافية .الفلسطينية
يل وقف اعتداءاتها في المسجد األقصى، وضد المقدسات اإلسالمية في الحرم عاجال من اجل إلزام إسرائ
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اإلبراهيمي في الخليل ومسجد بالل بن رباح في بيت لحم والتوسع االستيطاني في القدس وعموم 
  .األراضي الفلسطينية
ر الجهود اإلدارة األميركية أكدت أن هذه السياسات اإلسرائيلية العبثية هدفها تدمي: وأضاف عريقات

  .الدولية، وبخاصة جهود االدارة األميركية الستئناف عملية سالم جادة وحقيقية
إن ما تقوم به إسرائيل في المسجد  نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية،من جهته قال 

لى أن القدس األقصى المبارك هو جزء من حروب تخوضها للهروب من استحقاقاتها السياسية، مشددا ع
  .الشريف واألقصى هي خطوط حمراء ال يمكن تجاوزها

إسرائيل بهذه االستفزازات تسعى إلى تقويض أسس األرضية المناسبة الستئناف المفاوضات، : وقال
داعيا اإلدارة األميركية للضغط على الحكومة اإلسرائيلية إليقاف هذه الحروب التي تقود المنطقة إلى 

  .كون لها تداعيات كارثية على الشرق األوسط والعالمدوامة من العنف ست
الرئيس محمود عباس الذي  ان فتحي صباح نقالً عن مراسلها، غزة من 1/3/2010الحياة، وأضافت 

ان المطلوب من المجتمع الدولي والواليات المتحدة إيقاف إسرائيل وعدم االكتفاء «يزور عمان اعتبر 
كأن إسرائيل تريد أن تشعل حربا «: وقال. »التي تقوم بجهد الوسيطباإلدانة، خصوصا ان اميركا هي 

، معتبرا ان ادانة المجتمع الدولي لمشروع ادراج موقعين مقدسين في الضفة الغربية »دينية في المنطقة
 غير كاف، وداعياً الواليات المتحدة خصوصا الى التصدي لهذا اإلسرائيليةعلى الئحة المواقع االثرية 

  . بشكل عمليالمشروع
نمر حماد ، ان  اشرف الهور نقالً عن مراسلهارام اهللا من 1/3/2010 القدس العربي، وأوردت،

التصعيد االسرائيلي االستفزازي والخطير الذي يمس االماكن 'ادان  المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني
  .'المقدسة، سواء في القدس او الخليل او بيت لحم

  
  ل تقرير فولكالسلطة تتمسك بتأجي .3

دافعت السلطة الفلسطينية عن موقفها الداعي لتأجيل مناقشة تقرير المقـرر الخـاص لحقـوق اإلنـسان                 
  .حزيران المقبل/ إلى يونيو, ريتشارد فولك 1967باألرض المحتلة عام 

اء  وقال المراقب الدائم لفلسطين لدى األمم المتحدة في جنيف بتصريح للجزيرة إن هدف التأجيل هو إعط               
  .منها  تقرير غولدستون بشأن حرب غزة, فرصة واهتمام لثالثة تقارير تقول السلطة إن لها األولوية

يأخذ بعين االعتبار   ,  كما أشار إبراهيم خريشة إلى أن السلطة تريد أن يكون تقرير فولك شامال ومتكامال             
  .جميع االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية

استنادا إلى ما قال إنها معلومـات  , تقرير فولك انتقل ألربع محطات في تقرير غولدستونوذكر أيضا أن   
 ووصف المراقب الفلسطيني تقرير غولدستون بأنه موضـوعي     .يمكن أن تمنع االستفادة منه    , غير دقيقة 
  .ويجب العمل على االستفادة منه, ومتكامل

  1/3/2010نت، .الجزيرة 
  

  "أرشيف عرفات"اهل رغبة عباس بزيارتها وترفض بحث  تونس تتج":القدس العربي" .4
قالت مصادر فلسطينية ان تونس تتجاهل رغبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس           : بسام البدارين  -عمان  

بزيارتها، كما رفضت بحث أرشيف الرئيس الراحل ياسر عرفات مع وزير داخلية السلطة الوطنية سعيد               
  .ابو علي اثناء زيارته تونس

ـ  وقا انه يبدو ان تونس انضمت الى القيادة الليبية في اظهار القليـل مـن              ' القدس العربي 'لت المصادر ل
الحماس الستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تعرضت عالقاته في منظومة الـدول العربيـة               

ث مرات علـى    المغاربية الى خلل واضح في االونة االخيرة، حيث تقدم السفير الفلسطيني في تونس ثال             
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االقل االسبوع الماضي بطلب رسمي الستقبال الرئيس عباس من قبل القيادة التونسية فيما امتنع الجانـب                
  .التونسي بدوره عن التجاوب مع هذه الطلبات

وبعد توقفه االسبوع الماضي في طرابلس ورفض الزعيم الليبي معمر القذافي استقباله حـاول الـرئيس                
 تونس طالبا لقاء على مستوى القمة عبر سفارته، لكـن الـسلطات التونـسية               محمود عباس المرور الى   

تجاهلت هذا الطلب حتى بعد تكراره وابداء الرغبة في توقف عباس على محطة تونس اثر انهاء زيارته                 
  .االخيرة لباريس

يد خلف  وخالفا لتوقعات الوفد المرافق لعباس لم تحصل سفارته في تونس على الضوء االخضر فيما تتزا              
الكواليس مبررات ومسوغات أزمة صامتة في العالقات الرسمية بين تونس ومؤسسة الرئاسة الفلسطينية             

  .وهي ازمة عبرت عن نفسها مؤخرا بشكلين
اعلمت الحكومة التونسية وزير الداخلية الفلسطيني انها ال تريد وضع ملف أرشيف الرئيس الراحل              : اوال

  .ارته االخيرة لتونسياسر عرفات على جدول اعمال زي
برزت انتقادات حادة لمؤسسة الرئاسة الفلسطينية في بعض الصحف التونسية الكبيرة والمقربة من             : ثانيا

السلطات مثل الشروق وصحيفة الموقف، حيث نشرت امس وامس االول مقاالت تتحدث عـن معانـاة                
ة وعوائلهم بسب قـرارات رئاسـية       كوادر حركة فتح والمنظمة الذين يعدون بالمئات في الساحة التونسي         

تتعلق باالستغناء عن المئات من هؤالء واحالتهم على التقاعد واغالق الشعبة المالية التي كانـت تتـابع                 
  .شؤونهم

ـ        ان عالقات الرئاسـة الفلـسطينية بليبيـا        ' القدس العربي 'وقال مصدر مقرب جدا من الرئيس عباس ل
  .الهاوتونس والجزائر تعتبر اآلن في أسوأ أحو

وفي غضون ذلك تبين بان وزير الداخلية الفلسطيني سعيد ابو علي غادر امـس االول تـونس خـالي                   
الوفاض من الناحية العملية وفشلت مهمته رغم بقائه الربعة ايام في استالم ارشيف الرئيس الراحل ياسر                

ب التونسي مـن    عرفات وهو الموضوع االساسي الذي حضر الوزير ابو علي من اجله حيث طلب الجان             
سفارة فلسطين شطب البند المتعلق بارشيف عرفات من جدول اعمال زيارة الوزير والوفد المرافق ممـا                
  .يعني ان تونس مازالت ترفض تسليم االرشيف للسلطة اال وفق قنوات رسمية تعكس قيمة هذا االرشيف

اول منذ اسابيع الوصول لمكتب     وعليه غادر مع وزير الداخلية رئيس لجنة االرشيف الفلسطينية الذي يح          
الرئيس عرفات واستالم ارشيفه الغني فيما اقتصرت زيارة الوزير ابوعلي على اتفاقية جانبية لها عالقة               

 .بتدريب كوادر فلسطينية في تونس
  1/3/2010القدس العربي، 

  
  سطينيةالمفاوضات لم يعد لها افق والقمة العربية لن توفر الغطاء للقيادة الفل: نبيل عمرو .5

حذر عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية احد قادة حركة فـتح             :وليد عوض  -رام اهللا   
نبيل عمرو القيادة الفلسطينية االحد من العودة للمفاوضات مع اسرائيل سواء المباشرة او غير المباشـرة                

  .'لسطينيعدم اكتراث المجتمع الدولي بالموقف الف'النها لن تحقق اي شيء في ظل 
وفي ظل التأكيدات الفلسطينية بأن السلطة ستقبل بالمقترح االمريكي بالعودة للمفاوضات غير المباشـرة              
عقب اجتماع وزراء خارجية لجنة المتابعة العربية للسالم غدا الثالثاء بحـضور الـرئيس الفلـسطيني                

ـ  محمود عباس الذي يسعى لموافقة عربية على العودة للمفاوضات، قال عمـر            ' القـدس العربـي   'و لـ
المفاوضات المباشرة وغير المباشرة لم يعد لها افق لتحقيق اي شيء في ظل وجـود حكومـة بنيـامين               '

  .'نتنياهو وعدم االكتراث الدولي بالموقف الفلسطيني
، محـذرا   'ال ارى ان الوضع الدولي الحالي سيقود لعملية تفاوض حقيقية تؤدي لنتـائج            'واضاف عمرو   

سطينية من الذهاب للمفاوضات بناء على اجتماع لجنة المتابعة العربية، مشيرا الـى ان القمـة                القيادة الفل 
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العربية القادمة في ليبيا ستتخذ قرارات متشددة ازاء العودة للمفاوضات مع اسرائيل في ظـل تواصـل                 
  .االستيطان وتهويد القدس

 اذهبوا وفاوضوا في ظـل تواصـل        -يةللقيادة الفلسطين -قمة طرابلس ال تستطيع ان تقول       'وقال عمرو   
ال ارى اي امكانية ان تقدم القمة العربية القادمة اي غطـاء للقيـادة الفلـسطينية اذا                 '، مضيفا   'االستيطان

، مطالبا منظمـة التحريـر   'العملية السلمية وصلت الى حائط مسدود'، متابعا  'فكرت بالذهاب للمفاوضات  
ة الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بهـا القـضية             الفلسطينية باستعادة مكانتها في قياد    

  .الفلسطينية
  1/3/2010القدس العربي، 

  
  أبو شعر يدعو الجامعة العربية والمؤتمر اإلسالمي للتحرك العاجل لحماية األقصى .6

  ناشد وزير األوقاف والشؤون الدينية في حكومة غزة طالب أبو شعر الجامعة: فتحي صباح-غزة 
ودعا . العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي التحرك العاجل والفوري لحماية األقصى والمقدسات اإلسالمية

لمناقشة االنتهاكات اإلسرائيلية والعمل على » عقد جلسة طارئة«خالل مؤتمر صحافي مجلس األمن الى 
ت اخيراً موعداً لهدم الجماعات اليهودية المتطرفة أعلن«وأشار إلى أن . فرض عقوبات على االحتالل

شد «ودعا الفلسطينيين الى . »الجاري) مارس( آذار 16المسجد األقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه في 
الخروج بمسيرات جماهيرية «، كما دعا األمتين والشعوب العربية واإلسالمية الى »الرحال إلى األقصى

  .»غاضبة تنديداً بممارسات االحتالل
  1/3/2010الحياة، 

  
  اإلسرائيلية" "االعتداءات"لمناقشة  تدعو إلى جلسة طارئة اليوم" التشريعي"رئاسة  .7

دعت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، أمس، إلى جلسة طارئة يعقدها المجلس اليوم االثنين : وكاالت
وطالبت رئاسة  .على المقدسات اإلسالمية" اإلسرائيلية" "االعتداءات"في في رام اهللا وغزة، وذلك لمناقشة 

المجلس وسائل اإلعالم الفلسطينية والعالمية إلى التواجد اليوم في ساحة مقره برام اهللا لتغطية وقائع 
بضم الحرم اإلبراهيمي الشريف " اإلسرائيلي"الجلسة الطارئة التي ستبحث موضوع تهويد القدس والقرار 

  ".التراث اليهودي"ومسجد بالل إلى قائمة 
لنائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة في تصريح له أن هيئة رئاسة من جهته، أكد ا

  . المجلس توافقت على الدعوة لعقد جلسة طارئة اليوم، رغم االحتماالت الضعيفة بإمكانية السماح بذلك
  1/3/2010الخليج، 

  
   تفرض رسوما على الوقود المهرب من مصر لدعم العمالفي غزةحكومة ال .8

فرضت حكومة غزة رسوما على الوقود المهرب عبر االنفاق االرضية التي تربط            :  الهور  اشرف -غزة  
وقال مسؤولون في الحكومة ان قرار فرض هذه الرسوم لصالح تـشغيل العمـال              . جنوب القطاع بمصر  

  .العاطلين عن العمل وليس لخزينة الحكومة
علـى  ) ثالث اغورات (تمثل في فرض    وقال المهندس زياد الظاظا نائب رئيس حكومة غزة ان القرار ي          

واكد ان القرار يـسري علـى       . كل لتر وقود تحصل من اصحاب محطات الوقود لصالح تشغيل العمال          
. سلعة الوقود فقط، وانه ستمنح الصحاب المحطات وصول تؤكد ان االيرادات ستكون من نصيب العمال              

 العاطلين، من خالل خـصم جـزء مـن          ولفت الظاظا الى ان حكومة غزة توفر مشاريع تشغيلية للعمال         
  .رواتب موظفيها، الى جانب تحصيل رسوم من الوقود

  1/3/2010القدس العربي، 
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  عباس هو قائد المقاومة السلمية الشعبية: الضميري .9

 قال المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة االمنية، اللـواء            :منتصر حمدان  -رام اهللا   
 ان الرئيس محمود عباس هو قائد المقاومة السلمية الشعبية والسياسة والدبلوماسـية             "عدنان الضميري،   

، مؤكدا ان الحملة المنظمة التي تشنها اسرائيل على السلطة الوطنية والرئيس عباس تأتي في               "الفلسطينية
  .اطار الضغط االسرائيلي على القيادة الفلسطينية لقبول بشروط وامالءات االحتالل

، في ختام االحتفال الذي نظمته هيئـة التوجيـه          )الحياة الجديدة (لضميري في حديث خاص لـ      وأضاف ا 
السياسي والوطني، امس، في البيرة الحياء ذكرى المولد النبوي الـشريف بمـشاركة وزيـر االوقـاف               

 ان الرئيس عبـاس رفـض العـودة         " ضابطاً من قوى االمن    250محمود الهباش و  . والشؤون الدينية، د  
اوضات دون وقف االستيطان ودون مرجعيات واضحة، ما احرج اسرائيل على المـستوى الـدولي               للمف

ودفعها لتنظيم اوسع حملة سياسية ودبلوماسية واعالمية تجند اليها االعالم االسرائيلي لتـشويه الـسلطة               
  .وقياداتها ورموزها الوطنية

 1/3/2010الحياة الجديدة، 
  

 هناك فرصة للجمها ووضعها عند حدها .. ق الهالكسائرة إلى طري" إسرائيل: "مشعل .10
 أن رئيس المكتب السياسي لحركة خليل حرب نقال عن مراسلها في طهران 1/3/2010, السفيرنشرت 

 الذي "التضامن الوطني واإلسالمي لمستقبل فلسطين" قال خالل مشاركته في مؤتمرمشعل حماس خالد 
هناك فرصة للجم "وأضاف . "ي سائر على طريق الهالكالكيان الصهيون" إن أمساختتم في طهران 

  ."هجماتها ال تنجح واغتياالتها تفضحها حول العالم وتعزلها" أن، موضحاً " ووضعها عند حدهاإسرائيل
 الحل األمثل، وحشد كل الطاقات لدعم هذا الخيار، وقيام وحدة ألنهاعتماد خيار القوة " إلىودعا 

. "على هذا المبدأ المقاوم الجامع، وتوفير دعم عربي وإسالمي لهذا النهجفلسطينية على أساس االتفاق 
، مضيفاً انه "الذين يبحثون عن إثارة االنقسام في جبهة المقاومة ال يمكنهم تحقيق شيء" أنوتابع مشعل، 

عل وختم مش. " في دمشق، فإن منطق جبهة المقاومة وهدفها، موحدأيام وسوريا قبل إيرانکما اکد رئيسا "
 الدور العربي ليس بديال أنكما : وأقول. اإلسالمي أو هذا الجدل بين انتمائنا العربي إلىلن نقبل بجرنا "

 . " ليس بديال عن الدور العربياإلسالميعن الدور الفلسطيني، فان الدور 
إن " الخليج"ـل نقال عن مراسلها من طهران ستار ناصر أن مشعل قال 1/3/2010الخليج، وأضافت 

قد مثل هذه المؤتمرات في طهران، وعواصم إقليمية أخرى، من شأنه ترسيخ حالة المقاومة ضد ع
وقال إن العدو اإلسرائيلي مهما بلغ من القوة والبطش، فإننا سنواصل الطريق، مشيراً إلى أن . األعداء
  .الدولباتت اليوم ال تنحصر بفلسطين، بل امتدت إلى العديد من الحكومات و" إسرائيل"جرائم 

  
11. استقالته من إدارة ملف تبادل األسرى" الحياة"يؤكد لـهار الز  

أكد القيادي في حركة حماس، عضو مكتبها السياسي محمود الزهار استقالته :  جيهان الحسيني–القاهرة 
أعلنت في المجلس التشريعي انسحابي من إدارة هذا ": "الحياة"من إدارة ملف تبادل األسرى، وقال لـ

  . "وقيادتهالملف 
.  أن الزهار لم يعد مسؤوالً عن ملف تبادل األسرى"الحياة" لـحماسفي غضون ذلك، أكد مسؤول في 

تعثر المفاوضات التي كان يقودها أخيراً الوسيط األلماني، وعدم التمكن من "وعزا انسحاب الزهار إلى 
 في مقابل شاليط غزة غلعاد  األسير اإلسرائيلي فيإطالقإنجاز الصفقة التي كان يفترض بمقتضاها 

لكن المفاوضات منذ ذلك الحين .  فلسطيني في المعتقالت اإلسرائيليةأسير 1500اإلفراج عن نحو 
  ."عالقة، وليس هناك أي طرح جديد
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بسبب " إن استقالة الزهار من ملف األسرى جاءت "الحياة"في السياق ذاته، قالت مصادر في حماس لـ
، مشيرة إلى إصرار القيادي في كتائب القسام، أحمد الجعبري أن " وليدة اليومخالفات داخلية، فهي ليست

أمراء "تتضمن الصفقة إطالق أصحاب المحكوميات العالية من األسرى الفلسطينيين ومن يطلق عليهم 
ولفتت إلى أن . ، فيما يرى الزهار عدم إفشال الصفقة في حال توقف إنجازها على أسماء محددة"المقاومة

زهار ليس هو صاحب القرار وليست له اليد الطولى في القرار في هذا الشأن على رغم أنه المسؤول ال
وشددت على أن موقف الحركة يؤكد ضرورة عدم التنازل عن عرضها . األول عن إدارة المفاوضات

إلسرائيلي التراجع األخير في الموقف ا": الذي يعلمه اإلسرائيليون جيداً وسبق أن وافقوا عليه، وقالت
الذي سبب إفشال الصفقة جاء بسبب ضغوط أميركية وإقليمية على الحكومة اإلسرائيلية، فاألميركيون 

  ."يرون أن إنجاز الصفقة سيقوي حماس، وفي المقابل سيضعف مركز الرئيس عباس والسلطة
  1/3/2010الحياة، 

  
  دول عربية تتوسط لدى مصر لتحريك ملف المصالحة: البردويل .12

ـ     . شف القيادي في حركة حماس د     ك: غزة النقـاب  " قدس برس "صالح البردويل في تصريحات خاصة ل
عن أن حركة حماس وسطت دوال عربية للتدخل لدى مصر من أجل األخذ بعين االعتبـار مالحظاتهـا                  
حول ورقة المصالحة المطروحة للتوقيع، وأشار في هذا الصدد إلى كل من السعودية وليبيـا وسـورية،                 

ن أمله في أن تنجح هذه الجهود في تحريك ما توقف من جهـد إلنهـاء االنقـسام وتحقيـق                    وأعرب ع 
  .المصالحة الوطنية

  28/2/2010قدس برس، 
  

  تسلحنا ببندقية فأكثروا من هذه التهمةبأنها إليرانإذا كانت التهمة الموجهة : شلح .13
التضامن الوطني "شلح مؤتمر  رمضان اإلسالميقال األمين العام لحركة الجهاد : خليل حرب -طهران 

 في "تقرع طبول الحرب" "إسرائيل" إن أمس الذي اختتم في طهران "واإلسالمي لمستقبل فلسطين
، "بكل فلسطين التاريخية"وأضاف إن حركات المقاومة تطالب . المنطقة، لكنها ال تجرؤ على دخولها

من يريد التنازل عن ذلك، فانه يمنح "إن  السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس بقوله  ضمنياًمنتقداً
 . "الشرعية للمحتل في ادعائه باألرض

، قال شلح "عبر أي طريق" تريد فصائل المقاومة الفلسطينية و"أي مستقبل لفلسطين"وبعدما تساءل عن 
تقر  كانت الشرعية الدولية إذاواعتبر انه . "وعبر الجهاد والمقاومة.. فلسطين غير المنقوصة جغرافياً"

ال تؤمن وال تسلم " اإلسالميبجواز اقتالع مئات آالف الفلسطينيين من أرضهم، فإن حركة الجهاد 
، وإن عملية التسوية " طريق مسدودإلىلسالم وصل ا" أن، مضيفاً "بشرعية ظالمة ومزدوجة المعايير

 . " الفلسطينيةاألراضيالغطاء لالحتالل ولمصادرة "السلمية صارت توفر اآلن 
 ضد الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين واإليرانيين، قال األخيرة اإلسرائيلية التهديدات إلىإشارة وفي 
 لو كان قادرا على دخولها لخاضها منذ ألنهالعدو يقرع طبول الحرب، وهي لن تخيفنا ، " إنشلح 

تغير مصير المنطقة  كل شيء قد تغير، وان أي حرب لن أنتدرك " "إسرائيل" إنوتابع . "اللحظة الحالية
ذا قرر العدو خوضها، لن تكون معركة إن مثل هذه المعركة إ"وقال شلح . " مصير العالموإنمافحسب، 

نما ستكون معركة أمة تدافع عن وجودها، وللجميع دور إيران وحدها، وإو أو حماس أحزب اهللا 
 . "لو حصلتوالمطلوب ادوار عربية وإسالمية تتكامل استعدادا لمثل هذه المواجهة 

.. مصدر اعتزاز لنا في السراء والضراء" إنهاوحول عالقة فصائل المقاومة الفلسطينية بإيران، قال شلح 
  . " تسلحنا ببندقية، فأكثروا من هذه التهمةبأنها إيران إلىوإذا كانت التهمة الموجهة 

 1/3/2010, السفير
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  تفاضة ثالثةدحالن يتهم نتنياهو باستدراج الشعب الفلسطيني إلى ان .14

اتهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحالن األحد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـامين              : رام اهللا 
من الواضح أن  "وقال دحالن في رام اهللا       ".الستدراج الشعب الفلسطيني إلى انتفاضة ثالثة     "نتنياهو بالسعي   

 من الفوضى الستدراج الشعب الفلسطيني إلـى        سياسة نتنياهو في األشهر األخيرة قائمة على إثارة مزيد        
حين يئس نتنياهو من إمكانية تركيع الشعب الفلسطيني وفـشل محاوالتـه            "وتابع دحالن    ".انتفاضة ثالثة 

الستسالم القيادة الفلسطينية لشروطه السياسية، يقوم بمحاوالت عديدة منها محاولـة مـصادرة التـراث               
ي الحرم اإلبراهيمي الشريف وفي مسجد بالل في بيت لحم واليوم           العربي اإلسالمي للشعب الفلسطيني ف    

كل هذه األعمال هي بمثابة فيزا لـدخول مواجهـات          "ورأى دحالن أن     ".في المسجد األقصى في القدس    
  ".يريد منها نتانياهو أن تخدم أهدافه في جر المنطقة إلى دوامة عنف

إن اإلدارة األمريكية تخطىء فـي      "وقال   .ن إسرائيل وهاجم دحالن المواقف األخيرة لإلدارة األمريكية م      
ترك العنان إلسرائيل لتعمل ما تريد، ومن واجبها لجم وكـبح جمـاح هـذه الممارسـات والـسياسات                   

  ".اإلسرائيلية
وكـل  "وحـذر حكومـة نتانيـاهو       " على اإلدارة األمريكية أن تدرك أن هذه السياسات ال تنتصر         "وتابع  

واالستقرار والسالم في المنطقة أنه إذا عمت الفوضى فان الجميع سيخسر وليس            األطراف المعنية باألمن    
  ".الشعب الفلسطيني وحده

  1/3/2010وكالة سما، 
  

  "إسرائيل" مواجهة مع أيهناك قوى في المنطقة لم تعد تخشى :  عزامنافذ .15
ـ مياإلسال الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد           أكد :اشرف الهور  -غزة   القـدس  " ل
 باتت اآلن في ورطة بسبب التغير الذي      وإنها في المنطقة    "اليد الطويلة " لم تعد تملك     "إسرائيل" إن "العربي

وقال عزام في رده على سؤال حول مستقبل المنطقة فـي ظـل التهديـدات                .طرأ على توازنات القوى   
 قد اختلفت عـن     األمور" سورية   أو نإيرا على كل من     إسرائيلية - أمريكية شن حرب    بإمكانيةالمتكررة  

حرب " في   "إسرائيل" "فشل" إلى، مشيرا   " لم تعد تملك اليد الطويلة كما كانت في السابق         وإسرائيلالسابق  
  . على غزة"الرصاص المصبوب" على لبنان، وحرب "تموز

، حيث قـال     في عملية اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح        "إسرائيل" فشل   إلى أيضاًوتطرق عزام   
تمـارس  " دولـة    أظهرها، عرضها النتقاد دولي واسع،      "مأزق" في   "إسرائيل" أوقعت عملية االغتيال    إن

  ." والتزويراإلرهاب
، "إسـرائيل  مواجهة مع    أيلم تعد تخشى    " األوسط هناك تحالفات وقوى في منطقة الشرق        أن عزام   وأكد

 أين  أ  وأكد ."اإلسرائيليةعلى التهديدات   ) حزب اهللا ( السوري اللبناني    اإليرانيالرد  "إلى  مشيرا في ذلك    
 التوازنـات فـي المنطقـة       أن إلى  على المنطقة، مشيراً   "آثار كارثية " ستكون لها    إيرانحرب تشن ضد    

 في هذه الظروف فـي      إسرائيل أصبحت أناستراتيجية جديدة بعد    " أمام أصبحواتغيرت وان الفلسطينيين    
  ."ورطة حقيقية

  1/3/2010القدس العربي، 
  

   علينا القمة العربية المقبلة قبل االتفاق الفلسطيني سيؤثر سلباًإلىالذهاب : شعث .16
 الذهاب  إن نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للعالقات الدولية،             .دقال  : رام اهللا 

 على المواقف والـدعم     سلباً اتفاق فلسطيني سينعكس     إلى القمة العربية المقبلة في ليبيا قبل الوصول         إلى
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 سنـضع شـروطنا     أننـا  تحقيق الوحدة الفلسطينية قبل القمة تعني        أن إلى العربي لنا كفلسطينيين، مشيراً   
  .اإلسرائيليين العرب في مواجهة األشقاءونطالب بوقف الحصار ودعمنا من 

 الورقـة    توقع حمـاس علـى     أن أمس،شعث في جامعة القدس ابوديس      ل خالل محاضرة    ،وتوقع شعث 
  . هناك خطوات واضحة للمصالحة الفلسطينيةأن  قمة طرابلس، مؤكداًإلىالمصرية قبل الذهاب 

 1/3/2010الحياة الجديدة، 
  

  أنقذت بيريز من االغتيال: مصعب حسن يوسف .17
ـ         ): د ب أ  ( –لندن   فـي  " صنداي تليجـراف  "قال مصعب نجل القيادي األسير في حماس حسن يوسف ل

 أن يتحملوا   واإلسرائيليينسواء بالمفاوضات أو الحرب، فعلى القادة الفلسطينيين         "أمستصريحات نشرتها   
  ".ويتعين على مواطني الجانبين أن يعرفوا ما يفعله قادتهم.. مسؤولية كل ما يفعلونه

وروى مصعب للصحيفة كيف أنه ساعد في إنقاذ الرئيس اإلسرائيلي الحالي ووزير الخارجية، في حينها،               
وقال إنه كان يعمل مساعدا وسائقا لوالده عندما زار القيادي البارز في             .يز من محاولة اغتيال   شيمون بير 

حماس عبداهللا البرغوثي، وروى كيف أن والده طلب من البرغوثي وقف عمليـات القتـل وذلـك بعـد                   
 علـى ذلـك باجتيـاح الـضفة         "إسرائيل"هجومين كبيرين في تل أبيب والقدس ألنه كان يخشي أن ترد            

 أربع عبوات ناسفة لتفجير سيارة بيريز، وبـإبالغ         إرسال البرغوثي كشف أنه تم بالفعل       أنإال  . الغربية
ال أرى سـببا    "وأوضح أنه ال يخشى االنتقام وقـال        . مصعب جهاز الشين بيت تمكن من إحباط العملية       

 حديثـه   وأكـد مـصعب فـي     ". لالختفاء، وعلي أن أعمل بجد أكثر من أي وقت مضى من أجل السالم            
أحبه وأتمنى أن يتخذ موقفـا      . كان وال يزال بطال في عيني     "للصحيفة البريطانية على حبه لوالده، وقال       

  ".شجاعا ضد العنف ، فبإمكان هذا الرجل تحقيق السالم لشعبه
واعتبر مصعب أنه ساهم في إنقاذ أرواح العديد من القادة الفلسطينيين من خالل االشتراط على الجانـب                 

وشدد على أنه سيعود يوما إلى وطنه باعتبـار         . ئيلي في تعامالته معه أنه لن يوافق على اغتيالهم        اإلسرا
  ".ال مكان في العالم مثل الوطن"أنه 

جدير بالذكر أن مصعب ترك المكان الذي كان يعيش فيه في الواليات المتحدة التي لجأ إليها بعد انكشاف                  
  .على سالمته بعد تصريحاته األخيرة  في مكان سري خوفاًأمره، ويعيش حالياً

  1/3/2010الدستور، األردن، 
 

  تهويد المقدساتالفصائل الفلسطينية تطالب بتحرك فاعل لمواجهة  .18
ر الـصمت   استمرا"انتقد  فوزي برهوم المتحدث باسم حماس       أن   1/3/2010فلسطين أون الين،    نشرت  

، كما انتقد "العربي واإلسالمي والدولي على ما يجري من تهويد وتدمير للقدس والمسجد األقصى المبارك           
وناشـد الـشعوب العربيـة واإلسـالمية         ."غياب النصرة الحقيقية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته      "

ريمة هو مقدمـة لتهويـد      ألن الصمت على تلك الج    "،  األوانللخروج في هبة جماهيرية قوية قبل فوات        
المسجد األقصى واإلجهاز على هويته اإلسالمية، وشطب الحق العربي الفلسطيني فـي القـدس وكـل                

وذلـك مـن خـالل وضـع        " قادة العرب بوقفة تاريخية إزاء جرائم االحتالل،         برهومودعا   ". فلسطين
 رأس جدول أعمـالهم واتخـاذ       القرارات اإلسرائيلية بتهويد المقدسات في الخليل وبيت لحم والقدس على         

، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف أمام هـذه        "قرارات فعلية للدفاع عن المقدسات ودعم الشعب الفلسطيني       
  . األحداث الخطيرة وقفة تحترم حقوق اإلنسان والسلم الدولي

الق يـد   ودعت حركة حماس الدول العربية إلى مالحقة االحتالل في كل مكان وقطع العالقات معه وإط              
شعوبها للتعبير عن غضبها تجاه ما يجري في فلسطين، واتخاذ موقف جـريء لتفعيـل نتـائج تقريـر                   

  . حتى تكبل أيديهم في األرض الفلسطينية" مجرمي حرب"ومالحقة قادة االحتالل كـ" غولدستون"
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لسان لى  نقال عن مراسلها من غزة حامد جاد أن حركة فتح أكدت ع1/3/2010الغد، األردن، وأضافت 
المتحدث باسمها فهمي الزعارير أن هذه اإلجراءات والمحاوالت المتواصلة لتهويد القدس والمس بحرمة 

وأكد أن عربدة شرطة االحتالل . المقدسات ومكانتها الدينية، لن تمر وستتحطم بإرادة الشعب الفلسطيني
قلين، لن تنال من إرادة الشعب في باحات الحرم القدسي، وإطالق النيران والغاز ضد المصلين والمعت

الفلسطيني، بل ستزيده إصرارا على التمسك بحقوقه الوطنية كاملة غير منقوصة مشددا على أن الحركة 
  .ستبقى في الصفوف األولى للدفاع عن القدس

بدورها دعت الجبهة الشعبية الرئيس عباس للتحرك العاجل لعقد لقاء قيادي فلسطيني شامل لكافة القوى 
  .طنية واإلسالمية وبناء الوحدة الميدانية، في مواجهة هجمة االحتالل على المقدساتالو

أما حركة الجهاد اإلسالمي التي نظمت مساء أمس مسيرة حاشدة نصرة للمسجد األقصى فدعت إلى 
تصعيد المواجهات مع االحتالل في كافة أرجاء فلسطين المباركة، دفاعاً عن المسجد األقصى المبارك 

عمل على توجيه الخطاب السياسي واإلعالمي لدعم خيار المقاومة والمواجهة مع االحتالل مطالبة وال
أجهزة السلطة في رام اهللا بالكف عن التصدي للمسيرات الشعبية الغاضبة في أنحاء الضفة الغربية، 

  .ووقف سياسة االعتقاالت والمالحقات
فتح نظمت اعتصاماً في مخيم برج  لسطينية وحركةفصائل الثورة الف أن 1/3/2010المستقبل، وأوردت 
 ومسجد بالل بن رباح، بحضور اإلبراهيميمع المسجد " ، تضامنا في العاصمة اللبنانية بيروتالبراجنة

 طاقة ومسؤول حركة أبو في بيروت وأمين سر حركة فتح في المخيم حسني الشعبيةمسؤول اللجان 
  .ةحماس في بيروت رأفت مر

  
 سعى المتالك وتصنيع صواريخ محلية في الضفة ن": القسام" .19

" قـسام "قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إنها تسعى المتالك وتصنيع صواريخ             : غزة
الـسعي  "أن  ) 28/2(وأعلنت الكتائب في تقرير نشر على موقعها اإللكتروني األحد          . في الضفة الغربية  

إن حمـاس   : "وقالت كتائب القـسام فـي التقريـر       ". من تحقيقه إلى امتالك صاروخ القسام مطلب البد       
ومجاهديها لم يوقفوا المقاومة في الضفة وأن اتهامات البعض بأن الحركة أوقف المقاومة بقرار سياسـي                

أن قرار حركة حماس هو واحد في الضفة وغزة والخارج          "وأضافت  ". هي اتهامات باطلة وال أصل لها     
ونسب التقرير للقائد في كتائب القسام األسير لـدى االحـتالل           ". ة ثم المقاومة  والسجون، أال وهو المقاوم   

السالح الذي ال بد من الحصول عليه هو الـصاروخ          "إن  :  مرة القول  36محمد عرمان المحكوم بالمؤبد     
بكونه وسيلة ملحة في المرحلة المقبلة لما له من أهمية في خلق قواعد للعـب فـي محافظـات الـضفة                     

  ."الغربية
  28/2/2010قدس برس، 

  
  حال عودتهم للمفاوضاتالفلسطينية السلطة بتطالب بمحاسبة المسؤولين " الشعبية" .20

شددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على ضرورة عدم استئناف المفاوضـات مـع الجانـب               : رام اهللا 
ال موافقتهم على العودة    القادة والمسؤولين في السلطة الفلسطينية في ح      " محاسبة"اإلسرائيلي، ودعت إلى    

  ).مباشرة أو غير مباشرة(إلى طاولة المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي بأي شكل كانت 
" قـدس بـرس   " جرار، عضو المكتب السياسي للجبهة، في تصريح مكتوب وصـل            ةوأكدت النائب خالد  

طينية اإلسـرائيلية،   ، على موقفها الرافض للعودة إلى طاولة المفاوضات الفلـس         )28/2(نسخة منه األحد  
يجب محاسبة المسؤولين عن ذلـك األمـر،   : "سواء كانت هذه المفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، قائلة       

  .، على حد تعبيرها"ألن الموقف الحالي هو عدم العودة للمفاوضات بأي شكل من األشكال
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يفيـة إصـالح منظمـة      أعلنت الجبهة الشعبية عن مساعيها لتقديم االقتراحات والتصورات حول ك         كما  
  .التحرير وإعادة بنائها، ومحاولة تنشيط لجنتها التنفيذية وحثها على تنفيذ القرارات وتثبيتها

  28/2/2010قدس برس، 
  

  بحث مع فتح سبل تحقيق المصالحةي "تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة" .21
مع أعضاء من اللجنة المركزية أعلن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة أمس أنه اجتمع : )وكاالت(

أنها " حماس"لبحث ملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء االنقسام الداخلي، فيما أكدت حركة " فتح"لحركة 
وسطت دوالً عربية للتدخُّل لدى القاهرة من أجل أخذ مالحظات الحركة اإلسالمية على ورقة المصالحة 

  .المطروحة للتوقيع بعين االعتبار
 وفد التجمع ياسر الوادية، في بيان، إن االجتماع الذي عقد في مدينة رام اهللا في الضفة وقال رئيس

. الغربية تناول بحث ملف المصالحة الداخلية وآخر مستجدات الجهود التي يبذلها وفده في هذا اإلطار
ي لتجاوز ، موضحا أنها مطلب شعبي وجماهير"المصالحة الوطنية أهم األولويات حالياً"وشدد على أن 

ودعا إلى ضرورة تهيئة األجواء للمصالحة عبر وقف . كافة اإلشكاالت العالقة التي تجمدت بفعل االنقسام
الحمالت اإلعالمية واالعتقاالت السياسية وضرورة التجاوب مع الجهود المصرية، مبيناً توافق 

قيع برعاية مصرية وفق المجتمعين على تثمين الدور المصري والحرص على أن تكون المصالحة والتو
  .التفويض العربي إلنهاء حالة االنقسام

  1/3/2010الخليج، 
 

   للتعبئة والتنظيم في مقر الدائرة السياسية بدل الشعبة التي أغلقها غنيم يفتح مكتباً القدومي .22
 الكـادر   أعـضاء  على التقاعد التي تخـص جميـع         اإلحالة قرارات   أمسوصلت بصفة رسمية    : عمان

 سجالت جيش   إلىلمدني لحركة فتح في الساحة التونسية وتم تحويل جميع هؤالء المتقاعدين            العسكري وا 
  . على التقاعد دون الخضوع لنظام التقاعد المركزيإحالتهمالتحرير الفلسطيني ثم 

 فيها  أحيلوا عاما وهؤالء بموجب الطريقة التي       60 يقل عمرهم عن     اإلحاالتوجميع المشمولين في هذه     
 البيوت  إيجاراتعد سيصبحون بال مهام وبرواتب شهرية تقل كثيرا عن مستحقاتهم وبدون بدل             على التقا 

 واإلداريـة  القيـادات العـسكرية      أهـم وبين هؤالء المحالين على التقاعد نخبة من         . التامين الصحي  أو
المخضرمة في تاريخ حركة فتح وبينهم عضو مكتب التعبئة والتنظيم وعضو المجلس الثـوري نظمـي                

 شـعبته   إغـالق  على التقاعد بعـد      أحيلحزوري وخالد السعيد مسؤول مالية حركة فتح في تونس الذي           
وكالهما مـن     جعفر وأبوهاني الروسان   .  د أيضاالمالية في الساحة التونسية وبين المحالين على التقاعد         

  .القيادات المهمة القديمة في تنظيم الحركة
 بصفة ورقية رسميا فيما تتوسع دائرة القلـق         اإلحاالتوصول هذه   ويسود القلق اوساط كادر الحركة بعد       

 مكاتب الحركة نهائيا فـي عمليـة تـصفية          إغالق طلبة فتح في الجامعات التونسية بعد        أوساط في   أيضا
 فقط تونس   أمس غنيم الذي غادر     أبو الرجل الثالث في الحركة ماهر       أيامتنظيمية قام بها على مدار ثالثة       

  . خاللها مكاتب فتح وماليتها وشعبة التعبئة والتنظيمأغلق أيامثمانية  عمان بعد إلى
وعبر قياديون في الحركة من المحالين على التقاعد عن استيائهم الشديد من غنيم الذي قام بالمهمة طوال                 

  . نوع مع المحالين على التقاعدأي وهو يجلس في بيته ودون عقد لقاء من أيامثمانية 
ر الرجل الثاني في الحركة فاروق القدومي وراثة شعبة التعبئة والتنظيم الخارجيـة             وفي غضون ذلك قر   

 فتح هذه الشعبة في المقر القديم       إعادة قرر   بأنهالتي فككها غنيم مؤخرا حيث ابلغ القدومي كوادر الحركة          
لعرفي الذي   غضب السفير الفلسطيني في تونس سليمان ا       أثار أمرللدائرة السياسية لمنظمة التحرير وهو      
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 عـن رئاسـة الـدائرة       إبعـاده  التونسية قائال بان الرجل تم       "الصباح"بادر النتقاد القدومي عبر صحيفة      
  .السياسية بقرار من المجلس الوطني الفلسطيني

 تونس قادما من عمان اثر تأجيل محاضرة كان سيلقيها في الدوحـة باشـر               إلى األول أمسوبعد عودته   
 المجلس الوطني الفلسطيني تحت عنوان الـدعوة لمـؤتمر          أعضاء موسعة مع     اتصاالت بإجراءالقدومي  

 .جديد لحركة فتح ودعم الهيئة الوطنية للحفاظ على الثوابت التي انطلقت في بيروت
  1/3/2010القدس العربي، 

 
  ينتقد وثيقة عريقات" حزب التحرير" .23

ـ   : رام اهللا  فلسطين الوثيقة التي قام بإعدادها كبير      في   "حزب التحرير اإلسالمي  "هاجم المكتب اإلعالمي ل
صائب عريقات، والتي تحدثت عن األساليب البديلة أو المقاومة الالعنفيـة،           . المفاوضين الفلسطينيين، د  

وذلك للرد على الركود المستمر في عمليه السالم في الشرق األوسط، وقلل مـن جـدواها علـى أرض                   
األحـد  " قـدس بـرس   "بيان صحفي، أرسل نسخة منه لـ       وذكر المكتب اإلعالمي للحزب، في      . الواقع

، أن من بين األساليب التي تضمنتها الوثيقة التي أعدها عريقات، وقف التعـاون األمنـي مـع                  )28/2(
وحسب خبر حزب التحرير فإن هـذا يعنـي حـل قـوى             . في حال عدم استئناف المفاوضات    " إسرائيل"

. ها المنسق األمريكي األمني في المنطقة، الجنرال كيث دايتون        األجهزة األمنية الفلسطينية التي قام بتدريب     
بإلغاء اتفاق أوسلو وحـل     " إسرائيل"واعتبر الحزب في تعليقه بأن من المفارقة العجيبة أن تتهدد السلطة            

: وقـال . السلطة الفلسطينية، بعد أن روجت لسنوات طوال على أن السلطة انجاز الـشعب الفلـسطيني              
ح هنا بالمنطوق وبالمفهوم، الذي يراد توصيله بأن وجود السلطة وبقاءها هو لمـصلحة              والمعنى الواض "
" إسـرائيل "أكثر مما هو مصلحة للشعب الفلسطيني، وذلك عندما تحاول الـسلطة لـي ذراع               " إسرائيل"

  ".بالتهديد بحل نفسها
  28/2/2010قدس برس، 

  
  ن رسالة الردع وصلتأشلة ويؤكد اغتيال المبحوح لم تكن فاأليعازر يقول إن عملية بن  .24

 رسمي على عملية اغتيال القيادي العـسكري فـي          إسرائيلي تعقيب   أولفي   : زهير اندراوس  - الناصرة
 وزيـر الـصناعة والتجـارة       األحد أمسحركة حماس، محمود المبحوح في دبي، الشهر الماضي، قال          

ن عمليـة   إ اإلسـرائيلي  الجيش   إلذاعة به   دلىأ العامة، العمالي بنيامين بن اليعازر، في حديث         واألشغال
  .االغتيال لم تكن فاشلة بالمرة

 كانت الدولة العبرية قد قامـت بتنفيـذ       إذا قائال في معرض رده على سؤال انّه ال يعرف في ما             وأضاف
ليـة  ن عم إ العملية، على حد تعبيره، وسـاق قـائال          أفرزتها النتائج التي    إلى ال، ولكنّه ينظر     أمالعملية  

 يسمع وان يرى وهي عبارة عن رسالة ردع، وهذه الرسـالة  أن كل من يريد إلىاالغتيال وجهت رسالة   
 الجهات ذات الصلة التي فهمتها، على حد تعبيره، وزاد قائال الـسؤال الـذي               إلىعلى حد قوله، وصلت     

ن الحركة التـي    أ انطلقنا من الفرضية     وإذامن هو الشخص وما هو وزنه النوعي،        :  نطرحه هو  أنيجب  
ن ال امـن    أ ذاك، بات يعرف     أون هذا التنظيم    أ الشخص الذي تم اغتياله، فان الرسالة تكون         إليهاينتمي  

  .اإلسرائيلي وتصفيته، على حد قول الوزير إليه الوصول باإلمكان انّه إذي شخص،  ألأمانوال 
  1/3/2010القدس العربي، 

  
  "التراث اليهودي" قرار نتنياهو ضم الحرم اإلبراهيمي لـبيريز وبن أليعازر غير راضيين عن .25

اإلخباري اإلسرائيلي على شبكة االنترنت، أمس األحد، " واينت"نقل موقع :   برهوم جرايسي- الناصرة
 عن  ليس راضياًيزعن مصادر في ديوان الرئاسة اإلسرائيلية قولها، إن الرئيس اإلسرائيلي شمعون بير



  

  

 
 

  

            16 ص                                     1715:         العدد       1/3/2010اإلثنين  :التاريخ

 في الخليل موقعا ميراثيا لليهود، وقال موقع واينت، إن اإلبراهيمي باعتبار الحرم قرار حكومة االحتالل
 يتخذ بشكل غير الذي تم اتخاذه به، فكان أنإن هذا القرار كان يجب " قال في اجتماعات مغلقة، يزبير

  ".بشكل تدريجي" الميراثية" اتخاذ القرار بشأن المواقع باإلمكان
 القرار في الحكومة أيدر الصناعة والتجارة بنيامين بن اليعيزر، رغم انه وانضم إلى هذا الموقف وزي

إن اإلعالن عن مغارف مكفيال "بن اليعيزر، إلذاعة جيش االحتالل أمس، ، وقال يوم األحد قبل الماضي
 كان خطأ، أثريينكموقعين ) مسجد بالل بن رباح في بيت لحم(وقبر راحيل ) اإلبراهيميالحرم (

  ."خطأ ونجم عن قرار كهذه سوءونتنياهو أ
  1/3/2010الغد، األردن، 

  
  "على سبيل التجربة" بدأت توزيع أقنعة واقية من الغازات "سرائيلإ" .26

الدفاع المدني طلب من مصلحة " أن  اإلسرائيليةصرح ناطق باسم وزارة الدفاع:  آمال شحادة-الناصرة 
على ) أبيبقرب تل (ز على سكان مدينة اور يهودا البريد البدء أمس األحد بتوزيع اقنعة واقية من الغا

تدريجياً ووفقاً للدروس التي استخلصناها من هذه العملية وطبقاً لقرار من "وأضاف . "سبيل التجربة
  ."الحكومة اإلسرائيلية ستتوسع عملية التوزيع لتشمل السكان كافة

 بالذات وتعديل القرار السابق بحيث أمس  قرار التوزيع اتخذ سابقاً، لكن مباشرة تنفيذهمن أنوعلى رغم 
 منهم فقط، جعل النقاش حول أخطار ةالمائ وليس ستين في "إسرائيل"بات التوزيع يشمل كل سكان 

  . وقت مضىأي حدة من أكثرحدوث تدهور عسكري في جبهة الشمال 
  1/3/2010الحياة، 

  
   زال مستمراً زيارة نجاد لسوريا تؤكد أن التحالف بينهما ال: مسؤول إسرائيلي .27

 زيارة الـرئيس    إنقال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع       : وكاالت ، زهير اندراوس  - عواصم   ،الناصرة
 سورية لن تنهي تحالفها مع      أناإليراني محمود أحمدي نجاد لدمشق األسبوع الماضي كانت مؤشراً على           

تقول لنا ما قاله السوريون     "لزيارة   ا إن "جيروزاليم بوست "وقال المسؤول لصحيفة     .الجمهورية اإلسالمية 
  ."دائماً بأنهم غير راغبين في قطع عالقتهم مع إيران

ن أ رفيـع    إسـرائيلي ، نقال عن مسؤول     األحد أمس العبرية في عددها الصادر      "هآرتس"قالت صحيفة   و
  . على الفورباألسلحة وجهت رسالة لسورية مطالبةً بوقف تزويد حزب اهللا األمريكية اإلدارة

  1/3/2010لقدس العربي، ا
  

   القدسإلنقاذيدعون المجتمع الدولي والعربي للتحرك  نواب عرب بالكنيست  .28
 أمس األحد، المجتمع الدولي والعربي للتحرك 48دعت قيادات فلسطينيي :  برهوم جرايسي- الناصرة

تلة والحرم القدسي  القدس، وقال قياديون في ردهم على العدوان االحتاللي على القدس المحإنقاذمن أجل 
  .الشريف أمس

وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، إن حكومة نتنياهو تستغل الصمت 
الدولي على جرائمها المتشعبة ضد شعبنا الفلسطيني لتصعد جرائمها في القدس المحتلة، وفي سائر أنحاء 

  .التجويعي ضد قطاع غزة بأسرهالضفة الغربية المحتلة، ولتواصل حصارها 
أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، إن وتيرة الهجمة اليمينية اإلسرائيلية على . وقال النائب د

المقدسات اإلسالمية في القدس والخليل وبيت لحم قد تعالت، وكان آخرها الهجوم الشرطي اإلجرامي 
مجتمع الدولي أن يتحرك للجم حكومة نتنياهو، التي ، وهذا يحتم على الاألقصىعلى باحات المسجد 

  .تشعل المنطقة نارا وفسادا
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بأن تعيد "ودعت النائبة حنين زعبي، من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، القمة العربية في طرابلس 
ية ضد ، في وجه الجرائم التي ترتكبها سلطات االحتالل إسرائيل"واألقصىالهيبة السياسية والدينية للقدس 

  . والمسيحيةاإلسالميةهذه المدينة ومقدساتها 
  1/3/2010الغد، األردن، 

  
  الجتياح أحياء الخليل" بترخيص"عصابات المستوطنين تطالب  .29

اإلسرائيلية أمس األحد، إن عنصرين من عصابة " معاريف"قالت صحيفة :  برهوم جرايسي- الناصرة
منها الواليات المتحدة، تقدمت بطلب إلى المحكمة العليا المحظورة في دول " كاخ"المستوطنين اإلرهابية 

 دوريات في أحياء الخليل أبو سنينة وجبل جوهر بإجراءاإلسرائيلية للسماح لعصابات المستوطنين 
وقالت الصحيفة، إن من شأن قرار كهذه، إذ ما صدر  .وحارة الشيخ في البلدة القديمة في الخليل المحتلة

  .طير في المدينةأن يقود إلى انفجار خ
  1/3/2010الغد، األردن، 

  
  السعودية ومصر وتركيا ستسعى لسالح نووي إن امتلكته إيران: باراك .30

 دعا وزير الدفاع اإلسرائيلي، أيهود باراك، إلى تطبيق عقوبات جديدة وقاسية ضد إيران بسبب :واشنطن
ر من إمكانية أن تفقد القيود تأثيرها غير أنه حذّ" حتى تصبح فعالة،"برنامجها النووي، ومواصلة تشديدها 

 األحد جميع CNNولكن باراك طالب، في مقابلة مع  .إن امتنعت روسيا والصين عن التزام بها"
بما يتعلق بالتعامل مع إيران، باإلشارة إلى الخيار " عدم سحب أي خيار من على الطاولة"األطراف 

السيناريوهات المحتملة في حال لم تتأثر طهران العسكري، غير أن الوزير اإلسرائيلي تجنب توضيح 
  ."خالل أشهر"بالعقوبات التي قال إن ثمارها يجب أن تظهر 

واتهم باراك إيران بالسعي المتالك السالح النووي ومخادعة العالم بأسره، مشيراً إلى أن النظام اإليراني 
 المجال النووي، وذلك بعدما بات بحوزة يحاول االستفادة من التجارب الباكستانية والكورية الشمالية في

  .إسالم أباد وبيونغ يانغ أسلحة نووية رغم رفض العالم لذلك
 أن تشهد منطقة الشرق األوسط سباق تسلح إن نجحت إيران في امتالك السالح النووي، باراكوتوقع 

  .وتتبعها كل من مصر وتركيا" خالل أشهر"مضيفاً أن السعودية قد تصبح دولة نووية 
 لهجوم من قبل حزب اهللا أو منظمات تدعمها إيران وسوريا قال باراك "إسرائيل"وحول احتمال تعرض 

ال تتطلع إلى إثارة نزاع جديد "إن بالده ال تعرف مدى إمكانية تعرضها لضربة استباقية دفاعية، ولكنها 
  .في إشارة إلى الحدود مع لبنان وسوريا" في الشمال أو الشرق،

 1/3/2010سي ان ان، 
  

   العربها مع في صراع"إسرائيل"موقف األمريكيين يؤيدون المائة من ب 63: استطالع .31
أبدت مصادر في ديوان رئيس :  كفاح زبون، مينا العريبي، نظير مجلي-  رام اهللا، واشنطن،تل أبيب

رأي العام  السنوي لل"غالوب" لنتائج استطالع  ورضاًالوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ارتياحاً
  . في أوساط األميركيين"إسرائيل" في شعبية األميركي الذي أظهر ارتفاعاً

 - في الصراع العربي "إسرائيل" من المستطلعين أبدوا تأييدهم لموقف %63وبين االستطالع أن 
 23 في المائة تأييدهم للموقف الفلسطيني، و15، فيما أبدى 1991اإلسرائيلي، وهي أعلى نسبة منذ عام 

  .في المائة أبدوا تأييدهم للطرفين أو عدم تأييد أي من الطرفين أو لم يعربوا عن موقفهم
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التأييد المرتفع للموقف اإلسرائيلي " عن مصدر في ديوان نتنياهو قوله إن "يديعوت أحرونوت"ونقل موقع 
 الكبير األول في االرتفاع" وأضاف "لدى األميركيين ناتج من الشعور العميق بالقيم المشتركة للشعبين

 ."نسبة المؤيدين إلسرائيل منذ عقدين ليس صدفة
 1/3/2010الشرق األوسط، 

  
   عام حاسم 2011: باراك .32

ذكرت مصادر استخباراتية وعسكرية إسرائيلية أن مؤشرات الوضع المقبل في :  وكاالت،االتحاد
أنا ال أضلل " قال الجمعة الماضي  باراكإيهودالمنطقة، ال تبعث على التفاؤل مشيرة إلى أن وزير الدفاع 

، "، دون اتخاذ قرارات حاسمة2011نفسي فالوضع ليس سهالً وأنا أعلم بأنه ليس من السهل دخول عام 
 ألف صاروخ 45ليس من الصدفة أن "وأضاف الوزير اإلسرائيلي بقوله . "شن الحرب"في إشارة إلى

أن الحزب يملك منظومات أسلحة من تلك التي بحيازة حزب اهللا تغطي كل نقطة في إسرائيل، مؤكداًَ 
  .تمتلكها دول مستقلة عدة

1/3/2010االتحاد، اإلمارات،    
  

   تحتج على رسائل ألوالد إسبان تهاجمها"إسرائيل" .33
 المئات مـن    إرسال على   أبيب السفير االسباني في تل      إلى احتجاجا   "إسرائيل" قدمت   : وص ف  -القدس  

وقـال   . فـي مدريـد    اإلسرائيلية السفارة   إلىرية والتي وجهها تالميذ اسبان      الرسائل المعادية للدولة العب   
 ناور جيلون اتصل هاتفياً بالـسفير       أوروباالمدير العام المساعد لشؤون     "مسؤول في وزارة الخارجية إن      

االسباني ألفارو ايرانثو ليعرب له عن احتجاجه على هذه الرسـائل التـي كتبهـا أوالد بـين الخامـسة                
كـم طفـال    " على سبيل المثال سفارتنا،      األطفالفي هذه الرسائل يسأل     : "وأضاف. من العمر " شرةوالعا

  ". القتل من اجل المالأوقفوا" يكتبون أو" فلسطينيا قتلتم اليوم؟
  1/3/2010النهار، 

  
  النظامية من الجيوش "إسرائيل"المقاومة أخطر على : معهد دراسات األمن القومي .34

تؤكد دراسة إسرائيلية أن ميزان القوى الراهن بين المقاومة في الـشرق األوسـط   : وديع عواودة -حيفا  
 .وبين أعدائها وخصومها شبه متوازن ويميل لصالحها وأنها تهدد إسرائيل أكثر من الجيـوش النظاميـة               

تحـدي  "وتوضح الدراسة الصادرة عن معهد دراسات األمن القومي التابع لجامعة تـل أبيـب بعنـوان                 
، أن المقاومة غيرت وجه المنطقة كما تـدلل         "ة، خواصها والطرق اإلسرائيلية الممكنة لمواجهتها     المقاوم

التحوالت الهامة بالساحتين الفلسطينية واللبنانية والتي عززت فكرة المقاومة كمفهوم مهيمن لدى غالبيـة              
  .الجماهير في المنطقة
رية إن قادة مشروع المقاومة لم ينجحوا بعـد          ميخائيل ميليشطاين ضمن مجلة شه     .ويقول معد الدراسة د   

في ترجمة الفكرة لنظام بديل في المنطقة لكنها مرتبطة بعمق بمسيرات ثقافية واجتماعية وسياسية فيهـا،                
ويقترح التنازل عن فكرة القضاء على المقاومة بضربة عسكرية قاضية وتبني معركة استنزاف طويلة ال               

ويلفت الباحث إلى   . ى لزعزعة أسسها وركائز تبلورها في وعي الناس       تتمحور في قوتها العسكرية وتسع    
أن المقاومة تضع إسرائيل اليوم في تحد جديد بعد تبني عناصرها ذات السيادة الكاملة كإيران وسـوريا                 

  .أنماطا قتالية تستخدمها المنظمات المسلحة، وبعد حيازة هذه المنظمات قدرات جيوش نظامية
 28/2/2010نت، .الجزيرة
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  زحالقة يطالب الدول العربية بوقف استقبال اإلسرائيليين رداً على اغتيال المبحوح .35
اإلسرائيلي عن أن   " الكنيست"كشف جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في          : الناصرة

غتيـال القيـادي    أزمة داخلية آخذة في التفاعل داخل الدولة العبرية، بعد العملية الفاشلة التـي رافقـت ا               
أمـا بالنـسبة لنـا نحـن        : "وتابع النائب العربي يقـول      .العسكري في حركة حماس محمود المبحوح     

الفلسطينيين، فنرى أن هناك جريمة ارتكبت بحق شخصية فلسطينية، وعلى الدول العربية، وعلى دبـي               
 وهناك مكاتب تجارية كثيـرة      تحديداً باتخاذ موقف، إذ ال يعقل أن يستقبل اإلسرائيليون في دبي للتجارة،           

  ".إسرائيلية في دبي، في حين أن هذه التجارة تستغل من أجل االغتياالت
  28/2/2010قدس برس، 

  
  نتنياهو يفشل في ترتيب لقاء مع أوباما .36

سرائيلي بنيامين نتنياهو، بترتيب لقاء مع الـرئيس األميركـي بـاراك            فشلت مساعي رئيس الوزراء اإل    
أوباما، خالل زيارته المتوقعة، بعد بضعة أسابيع، إلى الواليات المتحدة للمشاركة في مؤتمر المنظمـات               

فقد . اليهودية األميركية الداعمة إلسرائيل، إيباك، بحجة أن الرئيس لن يكون عندها موجوداً في واشنطن             
 موقع يديعوت أحرونوت اإللكتروني، عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء تأكيده أن نتنيـاهو لـن                 نقل

يلتقي مع أوباما خالل زيارته المفترضة إلى واشنطن، وأن السبب يعود إلى أن الرئيس األميركي سيكون                
القات المتـوترة   رغم ذلك فإن هناك شكوكاً بأن يكون السبب هو الع         . في ذلك الحين في زيارة ألندونيسيا     

بينهما بسبب خيبة الجانب األميركي مـن عـدم         » شبه قطيعة «بين أوباما ونتنياهو التي وصلت إلى حد        
  .حدوث تقدم في العملية السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

  1/3/2010األخبار، 
  

  تجاريةالحكومة اإلسرائيلية تدرس استخدام حائط البراق لعرض اإلعالنات ال": هآرتس" .37
 كشفت صحيفة عبرية النقاب عن عزم الحكومة اإلسرائيلية دراسة مشروع قانون يسمح :الناصرة

 -ألغراض الترويج الدعائي، في خطوة اعتبرها البعض ) في المسجد األقصى(باستخدام حائط البراق 
 طاقاته من الناحية  بأنها ستمكن من استغالل هذا المعلم التاريخي والديني بكامل-في حال إقرار القانون

العبرية؛ كشف مصدر في مكتب / هآرتس/صحيفة ) 28/2(وبحسب تقرير نشرته يوم األحد  .التجارية
موردخاي "رئيس الوزراء اإلسرائيلي عن عزم الحكومة دراسة مشروع قانون تقدم به عضو الكنيست 

ها أو عبارات الترويج ، والذي سيمكن الشركات التجارية من عرض شعاراتها أو صور منتجات"هيدود
عرض صور "الدعائي على حائط البراق، باستخدام تقنيات ليزر طورت من قبل شركة إسرائيلية تتيح 

  .، طبقاً للصحيفة"عالية الجودة على الجدران والقباب والمآذن وأبراج الكنائس
  28/2/2010 قدس برس،

  
  سات باألعياد اليهوديةاقتحام األقصى هدفه ربط المقد: الهيئة اإلسالمية المسيحية .38

 المسيحية لنصرة القدس والمقدسات بقيام قوات مدججة من شرطة اإلسالمية نددت الهيئة :رام اهللا
 األمينوقال  . المبارك، أمس، وقمع المصلين المعتكفين داخلهاألقصىاالحتالل باقتحام ساحات المسجد 

 ثكنة عسكرية، إلى األقصىة القديمة ومحيط  حسن خاطر إن سلطات االحتالل حولت البلد.العام للهيئة د
 البلدة القديمة معلنة أبواب وكذلك األقصى أبوابحيث قامت بحشد المئات من رجال الشرطة وأغلقت 

 اإلجراءات هذه إن: وقال خاطر . إليهاأو خروج العرب منها أوالقدس منطقة عسكرية مغلقة يمنع دخول 
 بمناسبة ما يعرف األقصىام قطعان المتطرفين اليهود لساحات الخطيرة والمكشوفة تأتي تمهيدا القتح
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 باألعياد األقصى االحتالل والجماعات المتطرفة يريدون ربط إن عيد المساخر، مؤكدا أوبعيد بوريم 
  . عيدا ومناسبة دينية55اليهودية التي يزيد عددها في السنة على 

 في األنباءمعد سلفا والذي وزعته على وكاالت ونفى خاطر مزاعم سلطات االحتالل من خالل البيان ال
 في األجانب حجارة على السياح بإلقاء، جاء نتيجة قيام المصلين لألقصىمحاولتها تبرير اقتحام قواتها 

 . الخارج
  1/3/2010الغد، األردن، 

  
   عام تهويد األقصى2010: خبراء .39

إلسالمية في فلسطين أن يكون عام توقع خبراء في شؤون القدس والمقدسات ا: محمد النجار -عمان 
ويرى هؤالء الخبراء أن ما شجع  ".عام الخطوات العملية اإلسرائيلية لتهويد المسجد األقصى "2010

الرد الرسمي والشعبي "السلطات اإلسرائيلية والجماعات اليهودية على اقتحام المسجد األقصى اليوم هو 
  .لحرم اإلبراهيمي ومسجد باللعلى قرار تهويد ا" العربي واإلسالمي الباهت

للمسجد األقصى " حاسم"وقال وزير األوقاف األردني األسبق رائف نجم للجزيرة نت إن العام الحالي 
انعدام الجهود السياسية ومنع المقاومة ضد االحتالل "، واعتبر أن ينيةفلسطينالوالقدس وكافة المقدسات 

  ".دسات أكبر محفز لليهود لالستمرار في مخططاتهموضعف الرد الشعبي على ما يجري من تهويد للمق
 عبد اهللا .أما أستاذ دراسات بيت المقدس ومسؤول اإلعالم والعالقات العامة السابق في المسجد األقصى د

وأوضح أنه  ".يحدث ألول مرة في طريقة تنفيذه"معروف فاعتبر أن ما يجري في المسجد األقصى اليوم 
سرائيلية األقصى وتسمح فقط لليهود والسياح بالدخول إلى ساحاته من باب ألول مرة تغلق السلطات اإل
   .المغاربة الذي تسيطر عليه

ومن جهته يرى الخبير في شؤون القدس والمسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية سعود أبو محفوظ أن 
التحرك اليهودي "إن وقال للجزيرة نت  ".عام الخطوات العملية لتهويد المسجد األقصى" هو 2010العام 

 مارس المقبل باقتحام شامل ستنفذه الجماعات اليهودية للمسجد / آذار16في هذا اإلطار سيتوج في 
ووصف أبو محفوظ التصريحات  ". للمخطط اإلسرائيلي في عاماألقصى، الذي سيستكمل تهويده وفقاً

، معتبرا أن "الفارغة والكاذبة" بـالرسمية المستنكرة لما يجري في الخليل والقدس وغيرها من المقدسات
   ".الصادق الوحيد في لهجته تجاه القدس والمقدسات اإلسالمية هو الكاذب نتنياهو"

  28/2/2010نت، .الجزيرة
  

   ألف وحدة استيطانية في القدس40الحملة االستيطانية تستهدف إقامة : الرويضي .40
قال مسؤول ملف القدس في رئاسة السلطة : التوكا، ال نادية سعد الدين ويوسف الشايب- رام اهللا ،عمان

 ألف وحدة استيطانية في 40الحملة االستيطانية اإلسرائيلية تستهدف إقامة "الفلسطينية أحمد الرويضي إن 
القدس المحتلة اعتباراً من العام الحالي، وتجهيز البنية التحتية الستقدام مليون يهودي من الخارج 

ينفذ مخططاً جديداً يهدف إلى "من القدس المحتلة، إن االحتالل " الغد"ى وأضاف، إل ".لتوطينهم فيها
إغالق باب العمود وربط البلدة القديمة مع الجانب الغربي من القدس المحتلة عبر المدخل الرئيسي لكي 

 ألف مواطن مقدسي بالطرد إلقامة 12تهدد سلطات االحتالل "بينما  ".يصبح من منطقة باب الخليل
  ".وراتية في البلدة القديمة تمتد من الشيخ جراح وحي سلوانحدائق ت

   "...صمت منظمة المؤتمر اإلسالمي من األحداث الراهنة في القدس المحتلة"وانتقد الرويضي ما اعتبره 
  1/3/2010الغد، ألردن، 

  
  



  

  

 
 

  

            21 ص                                     1715:         العدد       1/3/2010اإلثنين  :التاريخ

  منظمة يهودية متطرفة تتحرك إلنشاء بؤرة استيطانية في أريحا: صحيفة إسرائيلية .41
 العبرية إن منظمة يهودية تسعى إلى إنشاء بؤرة استيطانية في مدينة "هآرتس" قالت صحيفة :الناصرة

أريحا، معتبرة أن ذلك يشكل أحد أبرز أولويتها ضمن حملة تقودها لتجديد االستيطان اليهودي في الضفة 
ى نفسها اسم صحيفة تسعى جماعة يمينية تطلق علال؛ )28/2(وبحسب تقرير نشرته يوم األحد . الغربية

إلى إنشاء بؤرة استيطانية في مدينة أريحا وُأخرى جديدة في منطقة " شباب من أجل أرض إسرائيل"
  .نابلس

   28/2/2009 قدس برس،
  

   مسيرة إلى الحرم اإلبراهيمي وهم سكارىننظمويعشرات المستوطنين  .42
 سكان الحي اليهودي ذكرت مصادر إسرائيلية، أن عشرات المستوطنين من:  أحمد رمضان-رام اهللا 

يديعوت "وقال موقع صحفية  . الحرم اإلبراهيمي وهم سكارىإلىوسط مدينة الخليل نظموا مسيرة 
   ".ستسقط الخليل في أيدينا) المساخر(في عيد البوراليم : (إن المستوطنين هتفوا: "اإلسرائيلية" أحرنوت

  1/3/2010المستقبل، 
  

   صالح رائد قرار سجن الشيخدس تجمد مؤقتاً في القاإلسرائيليةالمحكمة المركزية  .43
 بتجميد قرار السجن الفعلي للشيخ رائد صالح، أمس قررت المحكمة المركزية في جلسة :القدس المحتلة

 االستئناف قرار في وإصدار دون شروط، حتى النظر -رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني 
طاقم محامي الشيخ رائد صالح، المقدم ضد قرار محكمة  واإلنسانالذي قدمه مركز ميزان لحقوق 

 والقاضي بالسجن الفعلي للشيخ رائد صالح لمدة تسعة أشهر، والتي 13/1/2010الصلح من تاريخ 
  . اليومتبدأكانت من المفترض أن 

  1/3/2010الحياة الجديدة، 
  

   مواطنين خالل تظاهرة بمنطقة عش الغرابثالثةإصابة : بيت ساحور .44
 مواطنين بجروح خالل تظاهرة جماهيرية نظمتها لجنة القوى 3، أمس،  أصيب:سن عبد الجوادكتب ح

  . عش الغراب في بلدة بيت ساحور بمحافظة بيت لحمأراضيالوطنية بالتنسيق مع لجنة الدفاع عن 
  1/3/2010األيام، فلسطين، 

  
  هم بعد إطالق النار عليقوات االحتالل تختطف ثالثة فلسطينيين وسط غزة .45

 ثالثة شبان فلسطينيين، في أمس فجر اإلسرائيلياعتقلت قوات من جيش االحتالل  : اشرف الهور-غزة 
وبحسب المعلومات فان عملية االعتقال تمت للشبان .  الشرق من وسط قطاع غزةإلىمنطقة حدودية تقع 

خيم البريح وسط القطاع  الشرق من مإلىالثالثة خالل محاولتهم التسلل من خالل السياج الحدودي الواقع 
   . بهدف العمل هناك1948األراضي المحتلة سنة  حدود إلى

 زخات من الرصاص في أطلق اإلسرائيلي الجيش أنوقال سكان يقطنون على مقربة من تلك الحدود 
  . جهة غير معلومةإلى يتمكن من اعتقال الشبان الذين لم تعرف هويتهم، ويقتادهم أنتلك المنطقة قبل 

  1/3/2010 العربي، القدس
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  المحررين كمشبوهيناألسرى  تتعامل مع األونرواوكالة : قراقع .46
 بفصل كل طالب فلسطيني األونروا انتقد وزير األسرى عيسى قراقع قيام وكالة : مراد ياسين-طولكرم 

طور  وكالة الغوث تتعامل مع األسرى كمشبوهين وهذا تأن تم اعتقاله من قبل سلطات االحتالل مؤكداً
خطير للغاية وغير معقول، مؤكدا انه يعتزم طرح هذا الموضوع أمام مجلس الوزراء التخاذ القرارات 

  . الالزمة بشأنه
  1/3/2010الحياة الجديدة، 

  
  االثنين في االتجاهين لثالثة أيام مصر تفتح معبر رفح: هيئة المعابر الفلسطينية .47

أن السلطات المصرية قررت فتح معبر ) 28/2(وم األحد أعلنت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية ي: غزة
ولمدة ثالثة أيام متواصلة في االتجاهين أمام العالقين والمرضى والطالب ) 1/3(رفح البري يوم االثنين

  .وأصحاب االقامات في مصر والدول العربية واألجنبية
يجري اتصاالت مع األخوة إن الجانب الفلسطيني ": "قدس برس"وقال مصدر مسؤول على معبر رفح لـ

  ".المصريين من أجل تسهيل سفر أكبر عدد ممكن من العالقين في قطاع غزة
 أالف فلسطيني يتطلعون إلى 7وأفادت أخر اإلحصاءات الصادرة عن وزارة الداخلية في غزة أن 

  . السماح لهم بالسفر عند فتح المعبر مع مصر
  28/2/2010قدس برس، 

  
  ة الفلسطينية بمحاولة شطب تقرير فولك والعمل على تأجيل مناقشتهتجمع حقوقي يتهم السلط .48

اتهمت حوالي عشرين منظمة حقوقية، وهيئة اجتماعية البعثة الفلسطينية لدى األمم المتحدة في : غزة
، 1967جنيف بمهاجمة ومحاولة شطب تقرير المقرر الخاص لحقوق اإلنسان في األرض المحتلة عام 

  .، بشأن جلسة مجلس حقوق اإلنسان الخاصة بفلسطين"رد فولكرتشا"بل وشخص السيد 
وطالبت هذه المنظمات في رسالة وجهتها إلى الرئيس محمود عباس بحث البعثة على التراجع عن طلب 

أو تأجيله، وتثبيته رسمياً على أجندة الجلسة الخاصة بحالة حقوق اإلنسان في /سحب مناقشة التقرير و
أن االنتقادات المسوقة من قبل : "وأضافت. مارس المقبل/  عقدها خالل آذاراألرض المحتلة والمنوي

الجانب الفلسطيني على التقرير المشار إليه ال تستند إلى قراءة موضوعية لدور المقرر الخاص 
وصالحياته، وال تعدو كونها قراءات، وال يمكن أن تكون مبرراً مقبوالً لطلب تأجيل مناقشة التقرير حتى 

  ".، من جهة ثانية"ريتشارد فولك" من جهة، واستبعاد شخص المقرر الخاص السيد 2010يونيو / نحزيرا
أننا نرى أن ما ورد في تقرير السيد فولك، بما في ذلك اإلشارة إلى بعض :" وقالت المؤسسات الحقوقية 

صلة النهائية مواطن النقص في تقرير غولدستون، وتلك التي تنتقد السلطات الفلسطينية، هي في المح
تصب في خدمة المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا وقضايا حقوق اإلنسان، وإستراتيجية المطالبة بتطبيق 

  ".القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية
ا مع وطالبت الرئيس عباس بتوجيه البعثات الفلسطينية العاملة في المحافل الدولية لتنسيق جهوده

منظمات حقوق اإلنسان وقوى المجتمع المدني الفلسطيني لضمان كسب التأييد الدولي المطلوب لوضع 
توصيات تقرير (آلية مراقبة وتنفيذ لتوصيات بعثة األمم المتحدة بشأن الحرب على قطاع غزة 

  . ، والتقارير بشأن حالة حقوق اإلنسان في األرض المحتلة)غولدستون
  28/2/2010قدس برس، 
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  سنبذل كل ما بوسعنا لحماية األماكن المقدسة في القدس: األردني عاهلال .49
 ضرورة قيام المجتمع الدولي بخطوات فوريـة وفاعلـة          أمس، ،اهللا الثاني  عبداألردني  أكد الملك   : بترا

 هوية  لحماية األماكن المقدسة في القدس الشرقية من اإلجراءات األحادية اإلسرائيلية التي تستهدف تغيير            
وحـذر، خـالل    ،  القدس وتشكل استفزازا خطيرا يهدد كل الجهود المبذولة لتحقيق السالم في المنطقـة            

استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من التبعات الخطيرة للخطوات اإلسرائيلية االستفزازية التـي             
كمـا  . اكن المقدسة في القدس    سيستمر في بذل كل ما بوسعه لحماية األم        األردن، مؤكدا أن    األردنيدينها  

 األخيرة بإعالنها ضم الحرم اإلبراهيمي الشريف ومـسجد         "إسرائيل"وإدانته إلجراءات   ه  شدد على رفض  
  .بالل بن رباح إلى قائمة المواقع التراثية اإلسرائيلية

  1/3/2010الدستور، األردن، 
  

 سي من الحرم القداإلسرائيلية الشرطة األردن يستنكر ويتحرك إلخراج .50
 تدخلنا  لقد ،بترا -األردنية األنباء وكالة   إلى في تصريح      ،ناصر جوده األردني  قال وزير الخارجية    : بترا

 هـذه الجهـود      وأسـفرت  المعنية   اإلسرائيلية مع كل السلطات     أبيب، في تل    األردنيةمن خالل سفارتنا    
 األبـواب م  القدسي وفتح  من الحر  اإلسرائيلية صيغة وهي خروج الشرطة      إلىواالتصاالت عن التوصل    

 األوقـاف  مع مديرية    أيضا المصلين والسماح بخروج المعتصمين من داخل  المسجد وذلك بالترتيب            أمام
 على استخدام  القوة ضـد المـواطنين         اإلسرائيلية لدى السلطات    أيضا احتج   األردن أن أضافو .بالقدس

 يرفض أي مساس مـن قبـل قـوات          األردن نإلى أ  أشارو. الفلسطينيين في البلدة القديمة خارج الحرم     
 قيـام قـوات مـن       أن واعتبر . الفلسطينية المحتلة  األراضي المقدسة في    باألماكن  اإلسرائيلياالحتالل  

 إلرادة وتطويقها المـسجد يـشكل تحـديا         ، المبارك األقصى باقتحام المسجد    اإلسرائيليشرطة االحتالل   
 . عملية السالمإطالق إلىالمجتمع الدولي ويعيق الجهود  الرامية 

  1/3/2010الرأي، األردن، 
  

  يدعون النتفاضة ثالثة دفاعاً عن المقدسات األردن خوانإ .51
همام سعيد مغبة استمرار االعتداءات الصهيونية      .  المسلمين د  اإلخوان حذر المراقب العام لجماعة      :عمان

لطات االحتالل لباحـات المـسجد      ونبه في تعقيب له على اقتحام س      . اإلسالميةالممنهجة على المقدسات    
، ووفقـاً لمـا نـشره موقـع         "حالة ال ينفع معها ندم المقصرين     " إلى   األمور من وصول    ،ساألقصى، أم 

 انتفاضة ثالثة دفاعاً عن المقدسات، مطالباً المستوى الرسمي والشعبي          إلىالجماعة االلكتروني دعا سعيد     
قطع العالقات مع الكيان الصهيوني ووقف      و ،لسطيني بدعم صمود ومقاومة الشعب الف     واإلسالميالعربي  

  . التطبيع معهأشكالكافة 
  1/3/2010الدستور، األردن، 

  
   الحرب يقرب نهايتها"إسرائيل"شن : نجاد .52

حذر الرئيس االيراني محمود أحمد نجاد اسرائيل من مواصلة العدوان او شـن             :  مالك القعقور  -طهران  
التضامن الـوطني واالسـالمي     "، وأضاف نجاد في ختام مؤتمر       "تربتألن نهايتها تكون اق   "حرب جديدة   

ان الكيان الصهيوني الفاسد أصبح، بفضل المقاومة، خاوياً مـن  ":  الذي عقد في طهران "لمستقبل فلسطين 
، ورأى  "شعوب أوروبا وأميركا اصبحت تخالف الكيان الصهيوني وتطالب بانهاء حياته         ... فلسفة وجوده 

 الطريق الوحيد لإلمساك بهذا الشيطان البليد وارساله الى قعر جهنم، وعالئـم النـصر               المقاومة هي "أن  
  . "اصبحت واضحة
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رصوا صفوف المقاومة وقربوا األفكار والقلوب فان غد فلسطين رهن          ": نيين قائالً يوخاطب نجاد الفلسط  
اع كل االديـان احـراراً      ان ميثاق تحرير فلسطين وفلسطين الحرة التي يكون فيها اتب         . تآلفكم وتالحمكم 

مكرمين يعيشون بعضهم مع بعض وتكون التهيئة للديموقراطية الحقيقية في ظل االستقالل والعز وتحت              
ودعا الدول المحيطة باسرائيل وشعوب المنطقة الـى         ."االرادة الفلسطينية، يكمن في سلوك هذا الطريق      

طأ جديد، لكي يتم من خالله انهاء حياة هذا الكيان          الحفاظ على استعدادها التام اذا حاول الكيان ارتكاب خ        "
  ."لمرة واحدة ونهائية

ـ    المتميزة جداً فـي هـذا      " رمضان عبداهللا شلح، اليران مواقفها       "الجهاد االسالمي "وشكر االمين العام ل
  ."العصر والزمان الذي يعز فيه الموقف الصادق والشجاع

حين يكون قادة االمـة     ": مشعل على موقف نجاد، قائالً    وأثنى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد        
أننا لـن   «واكد  . »على هذا النحو من المبدئية والشجاعة فال مكان السرائيل وال الميركا وال لتهديداتهما            

  ."ننكسر أمام اسرائيل بل سنهزمها
  اعالن طهران

يراني منوشهر متقي بانهـا     ، وصفها وزير الخارجية اال    "اعالن طهران "وانتهى المؤتمر الى ورقة سميت      
وشدد االعالن علـى     ."رسالة الى اصدقاء القضية الفلسطينية وكذلك الى اعداء القضية واالمة االسالمية          "
تمسك الشعب الفلسطيني بكل حقوقه الوطنية والتاريخية واعتبارها غير خاضعة للمساومة وفي مقـدمها              "

، ودعم حق الشعب الفلـسطنيي فـي مقاومـة          1948 حقه في القدس وعودة الالجئين الذين شردوا العام       
الكيان الصيهوني الستعادة الحقوق الوطنية الثابتة واسترداد كل االرضي المحتلة في فلـسطين ولبنـان               

  ."والجوالن
  1/3/2010الحياة، 

  
  الفلسطينيين متهم بتقديم دعم لوجستيوأحد ... المبحوح تعرض للتخدير قبل خنقه: دبي .53

اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي تفاصيل جديدة في قـضية              كشف  : محمود خليل 
 فـي مـؤتمر     ،وقال المزينة . اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبي الشهر الماضي          

 متهماً أعلنت أسماءهم شرطة     26 إن عملية االغتيال التي تمت في أحد فنادق دبي من قبل             ،صحفي أمس 
، وهو عبارة عن عقار يستخدم في مراحـل التخـذير           )سكسينيل كولين (قاً، تمت باستخدام عقار     دبي ساب 
وأشار إلى أن له مفعوالً سريعاً يؤدي الرتخاء العضالت ويسبب فقدان الوعي لمـدة              ). البنج العام (الكلي  

  .محددة حسب كمية العقار في الدم
 أن أحـد    "العربية"ة دبي مساء أمس عبر قناة        كشف الفريق ضاحي خلفان تميم قائد عام شرط        ،في وقت 

قـدموا علـى اغتيـال      أالفلسطينيين الموقوفين لدى الشرطة متهم بتقديم دعم لوجستي للعناصر الـذين            
حقن المجني عليه بهذه المـادة، وبعـد   "وأكد المزينة أن السيناريو الذي ُأعد من قبل الجناة هو     .المبحوح

  ."اة طبيعية، ال تظهر عالمات للمقاومة من جانب المجني عليه قبيل موتهذلك خنقه بطريقة تبدو فيها الوف
  1/3/2010االتحاد، اإلمارات، 

  
  للمسجد األقصى إهانة للعرب" إسرائيل"اقتحام : موسىعمرو  .54

لمواصلتها ممارسة االنتهاكات في المناطق المقدسـة       " إسرائيل"دانت جامعة الدول العربية أمس       :القاهرة
واعتبر األمين العـام للجامعـة العربيـة         .فلسطينية المحتلة وآخرها اقتحام المسجد األقصى     باألراضي ال 

النتهاكاتها في المناطق المقدسة باألراضـي الفلـسطينية اسـتهانة          " إسرائيل"مواصلة  "عمرو موسى أن    
  ".وإهانة للسياسية العربية
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زيلندا هون ميـراي مـاكيلي، إن       وقال، في تصريحات للصحافيين، أمس، عقب لقائه وزير خارجية نيو         
وسـبل  " اإلسـرائيلية "مجلس وزراء الخارجية العرب المقرر عقده األربعاء المقبل سيبحث االنتهاكات           "

للحرم اإلبراهيمي هو أمر خارج عن القانون، ويجب أال نقبله بأي           " إسرائيل"ضم  "وأكد أن   ". التصدي لها 
د الخيارات التي سيناقشها مجلس وزراء الخارجية في        ، لكنه رفض تحدي   "شكل من األشكال أو نعترف به     

ستتم مناقشة العرض األمريكي بشأن استئناف عملية التسوية، خاصة فـي ضـوء             "وقال إنه   . هذا الشأن 
  ".التطورات األخيرة في األراضي العربية المحتلة

ة السفير محمد صبيح،    وفي السياق نفسه، حذر األمين العام المساعد لشؤون فلسطين بجامعة الدول العربي           
وأدان بشدة  . ، من مواصلة سلطات االحتالل لمخططها الصهيوني في تهويد القدس         "الخليج"في تصريح ل    

األخيرة وعلى رأسها اقتحام ساحة مسجد األقصى، مؤكدا ضرورة اتخاذ موقف           " اإلسرائيلية"االنتهاكات  
  ."اإلسرائيلية"عربي وإسالمي ودولي للتصدي لتلك الممارسات 

  1/3/2010الخليج، 
  

  لسياسة الحصار التي تتبعها الحكومة المصرية تجاه قطاع غزةانتقادات : نواب كويتيون .55
وجه نواب كويتيون انتقادات حادة لسياسة اإلغالق والحصار التـي تتبعهـا            :  جهاد أبو العيس   -الكويت  

لوقفة جادة وحقيقيـة إلنهـاء      الحكومة المصرية تجاه قطاع غزة، داعين البرلمانات والحكومات العربية          
سياسـة  "وحمل البرلمانيون، في تصريحات للجزيرة نت، على ما سموها         . في القطاع " الوضع المأساوي "

شـرفاء  "التي يتبعها النظام المصري ضد أبناء العروبة واإلسالم في غزة، داعين من سـموهم               " التواطؤ
 تاريخ مصر المشرف تجاه القـضايا العربيـة         مصر والوطنيين فيها لالنقالب على السياسة الغريبة عن       

  ".واإلسالمية
في جبين النظام الرسمي    " وصمة عار "ووصف البرلمانيون جدار الفصل الفوالذي بين مصر وغزة بأنه          

  ".من مشاعر العروبة واألخوة ورباط الدين"العربي وإعالن براءة 
  28/2/2010نت، .الجزيرة

 
  الل في ساحة األقصىمصر تطالب بوقف ممارسات قوات االحت .56

 صرح السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مـصر ابلغـت                : محمود النوبي 
الحكومة االسرائيلية قلقها العميق ازاء المواجهات والتصعيد الحالي علي اثر القرار اإلسـرائيلي غيـر               

  . تراث الوطني اإلسرائيليالشرعي بضم موقعي الحرم االبراهيمي ومسجد بالل الى قائمة ال
نزع فتيل موجـة التـوتر      " إسرائيل" انه ابلغ القائم باالعمال اإلسرائيلي ان مصر تطلب من           ،وقال زكي 

 موضحاً ان القرار اإلسرائيلي يلقي بظـل مـن           الجديدة التي بدأت بسبب القرار اإلسرائيلي المشار اليه،       
مضي قدماً نحو استئناف العمل السياسي وتحقيق السالم في         الشك حول مدى جدية النوايا اإلسرائيلية في ال       

  . المنطقة
  1/3/2010األهرام، مصر، 

  
  باحة األقصى" إسرائيل"االمارات تدين اقتحام  .57

الهجمات الوحشية واالنتهاكات الخطيرة التي يقوم بها المستوطنون وقوات االحتالل          "دانت دولة االمارات    
اجراء خطير ومكشوف في اطار المحاوالت االسـرائيلية        " معتبرة انه    ،"االسرائيلي ضد المسجد االقصى   

ودعت المجتمع الدولي الى القيام بواجباته في حماية الهوية الثقافيـة لألمـاكن             ". المستمرة لتهويد القدس  
االسالمية والمسيحية في القدس، مؤكدة ان استمرار االعتداءات على المقدسات وتزوير التاريخ وسرقته             
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تمادياً في تحدي المجتمع الدولي، وتحدياً لمشاعر المسلمين والمسيحيين فـي المنطقـة والعـالم،               يشكل  
  .وتقويضاً للجهود الدولية الستئناف عملية السالم وتحقيق االمن واالستقرار في المنطقة

  1/3/2010الحياة، 
 

  الى ضرورة توصل الفلسطينيين الى مواقف موحدةاألسد يدعو  .58
جدد الرئيس بشار األسد، خالل استقباله وزير الخارجية السويدي كارل بيلت،           : حميدي ابراهيم   -دمشق  

في عملية الـسالم، داعيـاً الـى    " اهمية وجود دور اوروبي محوري داعم للوساطة التركية      "التأكيد على   
توصل الفلسطينيين الى مواقف موحدة كي يكونوا أقدر على تمثيـل شـعبهم ألجـل اسـتعادة                 "ضرورة  

تناول تطورات األوضاع في الشرق األوسط، خصوصاً عمليـة         "وأفاد ناطق رئاسي، ان اللقاء      ". همحقوق
  ".السالم المتوقفة بسبب المواقف والتصرفات اإلسرائيلية

  1/3/2010الحياة، 
 

  القبض على عميل للموساد اإلسرائيلي بصنعاء .59
داهمت مبنى في العاصمة صـنعاء      قالت مصادر أمنية يمنية إن أجهزة األمن        :  صادق السلمي  -صنعاء  

لهذه المـصادر قولهـا إن المعتقـل        " براقش نت "ونسب موقع   . وضبطت عميال للمخابرات اإلسرائيلية   
صومالي الجنسية وإنها صادرت عددا من المضبوطات وباشرت تحقيقات واسعة وسط تكتم شديد لمعرفة              

 .تفاصيل أوفى حول القضية
 1/3/2010الوطن، السعودية، 

  
  عبر اإلنترنت" انتفاضة ثالثة" االستخبارات اإليراني يدعو الفلسطينيين إلى وزير .60

دعا وزير االستخبارات اإليراني حيدر مصلحي، الفصائل الفلسطينية إلى فتح جبهة قتال            :  لندن -طهران  
مؤتمر وقال مصلحي للصحافيين، أمس، عقب إلقائه خطابا أمام  .جديدة ضد إسرائيل عبر شبكة اإلنترنت

وزارة االستخبارات اإليرانية تقترح علـى      «، إن   »التضامن الوطني واإلسالمي ألجل مستقبل فلسطين     «
وقال الـوزير   . »الفصائل الفلسطينية القيام بانتفاضة ثالثة من الممكن أن تكون على شكل حرب اإلنترنت            

ـ          «اإليراني إنه    الجرائم التـي يقترفهـا     من الممكن إنشاء شبكات إنترنت اجتماعية إلعالم العالم برمته ب
 .»اإلسرائيليون ضد الفلسطينيين

 1/3/2010الشرق األوسط، 
  

  اإلسرائيليةزيارة نجاد الى سوريا رد قوي على الغطرسة : مؤتمر االحزاب العربية .61
 االمانة العامة لمؤتمر االحزاب العربية بيانا امس قالت فيه انها تابعت باهتمام بالغ زيارة               أصدرت: عمان

االيراني الى سوريا، واللقاءات التي شملت امين عام حزب اهللا حسن نصراهللا ورئيس المكتـب               الرئيس  
  .السياسي لحركة حماس خالد مشعل

نسخة منه ان هذه الزيارة وما تمخض عنها رد واضح قوي على            " الدستور"وجاء في البيان الذي وصلت      
ز االميركية للدول العربية التي تهدف الى       الغطرسة والتهديدات الصهيونية، وزيارات وتصريحات االبتزا     

اننا ندعو الى فرض التأشيرات على الدول االجنبية ال سيما بعـد            ،  واضاف البيان  .سلخ الموقف العربي  
  .فضيحة الجوازات الغربية ودورها في اغتيال الشهيد محمود المبحوح

  1/3/2010الدستور، األردن، 
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   االقتحام الصهيوني لألقصىمظاهرات بجامعتي القاهرة واألزهر ضد .62
تظاهر المئات من طالب جامعتي القاهرة واألزهر احتجاجا على االنتهاكات الـصهيونية فـي               :القاهرة

وردد  .القدس المحتلة وقيام المغتصبين الصهاينة باقتحام المسجد األقصى واالعتـداء علـى المـصلين             
 من قبل قيادات الدول العربيـة واإلسـالمية         المتظاهرون في الجامعتين الهتافات المطالبة بتحرك عاجل      

إلنقاذ المقدسات اإلسالمية، واتخاذ قرارات بوقف كل أشكال التطبيـع، وكافـة العالقـات مـع الكيـان            
الصهيوني، فيما حملوا الفتات تطالب بإعالن الجهاد وفتح الحدود أمام الراغبين في التطـوع بـصفوف                

   .المقاومة الفلسطينية
  1/3/2010الخليج، 

  
  نتعامل بجدية مع االتهامات الموجهة لقتلة المبحوح باستخدام جوازات أسترالية: أستراليا .63

ن استراليا رفعت مـن وتيـرة ضـغطها علـى           أمصادر إسرائيلية   أكمدت  :  زهير اندراوس  -الناصرة  
ليا أنها  أكدت استرا  و .، بشان قضية جوازات السفر المزيفة التي تم استخدامها الغتيال المبحوح          "إسرائيل"

وأوضح رئيس الحكومة االسترالية، كوين     . حول قتل المبحوح  " إسرائيل"لم تحصل على تفسير كاف من       
راد، أن حكومته تنظر بجدية إلى االدعاءات بان عمالء الموساد استخدموا هويات مواطنين اسـتراليين               

زارة خارجيته قد اسـتدعت     وفي حديثه مع الصحافيين أكد راد على أن و        . من اجل تنفيذ عملية االغتيال    
السفير اإلسرائيلي في استراليا، وطلبت منه تقديم تفسير لما حصل، بيد أن السفير اإلسرائيلي عجز عـن                 

 وقال. تقديم معلومات جديدة بهذا الشأن، في حين أكد رئيس الحكومة االسترالية أن حكومته غير راضية              
بير في هذه القضية، التي وصفها باألمنيـة المعقـدة،           انّه على الحكومة االسترالية أن تعمل بحذر ك        راد

  .لكونها تتصل بتزييف واستخدام جوازات سفر استرالية
1/3/2010القدس العربي،   

  
 أبوظبي تتحرك للحد من حملة مدير شرطة دبي على أوروبا: نائب بريطاني .64

ة بن زايد آل نهيان، قد أكّد نائب في مجلس العموم البريطاني أن حاكم دولة اإلمارات، الشيخ خليف
استدرك تداعيات وأبعاد التصرفات العصبية غير المعهودة في العالقات الدولية التي تنطّح مدير شرطة 

وأضاف البرلماني أن الحاكم أقدم . دبي لسوقها ضد الدول األوروبية الحليفة على خلفية اغتيال المبحوح
ت مكثفة وودية للغاية مع الحكومات األوروبية على محاولة لجم إمارة دبي عن طريق إجراء اتصاال

اضطلع بها وزير خارجيته، الشيخ عبداهللا بن زايد آل نهيان، وأعرب خاللها عن شكره وتقديره لما 
  . قدمته كل من بريطانيا وإيرلندا وفرنسا وألمانيا والنمسا من جهود ودعم بالنسبة الغتيال المبحوح

    20102010//33//2828 المحرر العربي، لبنان،  المحرر العربي، لبنان، 
  

  اهتزت بشكل كبير في العالم في أعقاب اغتيال المبحوح " إسرائيل"سمعة ": ستريت جورنال" .65
 يجري بين السلطات اإلماراتيـة واألميركيـة        ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال األميركية أن تعاوناً       

تهمـون  بشأن حسابات بطاقات ائتمانية أصدرتها بعض المؤسسات المصرفية األميركيـة واسـتخدمها م            
وأشارت الصحيفة إلى أنهـا     . باغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبي الشهر الماضي          

أرسلت لشرطة دبي استفسارات عبر رسالة إلكترونية  بشأن القضية قيد التحقيق، كما أن الناطقين باسـم                 
  .مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الخارجية األميركية رفضا التعليق أيضا

 في األوساط اإلسرائيلية، ونسبت إلى      لقى ترحيباً يومضت وول ستريت جورنال إلى أن اغتيال المبحوح         
  ". جيدةأخباراً"زعيمة المعارضة تسيبي ليفني وصفها األسبوع الماضي عملية االغتيال بكونها 
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ـ         "إسرائيل"في المقابل أشارت الصحيفة إلى أن سمعة         اب عمليـة    اهتزت بشكل كبير في العالم فـي أعق
  .االغتيال، خاصة بعد أن كشفت التحقيقات عن استخدام جوازات أوروبية مزورة في تنفيذ العملية

ويرى محللون أنه إذا ثبتت التهمة بكون جهاز الموساد هو الذي يقف وراء عملية اغتيال المبحوح، فـإن                  
  .ر تكتيكيتكون قد ارتكبت حماقة إستراتيجية رغم مما قد تدعيه من انتصا" إسرائيل"

28/2/2010نت، .الجزيرة  
  

  يجب بدء مفاوضات إما مباشرة أو غير مباشرة على المسار الفلسطيني: وزير سويدي .66
 عن احتمـال    "الحياة" وزير الخارجية السويدي كارل بيلت في حديث إلى          قال:  إبراهيم حميدي  -دمشق  

هـذه  ": خروج من المأزق الـراهن    دعم االتحاد األوروبي لصدور قرار دولي يعترف بدولة فلسطينية لل         
اآلن، . ربما يكون في وقت ما هذا الخيار مطروحاًَ، لكن ليس نحن هناك بعـد             . الفكرة طرحت قبل سنة   

أفضل طريقة للمضي قدماً وفق المواقـف، هـو بـدء    ": وتابع. "ممكن أن نعقد الموضوع بدل دفعه قدماً      
ونحتاج . ، بما يشمل كل قضايا المرحلة النهائية      مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة على المسار الفلسطيني       

نحن ندعم المبادرة التركية التي لعبت دوراً مهماً، ومن المفيـد           . إلى إطالق العملية بين دمشق وتل أبيب      
 "يجب عدم التـسامح   ": وقال. "وهناك ضرورة المضي قدماً بطريقة ما إزاء المصالحة       . عودة هذا الدور  

سـوء  ": ة في اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح في دبـي، وقـال            مع استخدام جوازات أوروبي   
  ."استخدام جوازات السفر يجب أال يمر من دون عقاب

1/3/2010الحياة،   
  

      إدانات غربية لالقتحام اإلسرائيلي لألقصى   .67
بشأن القـرار اإلسـرائيلي اقتحـام قـوات األمـن           " مخاوف"أعربت الخارجية األميركية عن     : وكاالت

بـشأن خطـة    " خـشيتها "اإلسرائيلي صباح األحد ساحة المسجد األقصى، وعبرت منظمة اليونسكو عن           
  .وحذرت من تصاعد التوتر في المنطقة, "إسرائيل"

1/3/2010نت، .الجزيرة  
  

  عايشت الحرب على غزة من أولها آلخرها ولم أر إال جندياً إسرائيلياً واحداً: متضامنة أجنبية .68
 قالت المتضامنة األجنبية ايفا جازويتش البولندية األصل التي كانـت ضـمن عـدد               : هيام حسان  –لندن  

 22محدود من األجانب الذين أصروا على البقاء في غزة إبان فترة الحرب األخيرة التي امتـدت طيلـة                
ذي على غزة سوى جندي واحد، األمر ال      " إسرائيل"يوماً، إنها لم تر طيلة أيام الحرب األخيرة التي شنتها           

في أبشع صـورها خـالل      " إسرائيل"يؤشر بوضوح إلى سياسة القتل بدم بارد والالإنسانية التي انتهجتها           
  .الحرب

وتحدثت جازويتش عما شهدته بأم عينيها من مآسٍ خالل فترة الحرب في ندوة خاصة نظمهـا الملتقـى                  
سطيني في غزة وقدرته علـى      وأشادت خالل حديثها ببطولة الشعب الفل     . الثقافي العربي في لندن مؤخراً    

الصمود والمقاومة رغم صعوبة الظروف المعيشية واإلنسانية المفروضـة عليـه بموجـب الـسياسات               
  .اإلسرائيلية العدوانية

1/3/2010القدس العربي،   
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  هذا الحصار العربي للمقاومة .69
  نقوال ناصر

حدت عرب فلسطين في الوطن تحت      ــ و " ثورة"و" كفاحا مسلحا "منذ كانت الحركة الوطنية الفلسطينية      
االحتالل وفي الشتات وفي مخيمات الالجئين في المنافي ومنحتهم هوية وطنية ضاربة جذورها عميقا في               
التاريخ العربي اإلسالمي لوطنهم وفاردة أجنحتها على امتداد وجود الهوية العربية اإلسالمية ألمتهم فـي               

  .العالم 
المية لهذه الحركة عن احتضانها وعجزها عن تحمـل مـسؤولياتها           انكشف عجز الحاضنة العربية اإلس    

تجاهها بحيث بدأ التنصل من المسؤوليات القومية العربية واإلسالمية بذرائع كان أولها اتهـام الحركـة                
الدول العربية واإلسالمية وهي غير مستعدة في مواجهة مع دولة          " توريط"الوطنية الفلسطينية بالسعي إلى     

صهيوني في فلسطين تختار هذه الدولة أزمنة معاركها وأمكنتها، وبالتالي انفجرت مواجهـات           المشروع ال 
 عربية لم تتوان دولة االحتالل اإلسرائيلي عن تغذيتها بعدوانها العسكري المتكرر في حروب              –فلسطينية  

  .توسعية اتخذت من الحركة الوطنية الفلسطينية حجة تتذرع بها لشنها
الحركـة  " تجريـد " العربي الدموي المسلح عن شبه إجماع عربي علـى       –لفلسطيني  ا" الحوار"وتمخض  

الوطنية الفلسطينية من سالحها ومن حرية حركتها في محيطها العربي اإلسالمي ومن حقها في التواصل               
الشعبي مع جماهير األمة بحجة تجريد دولة االحتالل اإلسرائيلي من ذرائعها لشن حروبهـا التوسـعية،                

واعدة عرب فلسطين بدعم مقاومتهم لالحـتالل إن هـم          " للتوريط"عت األصوات العربية الرافضة     وارتف
واستجابت الحركة الوطنية الفلسطينية، مختارة أو مكرهة ال        . حصروا هذه المقاومة داخل وطنهم المحتل     

ومة لالحتالل  فرق، وبالرغم من االنقسام الفلسطيني الراهن فإن قطبي االنقسام مجمعان على حصر المقا            
 مع أن دولة االحتالل ما زالت تعتبر العالم كافة ساحة صراع ضـد الحركـة                --في األراضي المحتلة    

الوطنية الفلسطينية، وهي ال تتورع عن ممارسة هذا الصراع حتى في انتهاك صارخ لسيادة دول عربية                
يار أجمعت عليـه كـل دول       تعاهدت معها على الصلح أو اختارت السالم كخيار استراتيجي لها، وهو خ           

جامعة الدول العربية ومنها منظمة التحرير الفلسطينية، كما أثبتت مجددا جريمة اغتيـال محمـود عبـد                 
ونتيجة —الرؤوف المبحوح التي ما زالت مضاعفاتها تتفاعل ضمن سيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة            

ط مجحفة قادت إلى الوضع الراهن الذي تجد فيه         لذلك دخلت القيادة الفلسطينية إلى األرض المحتلة بشرو       
  .نفسها أمام طريق مسدود، مقاومة وتفاوضا

بدعم المقاومـة إن    " الوعد"كانت حجة، وأن    " التوريط"وتتأكد الحركة الوطنية الفلسطينية اليوم أن ذريعة        
 منذ البداية، وأن    العربي كان هو الخيار   " الخيار االستراتيجي "انحصرت في الداخل كان وعدا خلبا، وأن        

بقاء األنظمة السياسية العربية كانت له دائما األولوية على فلسطين وقضيتها ومقاومتها، وأن هذه األنظمة               
تقاوم اليوم المقاومة الفلسطينية في الداخل بقوة أكبر مما قاومتها وهي في الخـارج، ليكتـشف عـرب                  

يات العجز العربي واإلسالمي إنمـا تعرضـوا        نضالهم الوطني مع معط   " تكييف"فلسطين مجددا انهم في     
لخديعة عربية وإسالمية تاريخية زادت العرب والمسلمين عجزا على عجز، وحاصرت الحركة الوطنية             
الفلسطينية في مأزقها الراهن الذي تفتقد فيه الدعم العربي اإلسالمي لها في التفاوض وفي المقاومة على                

 تكفير عرب فلسطين بالعروبة واإلسالم ليظل خيارهم الوحيد هـو           حد سواء، وكانما تتعمد هذه األنظمة     
  .االستسالم لشروط دولة االحتالل اإلسرائيلي

والجدل العربي الدائر حاليا حول تمثيل عرب فلسطين المحتلة في مؤتمر قمة جامعة الدول العربية نهاية                
بي لألنظمة السياسية الحاكمة هـو      الشهر المقبل في ليبيا يعكس على أفضل وجه حقيقة أن االجماع العر           

 حسب االدعاء الذي تروجه هذه األنظمة       --إجماع منحاز انحيازا سافرا للتفاوض ضد المقاومة، وليس         
للشعب الفلسطيني الممثل كحكومة في الجامعة العربية، فهذه حجـة سـاقطة            " الشرعي" انحيازا للممثل    –

ي الرسمي للمقاومة واالنحياز العربي الرسمي الصريح       بالكاد تنجح في التغطية على حقيقة الرفض العرب       
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ومع أن كل الشرعيات الفلسطينية قد انتهـت        . لشعبه" شرعيا"للمفاوض الفلسطيني حتى لو لم يكن ممثال        
واليتها، فإن التمديد المصطنع لهذه الشرعيات بتخريجات دستورية وقانونية ال تحظى بالمصداقية لـدى              

مديدا مقنعا كفاية لتسويغ تفضيل أي مؤتمر عربي، سواء على مستوى القمة            عرب فلسطين أنفسهم ليس ت    
  .أم على مستوى أدنى، إلحدى هذه الشرعيات المنتهية والياتها على أخرى

التي تفاقمت في ظل االنقسام الوطني      " الفصائلية" ممن أعمتهم العصبية     --وربما يجد بعض الفلسطينيين     
الليبي، معمر القذافي، المضيف للقمة العربية المقبلة، استقبال رئيس          عزاء في رفض الزعيم      --الراهن  

السلطة الفلسطينية محمود عباس أثناء زيارته األخيرة لليبيا، على ذمة القدس العربي اللندنية، أو في عدم                
توجيه الدعوة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، الفائزة فوزا شرعيا في انتخابـات                

لسلطة، لحضور القمة، لكن يغيب عن الجميع أن رفض استقبال عباس ورفض دعوة مشعل إنمـا هـو                  ا
 عامدا متعمدا أو بحكم األمر الواقـع دون         --رفض يعكس حقيقة ان الوضع الرسمي العربي قد أصبح          

وأن هذا   مستهترا بكل ممثلي الحركة الوطنية الفلسطينية، سواء المقاومة أم المفاوضة ال فرق،              --تعمد  
االستهتار يعكس في نهاية المطاف الحضيض الذي انحدرت إليه القضية الفلسطينية عربيا بعـد سـنين                
طويلة طالما ادعت األنظمة العربية خاللها بمركزية هذه القضية عربيا مجاراة لنبض شعوبها التـي مـا       

  .زالت تعتبرها القضية المركزية لألمة
د العربية النجاز المصالحة الفلسطينية، ألن الجهد العربي عندما كان          وهذا االستهتار يفسر فشل كل الجهو     

التي كانت تحول دول المصالحة اللبنانيـة علـى سـبيل           " الشروط الخارجية "جادا تمكن من التغلب على      
المثال، لكن هذا الجهد ما زال عاجزا عن التغلب على العقبة الرئيسية التي ما زالت تحول دون إنجـاز                   

الفلسطينية والمتمثلة في الشروط الخارجية للجنة الرباعية الدولية، وهي في األصـل شـروط              المصالحة  
إجحاف بالحقيقة، ألن   " بالعجز"دولة االحتالل اٌإلسرائيلي، بل ربما يكون في وصف هذه الجهود العربية            

، ومنحازة لهـا،    هذه الجهود ال تريد التغلب على شروط الرباعية الدولية كونها متساوقة مع تلك الشروط             
وهي جهود تنصب على إنجاز المصالحة الفلسطينية طبقا لتلك الشروط فقط، وهي كذلك جهود تنسجم مع                
انحياز الموقف الرسمي العربي إلى خيار التفاوض ضد خيار المقاومة، سواء داخل فلسطين المحتلـة أو                

ربية، ومما يفسر لماذا تبنت القمـة       خارجها، مما يؤكد مجددا بأن عقدة المصالحة الفلسطينية ما زالت ع          
العربية السابقة المبادرة المصرية إلنهاء االنقسام الفلسطيني، ويفسر كذلك لماذا يتمسك القطب المفاوض             
في هذا االنقسام بتلك المبادرة، كما يفسر لماذا تحولت المبادرة المصرية إلى أداة عربية إلحكام الحصار                

نية باسم الدفاع عن شرعية فلسطينية تخلت علنا عن خيار المقاومة، بينمـا             على المقاومة الوطنية الفلسطي   
  .كانت المقاومة وسوف تظل هي المرجعية الوحيدة ألي شرعية فلسطينية طالما االحتالل قائم

لذلك سوف تظل التوقعات بنجاح الجهود العربية النجاز المصالحة الفلسطينية قبل أو بعد أو خالل قمـة                 
 –ة مجرد تكهنات وتمنيات، على األرجح، ال أساس لها في الواقع العربي الراهن، فالحصار               ليبيا العربي 

الجريمة المضروب على قطاع غزة هو جزء من هذا الواقع العربي الذي يحاصر المقاومة، لـيس فـي                  
سوف القطاع فحسب بل وفي لبنان والعراق أيضا، ولو تغير هذا الواقع يوما ما فإن الحصار اإلسرائيلي                 

  .يتهاوى في اليوم التالي، لكن ال يبدو في األفق ما يشير إلى أن هذا الواقع قد يتغير في أي وقت منظور
  1/3/2010القدس العربي، 

  
 !أم فلسطين" باندورا"كوكب ": أفاتار" .70

 بثينة شعبان
العالم ليست فيلمه بها، فإن سبب رواجه في " أفاتار"على الرغم من اإلبداعات التقنية التي يتخم مخرج 

هذه اإلبداعات السينمائية فقط، وإنما المضمون الذي يالمس ضمير كل إنسان حي، والذي ال تغيب عن 
مشاهديه رمزية مكونات الفيلم، فترى أمامه مشاهد وتفاصيل الصراعات الدائرة اليوم بين الشعوب 
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وبالطبع فإن جوهر هذه . والغزاة، من العراق إلى أفغانستان وباكستان، وقبل ذلك جميعا فلسطين
الصراعات وسببها الدائم هو الجشع الذي يؤدي إلى سفك الدماء، تحت ذرائع واهية تخفي الهدف 

العلنية لالضطهاد، والقمع، " المتحضر"و" الديمقراطي"الحقيقي، النفط مثال، وراء موافقة الغرب 
 . أكثر من سبعة عقودواإلرهاب اإلسرائيلي، الذي يلحق الدمار والقتل بالفلسطينيين منذ

انقطاع صلة البشر مع الطبيعة التي باتوا يعتبرونها "ليس صحيحا أن مضمون الفيلم بسيط، أو أنه يتناول 
، كما قال جيمس كاميرون، مخرج الفيلم، بل إنه يرمز إلى جوهر الصراعات "مجرد منتج للبروتين

اإلنسانية، بأسلوب سينمائي رمزي، ومن دون الدائرة في عالم اليوم وتشعباتها المادية، واألخالقية، و
لقد عشت في هذا الفيلم قصة الشعب الفلسطيني، والعراقي، . مناظر دماء لم يعد يحتمل العالم رؤيتها

واألفغاني، واللبناني، والحروب الغاشمة على بلدانهم، حيث يتعامل الغرب مع هذه الشعوب كما لو أنهم 
، بحيث يتمكن مشاهدو الفيلم من كافة "باندورا"ثيابهم الزرقاء، في كوكبهم األصلية ب" النافي"أبناء قبيلة 

أنحاء العالم من معرفة جوهر هذا الصراع الذي يتم تشويهه والتغطية عليه بمنظومة من األالعيب 
اإلعالمية، والتي أصبحت بمثابة حقائق في أذهان الغربيين، كي تطرد من ضميرهم ضرورة العمل من 

ة، وإحقاق حقوق الناس األصليين التي تتعرض للسرقة والدمار والتشويه كل يوم، وكي أجل العدال
 .يشعروا بالحاجة إلى تطوير منظومة القيم الغربية لتتقبل وجود الثقافات األخرى بتنوعاتها المتعددة

ركز طامعين في ثروات هذا الكوكب، وكانت كل حساباتهم ت" باندورا"لقد قدم المستوطنون إلى كوكب 
على الفوائد المادية المتالكهم األرض وثرواتها الطبيعية هناك، وكي يفعلوا ذلك فال بد من قتل أو تهجير 

المتمسكين بأرضهم، وطبيعتهم، وشجرتهم المقدسة، وعاداتهم التي تظهر احترامهم لقدسية الحياة " النافي"
مستوطنين القادمين، الذين يهزأون من البشرية والطبيعية على حد سواء، وذلك في تناقض كامل لموقف ال

هذا . المقدسات، ومن احترام اإلنسان للطبيعة، وال يرون في األشياء سوى ما يدر عليهم المال الوفير
التناقض بين قيم الثقافتين هو، بحد ذاته، جوهر قيام إسرائيل، حيث يتم منذ سبعين عاما القتل اليومي 

تيطان أرضهم، ومصادرة مياههم، واقتالع أشجارهم، والسخرية من للفلسطينيين، وتهويد مقدساتهم، واس
أما الذين أقاموا هذه المستوطنة المدججة . معتقداتهم، ومن تمسكهم بأرضهم، ومن طريقة عيشهم

 !بالكراهية، وزودوها بأسلحة الدمار، فإنهم معروفون بجشعهم للنفط
علم فلسطين، ويرفع الغزاة " النافي"ألصليين من قبيلة ا" باندورا"ال يحتاج الفيلم إال أن يتبنى سكان كوكب 

علم إسرائيل، لتقرأ تفاصيل االستيطان اإلسرائيلي لفلسطين بتقنية سينمائية حديثة، ولكن بدقة رمزية 
توضح جوهر هذا الصراع، وينطبق ذلك على الغزو األميركي للعراق وأفغانستان، كما ينطبق على 

أقترح أن يلبس . الواليات المتحدة وأستراليا وأميركا الالتينيةمصير شعوب وقبائل أبيدت في 
، كي يسهلوا على اإلنسان الغربي "النافي"المتظاهرون ضد االحتالل اإلسرائيلي القمصان الزرق لقبيلة 

 .فهم قضيتهم
يستهدف الغزاة دوما مقدسات الشعوب، لذلك تقوم إسرائيل بعملية سطو أخرى بمصادرة المقدسات 

مية في الحرم اإلبراهيمي الشريف، ومسجد بالل اللذين، كالمسجد األقصى، يمثالن فروع الشجرة اإلسال
 .المقدسة لمئات الماليين من المسلمين، الذين يدافعون عنها بقدر دفاعهم عن أرضهم

هو إن ما تفعله سلطات االحتالل اإلسرائيلي، باإلضافة إلى نشر الحروب واإلرهاب في المنطقة والعالم، 
إبادة حضارة، وشعب، وقيم، وطريقة حياة، وبيئة طبيعية واجتماعية منسجمة مع ذاتها لالستيالء على 

إن هذه المعالم هي بأهمية الجيش : "الثروات والمياه واألرض، بحيث يقول رئيس وزراء الكيان
 للمستوطنين ال ، ألن الهدف هو إبادة الهوية األصلية لألرض والسكان واستبدالها بهوية"اإلسرائيلي

 .تعرف سوى النهب، ومستعدة أن ترتكب أبشع الجرائم في سبيل تحقيق هذا النهب
واستكماال للموضوع الذي ال يمكن لفيلم أميركي أن يغوص فيه، دون االستعانة بالرمزية، فإن إبادة 

ع أن الفيلم تضمن حضارة عريقة، يستوجب، بالنسبة للغزاة دوما، اتهام السكان األصليين بأبشع التهم، وم
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، والسخرية من مقدساتهم وطرائق حياتهم، "وحشية السكان األصليين"إشارات، على لسان الغزاة، إلى 
ولكن ترجمة هذا البند في الصراعات الدائرة اليوم تشكل جزءا مهما من الواقع السياسي واإلعالمي على 

ارب في الحضارة والعراقة كوكب األرض، إذ كيف يمكن تبرير شن حرب على شعب العراق الض
والقيم المعرفية واألخالقية؟ وكيف يمكن ارتكاب المجازر طوال أكثر من سبعة عقود ضد المدنيين في 
فلسطين، واغتيال قادتهم في أصقاع األرض، إذا لم يترافق ذلك مع تشويه إعالمي لصورة اإلنسان 

برر قتله ألن نساءه يرتدين الحجاب، األصلي، وهو هنا عربي مسلم، وتتهمه بالتخلف واإلرهاب، وت
، الذي ال يمثله السكان األصليون وحسب، "ضروري إلنقاذ الحضارة الغربية من الخطر"وتدعي أن قتله 

بالنسبة " خطرا"بل ومعتقداتهم، وعالقتهم باهللا والطبيعة واإلنسان، حتى إن عنصرا معماريا كالمئذنة يمثل 
 لهم؟

ة التي تذرعت بمكافحة اإلرهاب، كوسيلة لتقويض حضارة ومقدسات إن الدعاية الغربية اإلعالمي
الشعوب األصلية، ما فتئت تغطي جرائم الغزاة الطامعين ضد هذه الشعوب بذريعة مكافحة اإلرهاب، 
ونشر الديمقراطية، وما فتئت تغض الطرف عن االغتيال المتواصل للبشر والمقدسات، كما هو الحال في 

اإلرهابي، : وتصنف هذه اآللة اإلعالمية البشر إلى نوعين.  للحرم القدسي الشريفاالنتهاكات المستمرة
 من السكان األصليين، أي العرب المسلمين حصرا، والمستوطن اإلسرائيلي الذي ال تمسه - طبعا -وهو 

 صفة اإلرهاب، حتى وإن ارتكب أبشع األعمال اإلرهابية على مرأى ومسمع من العالم برمته، وإال كيف
على من قدموا من " إرهابي"نفسر اتهام مسلمين باإلرهاب، واغتيالهم لمجرد الشبهة؟ وعدم إطالق صفة 

عواصم مختلفة في وضح النهار، مستخدمين أحدث التقنيات والتجهيزات، ومزودين بالجوازات 
 األوروبية واألسترالية لممارسة عملية إرهابية في دبي؟

فقط، ألن الذي اغتيل هو " االغتيال"وسمى العملية بـ" القتلة"ازات لقد انشغل اإلعالم بالكشف عن جو
والغريب هو أن العالم الغربي، . عربي مسلم وفلسطيني، والذين اغتالوه هم من المستوطنين اإلسرائيليين

الذي ينتفض الحتمال قتل نفس إنسانية بعملية إرهابية، لم يصف هذه العملية اإلرهابية المعقدة، وقد وافق 
عليها رئيس وزراء الكيان، وتعاونت من أجل تنفيذها أجهزة استخبارات غربية، التي وفرت للقتلة 

، "الحرب السرية"اإلسرائيليين جوازات السفر الصادرة من بلدانهم، ويسمونها بدال من إرهابية بـ
عمليات سرية "و أ" عمليات"، واألعمال اإلرهابية بـ"القسوة"ويسمون القتل واإلرهاب الذي يمارسونه بـ

، وحين يتحدثون عن الموساد اإلسرائيلي، الذي يرتكب هذه الجرائم طوال عقود، يعبرون عن "قاسية
، وليس على ما تمثله أعماله من جرائم بحق أناس أبرياء، كل ذنبهم أنهم متمسكون "سمعته"خشيتهم على 

لية اغتيال هؤالء يجب أن تكون ال بل ويروجون أن عم. بأرضهم وحقهم في الحياة والحرية والكرامة
 .، أي أنهم يوافقون، ولكن بشكل غير معلن رسميا، على عمليات اإلرهاب ضد العرب"مفهومة دوليا"

، "اإلرهاب"إن هذا التقسيم، الذي ال يصف أي جريمة يرتكبها اإلسرائيليون بحق السكان األصليين بـ
 حيث يعتبر العرب المسلمون هدفا مشروعا يكشف عن أن تقسيم العالم يتم على أساس عرقي طائفي،

وحتى حين يدعي . يقتله المستوطن األبيض القادم، والطامع في النفط واألرض، متى يرغب ويشاء
، إلعطاء االنطباع وكأنهم "التصرف الالقانوني"كهذه، فهم يصفونها بـ" عمليات"الغربيون قلقهم من 

بشر، مع أن كل السياسيين، التي منحت بلدانهم جوازات يؤمنون بالقانون والحقوق المتساوية لجميع ال
" استخدام إسرائيل لجوازات سفر مزورة"سفر للقتلة اإلسرائيليين، لم يدينوا االغتيال، بل أدانوا لفظيا 

 !وحسب
ما نكتشفه كل يوم، هو حجم الدعم الغربي الواسع المقدم إلسرائيل للقيام بأعمال إرهابية داخل فلسطين 

، باإلضافة، "ألمن إسرائيل" وهذا ما يقصده السياسيون الغربيون حينما يعبرون عن دعمهم وخارجها،
طبعا، إلى تزويدها بالقنابل الذرية، والعنقودية، والفوسفورية، وكذلك بالطائرات والغواصات والصواريخ 

 .نيين العربالقادرة على حمل تلك القنابل إلى العواصم والمدن العربية، كي تقتل المزيد من المد
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، ويعبر عن الظلم الذي يلحقه الغزاة "باندورا"يحكي قصة الناس األصليين في كوكب " أفاتار"فيلم 
، بذرائع وحجج مختلفة، فمن سيجرؤ على إنتاج فيلم فلسطين الذي سيحكي قصة "النافي"الطامعون بشعب 

ص من ظلم المستوطنين كفاح العرب من أجل الحرية والعدالة على كوكب األرض، ومن أجل الخال
  .اإلسرائيليين وذرائعهم التوراتية

 1/3/2010الشرق األوسط، 
  

  الهيئة الفلسطينية للدفاع عن الحقوق الثابتة .71
  ياسر الزعاترة 

الهيئة الفلسطينية للدفاع عـن الحقـوق       "أعلن في بيروت مؤخرا عن إنشاء هيئة فلسطينية جديدة اسمها           
دد من الشخصيات الفلسطينية في الخارج هم المفكر الفلسطيني المعروف          ، وقد تصدر اإلعالن ع    " الثابتة

منير شفيق ، الكاتب بالل الحسن ، وكل من بيان نويهض الحوت ، ماجد الزير ، محمد أبـو ميـزر ،                      
كما أعلن المفكر المعروف الدكتور عزمي بشارة تأييده لها عبر الهاتف بسبب عدم تمكنه              . صالح الدباغ 
  .من الحضور

 شك أننا إزاء هيئة بالغة األهمية قد يكون لها دورها في تصحيح المسار السياسي للشعب الفلسطيني ،                  ال
ال سيما أنها تتشكل من عدد من المستقلين ، فيما سيكون بوسع أعضاء الفصائل االنضمام إليهـا بـشكل                   

  .فردي إذا أرادوا
خيرة ، وأصبحت كلمة الثوابـت أو الحقـوق         لقد شوهت قيم القضية ومبادئها ومفرداتها خالل العقود األ        

الثابتة مرادفة لما تنص عليه قرارات ما تسمى الشرعية الدولية ، أي دولة فلـسطينية علـى األراضـي             
 وفيما كان حق العودة جزءا ال يتجزأ من تلك القرارات ، فقـد أخرجتـه التراجعـات                  67,المحتلة عام   

وال تسأل بعد ". حل متفق عليه "د أن نصت المبادرة العربية على       المتتالية من التداول العملي ، وبالطبع بع      
ذلك عن التراجعات األخرى فيما يتصل بملف القدس وملف المستوطنات التي وقعت الموافقة على بقـاء                

  .كتلها الثالث الكبرى عبر ما يسمى تبادل األراضي
 ، فقد ضاعت هي األخـرى فـي         أما منظمة التحرير التي يتغنى بها كثيرون في سياق الخطاب الفئوي          

الزحام ، وصارت عمليا جزءا من مؤسسات سلطة أوسلو ، فيما كانت قد فقدت بوصلتها قبل ذلك عندما                  
، بحسب تعبير الراحل ياسر عرفات ، أي ملغى ، وهو الميثاق الذي ينص علـى                " كادوك"أصبح ميثاقها   

  .عادتهاأن كل أرض فلسطين التاريخية هي أرض محتلة ال بد من است
الهيئة الجديدة هي محاولة لتصحيح بوصلة الشعب الفلسطيني الذي تاه في زحمة المـصطلحات ، مـن                 
تشوه مصطلح الثوابت ، إلى تشوه مصطلح المصالحة الذي يعني موافقة حماس وسائر الفـصائل علـى                 

  .برنامج رفض المقاومة الذي دشنه من سيطروا على السلطة والمنظمة بعد ياسر عرفات
لهيئة الجديدة هي محاولة لتحرير الشعب الفلسطيني من هذا اإلرث البائس ، واستعادة ثوابتـه األصـلية        ا

واألصيلة ، وبوصلته الحقيقية ممثلة في تحرير كل األرض ، واعتبار السلطة عبئا على نضال الـشعب                 
  .حرير األرضالفلسطيني ، ومن ثم رفض مسارات التفاوض ، مع إعالن التمسك بالمقاومة كسبيل لت

، " كادوك"أما منظمة التحرير ، فالهيئة تدعو إلى استعادتها عبر العودة إلى ميثاقها األصيل قبل أن يغدو                 
بل قبل التحريف الذي تعرض له وتعرضت له برامجها طوال عقود ، ولن يتم ذلك إال بتحريرهـا مـن                    

لسابقة بكثير ، وإال ففـي أي سـياق         الذين سيطروا عليها وحرفوا مسارها على نحو تجاوز االنحرافات ا         
يمكن وضع برنامج رفض المقاومة ، والتنسيق األمني مع العدو ضد المقاومين؟، يضاف إلى ذلك كلـه                 
البعد العربي الذي تسعى الهيئة للتأكيد عليه ، وهو بعد بالغ األهمية غاب أو غيب منذ أوسلو ، بل ربمـا                

  .قبله وإلى اآلن
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طوة اإلعالن ما بعدها ، إذ سيسعى المؤسسون إلى حشد عدد كبير مـن رمـوز               من المتوقع أن يكون لخ    
الشعب الفلسطيني ، ال سيما أجياله الشابة في الداخل والخارج من أجل انطالقة جديدة لحركـة النـضال                  

وفيما سعت انتفاضة األقصى لتدشين مرحلة جديدة ،        . الفلسطيني بعد مرحلة بائسة كان أوسلو عنوانا لها       
وعموما . أنها ما لبثت أن فشلت بعد سيطرة القادة الجدد على السلطة والمنظمة بعد قتل ياسر عرفات               إال  

تشكل الهيئة محاولة لتفعيل الشتات الفلسطيني الذي همشه مشروع أوسلو ، وإن قدمت برنامجا لكل أبناء                
  .الشعب في الداخل والخارج

طلقاتها والجهات التي تقف خلفها ، األمر الـذي يبـدو           سيبدأ كثيرون كما هو متوقع التشكيك بالهيئة ومن       
متوقعا وطبيعيا في واقع الحال ، والسبب أنها تهدد المكاسب الشخصية والفئوية لكثير من الناس ، لكنـا                  
نأمل أن تواصل عملها غير آبهة بتلك األصوات ، فهذا الشعب العظيم في الداخل والخارج يستحق قيادة                 

مسارا سياسيا أفضل ، وبالطبع بعد ثبوت عبثية المسار القائم ، ليس فقط لجهـة               أفضل ، واألهم يستحق     
  تنازله عن كل"تفريطه بالثوابت األصلية 

  . ، بل أيضا لجهة شروعه في المساومة عما تبقى كما أشير من قبل48"األراضي المحتلة عام 
  1/3/2010الدستور، األردن، 
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 كلوفيس مقصود
وران هامان حدثا في األسابيع الماضية لم تتمكن الدبلوماسية واإلعالم العربي من أن يوظفاهما في تط

تقرير القاضي : التطور األول. تطويق وردع استمرار استباحة إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني
رت إسرائيل الجنوب أفريقي غولدستون، والثاني، االستياء ـ وحتى الغضب العارم ـ في الدول التي زو

هذا العمل «حتى أن وزير خارجية أستراليا قال إن . جــوازات سفرها لتنفيذ عملية اغتيال المبحوح
دولة «، ما يعني في اللغة الدبلوماسية أنها »من شأنه، بعد التحقيق، أن نعتبر إسرائيل دولة غير صديقة

 . »خارجة عن استقامة السلوك في العالقات الدولية
واء التي تبدو فيها إسرائيل محاصرة حتى من قبل أصدقائها، أخالقيا ومعنويا وإلى حد كبير في هذه األج

سياسيا، لم تتوافر آلية تنسيق عربية، إعالميا ودبلوماسيا، لتلقي األضواء الكاشفة لحقيقة السلوك 
 أن هذا اإلسرائيلي، ليس فقط الخارق للقوانين الدولية ولحقوق الشعب الفلسطيني، بل تكشف أيضا

السلوك منبثق عن جذور عقائدية للصهيونية التي تعتبر أن العالم مسؤول تجاهها، ولكن هي بدورها 
ليست مسؤولة تجاه المجتمع الدولي، لمختلف قوانينه وشرعيته وتعريفه لحقوق اإلنسان، مما يفترض أنها 

 أو يسائلها، ناهيك عن معاقبتها فوق المساءلة وأن المجتمع الدولي، وعندما ينتقدها أو يطعن بقراراتها
عندما يكون خرقها للشرعية الدولية بشكل شرس واستفزازي، وكثيراً ما يكون مهيناً، تقوم إسرائيل 

 . »لحقها في الوجود«بترجمة أي تحد لها وكأنه تهديد 
دد من لعل أحد تجليات التردد ظهر في بيان االتحاد األوروبي الذي طعنت إسرائيل رموز السيادة لع

إال أن اإلدانة في . دولها ـ بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، وايرلندا ـ بتزويرها جوازات السفر لهذه الدول
البيان لم ترافقها تسمية إسرائيل، مما ينطوي على هذا التردد رواسب قلق من أن تعتبر التسمية تعبيراً 

اإلعالمي والسياسي الذي قامت به عن ال سامية قائمة أو كامنة، بمعنى آخر إن اإلرهاب الفكري و
إسرائيل، بجعل أي نقد لها أو أي حرص على حقوق من سلبتهم إياها، أي الشعب الفلسطيني، ينطوي 

 . »ثقافة الكراهية لليهود«على جذور ال سامية و
يتجلى هذا اإلرهاب اإلعالمي الذي تمارسه إسرائيل و مارسته قبال بأن كل تــباين أو اختالف أو 

 أو ردع لممارسات إسرائيـل، هو بمثابة زرع بذور التهديد، ال إلسرائيل فحسب، بل إلسرائيل خالف
إن دولة إسرائيل اليهودية التي تطالب بها إسرائيل، وتطالب . اليهودية وإسرائيل دولة يهـود العالم
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ناها المبادرة السلطة الفلسطينية االعتراف بها كدولة يهودية ودولة ليــهود العـالم، كادت أن تتب
الفرنســية اإلسبــانية األخيرة التي تنطوي على االعتراف بدولة فلسطينية إذا أعلنت السلطة 

 . الفلسطينية كياناً لدولتها أو دولة لها بما يضمن األمن إلسرائيل اليهودية
سرائيل يطمح إلى إحراز سالم دائم بين إ«وكان الرئيس األميركي أوباما مثل أسالفه قد صرح بأنه 

والفلسطينيين والدول العربية، مع بذل إدارته الجهد الستدامة العالقات التاريخية بين إسرائيل والواليات 
غير قابلة «، كما سبق وذكر أوباما في خطابه في القاهرة منذ عام أن العالقات بإسرائيل »المتحدة
 . »للنقض

اشرة يقبل فيها الفلسطينيون شرعية إسرائيل إن السالم الحقيقي بنظر إسرائيل يتحقق فقط بمفاوضة مب
وفي هذا الصدد تؤكد إسرائيل دائما بأنها . على أنها دولة يهودية ويعترفون بالحاجة إلى المصالحة

كما أشار في . »قدمت تنازالت ذات شأن وأن أية تأخيرات أخرى من قبل الفلسطينيين لن تكون مقبولة«
بتاريخ » إسرائيل اليوم«في جريدة » عام لرابطة ضد إساءة السمعةالمدير ال«هذا الصدد إياب فوكسمان 

أن على الرئيس أوباما تأكيد العمق األخالقي واالستراتيجي للعالقات بين الواليات  «11/2/2010
المتحدة وإسرائيل بأن األمر حاسم بالنسبة للصراع العالمي مع شرعية إسرائيل، وال سيما على خلفية 

  .»تقرير غولدستون
يتبين أن موضوع يهودية إسرائيل كتعريف مرافق لالعتراف بها، هو كما سبق أن أشرنا في عجالة 

يستهدف إلغاء حق العودة لالجئين الفلسطينيين، وتمكين » يهودية إسرائيل«سابقة أن هذا التأكيد على 
ا هو حاصل بوجود قانون العودة من استقطاب المزيد من اليهود، كما حصل لهجرة اليهود الروسية، وكم

هذا اإللغاء لحق العودة وتمكين قانون العودة اليـهودي . األميركيين في المستوطنات في الضفة الغربية
نشير إلى هذه . هو التكريس الواضح والصريح للعنصرية التي ينطوي عليها المشروع الصهيوني

لي في ممارسته اإلرهاب الفكري الحقائق، وتردد النظام العربي أو تكاسله في ردع التمادي اإلسرائي
والتمدد االستيطاني، وتثبيت ثم تقنين التمييز العنصري ضد المواطنين من أصول عربية، كما التأكيد 

فلماذا إذاً لم يكثف النظام العربي مجهوده الدبلوماسي . على أن التمييز شرعية قائمة في هذا الموضوع
مكثف حتى ال تتهاوى القضية الفلسطينية من كونها واإلعالمي في تسليط األضواء بشكل متواصل و

وإذا كانت الممارسات التي تقوم بها إسرائيل، . قضية مصيرية لألمة العربية إلى مجرد مشكلة عالقة
تشويشاً على العالقات «والتي كثيرا ما أدينت في قرارات األمم المتحدة، والتي تعتبرها إسرائيل 

لكن يجب أن يقترن هذا اللجوء مع التزام . م المتحدة يبقى وارداً وضرورياً، فإن اللجوء إلى األم»الدولية
التخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية رادعة، مثل عودة تطبيق قرارات المقاطعة التي تكاد أن تكون 
 مهمشة، وتعليق العالقات الدبلوماسية التي من شانها أن تساعد على إقناع العــالم بجدية إلزامها بهذه

الحقوق التي تستبيــحها إسرائيل يوماً بعد يوم ـ كما نشاهد في ما يحصل يومياً في القدس واآلن في 
 . الخليل ونابلس ـ ناهيك عما حصل من مجازر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

إن البوادر المتكاثرة على ما أشرت إليه من تطويق وحصار أخالقي ومعنوي، يجب أن يتحول إلى 
سياسي جاد متمتع بالمصداقية، بأن نوحد خطابنا السياسي واإلعالمي، وأن يتم هذا من خالل حصار 

تفعيل إمكانيات فكرية وإعالمية على المستوى العربي، حيث إن هناك فرصاً متاحة إذا لم نوظفها في 
ا يجب أن هذه المرحلة العصيبة من تاريخ أمتنا العربية نكون قد أهملنا ما يجب أن يفعل، وهمشنا م

يعزز، واستمررنا في اجترار ما نحن عليه من إهمال لقدرة سخاء عطاءاتنا الكامنة من إهمال وتكاسل، 
وأبقينا أحوالنا في واقع التفكيك الراهن وما ينطوي عليه من احتماالت التفتيت، كما شاهدنا في السنوات 

أرون دافيد «حتى ما أشار إليه . ليعندئذ قد يتم تهميش حضورنا القومي على المستوى الدو. الماضية
إن األمر انتهى بالواليات المتحدة «، قد قال »مسيرات السالم«الذي عمل فترة طويلة في أوصال » ميالر

أعتقد أن الضغوط لم تغير «، ثم أضاف »من القيام بدور محامي إسرائيل بدالً من الوسيط المؤتمن
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فذ أوباما وعوده االنتخابية، فالصراع قد أخذ يقضم األمن مسارها، فيما أخذت تتنامى الحاجة إلى أن ين
األميركي وينهش أي احتمال ال يزال باقياً لحل الدولتين، ويجعل مستقبل إسرائيل غامضا، ويشتت 

إال أنه ال يمكن أن ينظر «ويضيف . »الفلسطينيين ويلتهم كل محاولة لجسر الهوة بين الغرب واإلسالم
هذا . »يهود على أنه ترخيص لتعريض شعب آخر، أي الفلسطينيين، لألمر ذاتهإلى االضطهاد الماضي لل

قول أرون دافيد ميالر وهو مثل غولدستون وريتشارد فولك وغيرهما كثيرون من يهود العالم الذين 
بمعنى أن مجابهتنا للصهيونية بتجلياتها التي تعظم التمييز العنصري .. يشكلون دائرة الوجدان اليهودي

ست فقط السترجاع الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وتصحيح التشويهات للحضارة العربية هي لي
واإلسالمية، بل هي تأكيد لحق كل يهودي، مثل كل إنسان، أن يكون حقه في االنتماء للدول التي هو 

لوطن من مواطن فيها، وأن يتمتع بدون أي تردد بحقه في المساواة والكرامة واالنتماء وما يوفره هذا ا
 . حقوق وواجبات

إن القمة العربية تنعقد هذه المرة ولعــلها فرصة يمكن أن تستعيد من خاللها إذا استقامت القرارات 
ولعل هذا ... وكانت على مستوى المـسؤوليات، القومية أن تكون جسراً لعودة النظام إلى دفء شعوبها

 . هو التحدي األكبر أمامنا اليوم
 1/3/2010, السفير
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