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  االنقسام يحبط عقد جلسة للتشريعي الفلسطيني لمناقشة التصعيد اإلسرائيلي .1

رئيس المجلس  آن، وليد عوضنقالً عن مراسلها رام اهللا من  2/3/2010القدس العربي، ذكرت 
االثنين بأن موظفي المجلس رفضوا ' القدس العربي'التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك أكد لـ

االثنين لنواب المجلس لعقد جلسة ' الفيديو كونفرانس' قاعة اجتماعات اللجان التي يوجد فيها جهاز فتح
  .للمجلس مع النواب في قطاع غزة

وصلنا الى قاعة اجتماعات اللجان اال اننا فوجئنا بان القاعـة           ' 'القدس العربي 'وقال الدويك في حيث مع      
، مشيرا الى ان موظفي المجلـس لـم         'حها لعقد جلسة للمجلس   مغلقة وان االوامر لدى الموظفين بعدم فت      

  .يلتزموا بقراراته كرئيس للمجلس بفتح القاعة
وكان الدويك دعا قبل ايام لعقد جلسة للمجلس التشريعي لبحث ملف المصالحة الفلسطينية واالعتـداءات               

راهيمي ومسجد بالل بن رباح     االسرائيلية على مدينة القدس وقرار حكومة بنيامين نتنياهو ضم الحرم االب          
  .في بيت لحم لقائمة االماكن التراثية اليهودية

 نائبا من حركة حماس الى جانب النائب المستقل حسن خريشة االثنين الى مبنـى المجلـس                 31وتوجه  
  .التشريعي في رام اهللا لعقد الجلسة التي اعلنت باقي الكتل البرلمانية مقاطعتها

لنواب الذين لبوا الدعوة لعقد جلسة للمجلس التشريعي، لم يتمكنـوا مـن عقـد               وقال عزيز الدويك انه وا    
الجلسة لعدم السماح لهم بالدخول الى قاعة االجتماعات من قبل موظفي المجلس الذين اخبروهم انهـم ال                 

  .يحملون امرا يسمح لهم بالدخول
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مل خالله الـدويك مـن قـام        وعقد نواب حماس مؤتمرا صحافيا امام المجلس التشريعي في رام اهللا، ح           
  .بتعطيل عقد الجلسة المسؤولية عن تعطيل عمل المجلس التشريعي وتحقيق المصالحة الوطنية

واوضح ان الجلسة كانت مخصصة لمناقشة قضية المصالحة وموضوع االعتداءات االسرائيلية االخيـرة             
  .على القدس والمقدسات في الضفة الغربية

كشف موقف الجهات الرافضة النجاز الحوار الوطني والعادة الوحدة للشعب          ان منع عقد الجلسة ي    ': وقال
الفلسطيني حتى يكون قادرا على مواجهة االعتداءات االسرائيلية في القدس خاصـة مـا تتعـرض لـه                  

  .'المقدسات االسالمية والمسيحية من اعتداءات
ـ      لعقد جلسات للمجلس التـشريعي،      على انه سيستمر في الدعوة    ' القدس العربي 'وشدد الدويك في حديثه ل

  .'انا سأستمر في الدعوة لعقد جلسات للمجلس التشريعي والتاريخ سيحاسب من يمنعها ويعطلها'وقال 
تغول السلطة  'وشدد الدويك بان دعوته لعقد جلسات للمجلس التشريعي تأتي في اطار تصدي المجلس الى               

 بانتهاء والية المجلس التشريعي في كانون ثاني الماضي         ، رافضا االقرار  'التنفيذية على السلطة التشريعية   
  .الن القانون ينص على انتهاء والية المجلس بانتخاب مجلس جديد

واشار الدويك الى وجود قرار من السلطة التنفيذية الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس               
  .بمنع عقد جلسات للمجلس التشريعي

 خريشة امين عام المجلس التشريعي عضو المجلس الثوري لحركة فـتح وجـود              ومن جهته نفى ابراهيم   
اوامر لديهم من السلطة التنفيذية بمنع عقد جلسات للمجلس التشريعي، مشددا على ان القانون الفلـسطيني        
وااللتزام به هو الذي يحول دون سماحهم لنواب في المجلس التشريعي المنتهية واليته ان يعقدوا جلسات                

  .مجلسلل
ـ   بان الدويك لم يعد رئيسا للمجلس التشريعي وان الدورة التي انتخب فيها            ' القدس العربي 'وشدد خريشة ل

 وان حركة حماس التي ينتمي اليها الدويك قاطعت دعوة الرئيس عباس            2007رئيسا للمجلس انتهت عام     
  .لسلعقد دورة ثانية للمجلس في نفس العام النتخاب هيئة رئاسية جديدة للمج

واعتبر خريشة دعوة الدويك لعقد جلسة للتشريعي بانها غير قانونية، الن الـدعوة لعقـد دورة جديـدة                  
 مـن النظـام     22المادة  ': للتشريعي تتم من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اال ان الدويك رد قائال            

اء على طلب من ربـع      الداخلي للمجلس التشريعي تنص على ان المجلس ينعقد بدعوة من الرئيس او بن            
  .'اننا لم نتجاوز صالحيتنا الدستورية'، مضيفا 'اعضاء التشريعي

وتعقيبا على ما جرى في الضفة الغربية اتهم النائب االول للمجلس التشريعي احمـد بحـر كتلـة فـتح                    
ؤولية الكاملة  البرلمانية واالجهزة االمنية بتعطيل انعقاد الجلسة وتهديد نواب باالعتقال، محمال اياهما المس           

  . من النظام الداخلي22عن تعطيل عمل التشريعي، وخاصة ان الجلسة كانت قانونية حسب المادة 
" حمـاس "عمر عبد الرازق، النائب مـن كتلـة         .  د  أن رام اهللا من   2/3/2010فلسطين اآلن،   وأضافت  

 -س المنتهـي الواليـة    والرئيس محمود عبـا   " فتح"البرلمانية، حمل كافة الكتل البرلمانية وخاصة كتلة        
وأشار عبد الرازق خالل مؤتمر صحفي، أن اتصاالت جرت بن           المسؤولية الكاملة عن عدم عقد الجلسة،     

نواب كتلة التغيير واإلصالح و كافة نواب التشريعي وأبدى الكثير منهم نيته الحضور في البداية إال أنهم                 
ته ستجد مكانا النعقاد جلستها في وقت الحق، وشدد عبد الرازق أن كتل .تراجعوا عن ذلك في آخر لحظة

  .مشددا على أن هذا حق يضمنه القانون األساس لهم
  

  عباس يرفض مشاركة حماس في القمة العربية المقبلة .2
آذار ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفـض         / مارس 1ذكرت اذاعة اسرائيلية يوم     : )ا ف ب  (

حركة المقاومة الفلسطينية حماس ضـمن الوفـد الفلـسطيني الـذي            طلبا تقدمت به ليبيا الشراك ممثلي       
  .آذار/ مارس27سيحضر مباحثات القمة العربية بتاريخ 
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وذكرت االذاعة االسرائيلية نقال عن مصادر فلسطينية ان عباس رفض ايضا طلبا ليبيا يدعو الى مناقشة                
ة عربية اثناء انعقاد القمة مؤكـدا ان        مسألة المصالحة الفلسطينية و دعوة حماس للتوقيع عليها تحت مظل         

  .مصر هي الدولة المعنية في حل هذه المسألة
شباط والتقى المسؤولين الليبيين ولكـن      / فبراير 21يذكر ان عباس كان قد زار الجماهيرية الليبية بتاريخ          

  ".حماس"الزعيم الليبي معمر القذافي رفض لقائه بسبب موقفه بالنسبة لموضوع 
  1/3/2010 روسيا اليوم،

  
   تمديد توقيف صحافي بريطانيالحكومة في غزة .3

 يوماً آخر الستكمال 15مددت محكمة في قطاع غزة توقيف الصحافي البريطاني بول مارتن لمدة  :غزة
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة ايهاب . التحقيق معه على خلفية أمنية

 يوماً الستكمال اجراءات 15امة وافقت على تمديد توقيف الصحافي مارتن النيابة الع«الغصين إن 
 .»أمنية«التحقيق معه على خلفية 

أجرى «، مشيراً الى أنه »التعامل مع الصحافي مارتن يتم وفقاً للقانون«أن » الحياة«وأضاف الغصين لـ
درت قراراً قبل حوالى أسبوعين وكانت النيابة العامة في غزة أص. من سجنه» اتصاالً هاتفياً مع زوجته

أحد المتهمين باالخالل باألمن «إن » الحياة«وقال الغصين آنذاك لـ.  يوما15ًبتوقيف مارتن لمدة 
واعتبر أن . »والتخابر اعترف ضد الصحافي البريطاني، وبأنه خالف القانون الفلسطيني وأمن القطاع

الحكومة الفلسطينية ووزارتها الداخلية «شار إلى أن وأ. »مثل هذه األمور تضر بأمن البالد والمواطنين«
 .في هذا الشأن» قامت بكل اإلجراءات القانونية

  2/3/2010الحياة، 
 

  عباس وهيل يبحثان مقترحا أميركيا الستئناف مفاوضات غير مباشرة .4
س في التقى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس أول من أم: )وكاالت (- نادية سعد الدين

عمان مساعد المبعوث األميركي لعملية السالم في الشرق األوسط ديفيد هيل لبحث المقترح األميركي 
  . اإلسرائيلي-بشأن استئناف مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين الفلسطيني

هيل قدم إلى الرئيس عباس توضيحات بشأن "وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد إن 
ة من التساؤالت والمالحظات التي سبق وأن وجهها الرئيس عباس إلى اإلدارة األميركية، والتي مجموع

  ".تدور حول االستيطان والقدس المحتلة والبيان األوروبي
  2/3/2010الغد، األردن، 

  
  حكومة فياض تجتمع في الخليل تضامناً مع الحرم اإلبراهيمي .5

 عقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعها األسبوعي امس في :أ ف ب، رويترز -القدس المحتلة، الخليل 
الخليل تعبيراً عن رفضها مشروع اسرائيل إدراج موقعين مقدسين في الضفة الغربية المحتلة على الئحة 

  .التراث اإلسرائيلي
من المهم للحكومة ان تتواصل مع «: »فرانس برس«وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض لوكالة 

عقدنا اجتماعنا «: وتابع» طنين في المناطق الفلسطينية المختلفة، واخترنا ان نبدأ من مدينة الخليلالموا
تعبيراً عن رفضنا القاطع للقرار اإلسرائيلي بضم المسجد اإلبراهيمي الشريف ومسجد بالل ) الخليل(فيها 

لما ينطوي عليه ...  اإلسرائيليةبن رباح وأسوار البلدة القديمة في القدس لقائمة ما يسمى بمواقع التراث
، 1967هذا القرار من تعد على حقوقنا، ألن كل هذه المعالم تقع في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 
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في ) اجتماعات الحكومة(وسنقوم بتعميم هذا النشاط . وهي األراضي التي ستقوم عليها الدولة الفلسطينية
  .»المناطق الفلسطينية
خصوصاً اللجنة «ي ختام الجلسه، توجه مجلس الوزراء الى الجهات الدولية المختلفة وبحسب بيان نشر ف

الرباعية، لتحمل مسؤولياته الكاملة لوقف السياسة اإلسرائيلية المدمرة لمستقبل األمن والسالم في 
دة واستنكر المجلس بش. »للتصدي لهذه القرارات التعسفية وإلزام إسرائيل على إلغائها«و » المنطقة

المخططات اإلسرائيلية المستمرة لتغيير معالم مدينة القدس الشرقية، وإحكام السيطرة عليها وطرد «
  » بعملية اقتحام المسجد األقصى المبارك«، وندد »سكانها

  2/3/2010الحياة، 
  

  "إسرائيل"السلطة تريد ضوءاً أخضر عربياً للمفاوضات مع  .6
على ضوء اخضر من الدول العربية الستئناف المفاوضات تسعى القيادة الفلسطينية للحصول : ب اف 
وفقا لمقترحات أمريكية، وذلك خالل اجتماع لجنة المتابعة العربية اليوم في القاهرة " إسرائيل"مع 

لإلدارة األمريكية " موافقة مبدئية"بحضور الرئيس محمود عباس الذي أعطى بحسب مسؤولين فلسطينيين 
، لكنه طلب توضيحات أمريكية حول عدد من القضايا قبل "إسرائيل"مع لبدء مفاوضات غير مباشرة 

  .المباشرة بها 
إن وزراء خارجية الدول العربية األعضاء في اللجنة " وفا"وقالت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية 

على سيستمعون إلى شرح من عباس حول آخر االتصاالت السياسية، وطبيعة األفكار والردود األمريكية 
وقال . االستفسارات التي تقدمت بها السلطة بشأن عملية السالم واالستيطان ومرجعية المفاوضات 

ينبغي أن يتخذ "السفير الفلسطيني في مصر بركات الفرا للصحافيين، أمس، إن اجتماع لجنة المتابعة 
  " .القرار الالزم بشأن عملية السالم

) اليوم(سيذهب "ركة فتح التي يرأسها عباس إن عباس وقال محمد دحالن عضو اللجنة المركزية لح
نأمل أن يصدر "واضاف " . للتنسيق مع لجنة المتابعة العربية، والتي ناقشناها وتوصلنا معها إلى تفاهمات

وحول " . عن اللجنة موقف يدعم الجانب الفلسطيني، في السعي لمفاوضات جادة تؤدي إلى نتائج حقيقية
، "غير كاف"ها عباس من واشنطن، قال دحالن إن ما ورد منها حتى اآلن التي طلب" التوضيحات"

لذلك الرئيس عباس سيذهب إلى لجنة المتابعة، والنقاش مع الدول العربية من باب المشاركة "وأضاف 
  " . والتنسيق العربي الفلسطيني

من شرم الشيخ " فرانس برس"عزام االحمد في اتصال مع " فتح"وناشد عضو اللجنة المركزية لحركة 
وزراء الخارجية األعضاء في لجنة المتابعة تحمل مسؤولياتهم وعدم ترك "حيث يتواجد مع عباس، 

  " .القيادة الفلسطينية وحيدة في مواجهة الضغوط الهائلة التي تتعرض لها بخصوص المفاوضات
شدد على ان القيادة الفلسطينية و. بأهمية بالغة " المتابعة"وأكد أن القيادة الفلسطينية تتطلع إلى اجتماع 

  . قبل الوقف الكامل لالستيطان " إسرائيل"تتمسك بعدم العودة إلى المفاوضات المباشرة مع 
  2/3/2010الخليج، 

  
  تعثر لجنة الوفاق الوطني على إنهاء االنقسام: مصادر فلسطينية .7

تعثر عمل لجنة الوفاق الوطني » الحياة«اعلنت مصادر فلسطينية موثوقة لـ :  جيهان الحسيني–القاهرة 
التي شكلت من مجموعة من شخصيات الفلسطينية المستقلة بهدف العمل على إنهاء االنقسام، مضيفة انه 

  موضوع «وقال عضو اللجنة حسن عبده إن . نتيجة لذلك فإن منسقها العام إياد السراج بحث بحل اللجنة
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صل إلى هذا القرار بعد بحثه مع أعضاء اللجنة في ، لكن لم يتم التو»حل اللجنة طرح وبحث داخلياً
  .الضفة الغربية حيث لم يحظ بالقبول

  2/3/2010الحياة، 
  

   على المصالحة "فيتو"مشعل يتهم واشنطن بوضع  .8
 حماس خالد مـشعل االثنـين الواليـات         اإلسالمية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة       اتهم :طهران

  .على مصالحة حركته مع حركة فتح" توفي"المتحدة األمريكية بوضع 
 اإليراني الذي يبث بالعربية، ردا عل سؤال بـشأن المـصالحة            "العالم"وقال مشعل في تصريح لتلفزيون      

 المصالحة الن ترتيب البيت الفلسطيني ضرورة واالنقـسام         إيجادالفلسطينية، إن حركة حماس تسعى إلى       
هناك فيتو أمريكي أبلغه جورج ميتشل المبعوث األمريكـي         حالة استثنائية ولكن هناك تدخالت خارجية و      

  .الخاص للشرق األوسط لبعض أطراف المنطقة مما أثر سلبا على المصالحة
للسالم في الشرق األوسط ونحن نرفض ذلـك         إنهم يريدون المصالحة بشروط اللجنة الرباعية     : وأضاف

  .نية نريد المصالحة بقرارنا الفلسطيني وبخياراتنا الوطألننا
 المعابر منذ سنوات  وإغالق معاناة أهل غزة وقال إن غزة تعاني من الحصار والتجويع            إلىوأشار مشعل   

واليوم تعاني من الجدار الفوالذي الذي يبنى بين غزة ومصر ونحن انتقدنا ذلك بشدة وطالبنا مصر بـان                  
 إسرائيل التي هـي العـدو   توقف بناء الجدار الن الخطر ال يأتي من غزة إلى مصر بل الخطر يأتي من             

 غزة وهم جـزء عزيـز مـن الـشعب           أهل إماالحقيقي لمصر وللعرب وللمسلمين وللشعب الفلسطيني       
  . االحتاللأمام كل المحبة ونحن في خندق واحد إال العربية ولألمةالفلسطيني ال يحمل لمصر 

  .ء الجدارآن األوان لكسر الحصار عن غزة ورفع الظلم وفتح المعابر ووقف بنا: وقال
ـ        التي تقوم بها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، وقال         "العبثية"وأشار مشعل إلى المفاوضات التي وصفها ب

 تحاول اليـوم أن تلتـف       وأميركا غير متكافئة    ألنهالم نراهن يوما ما على المفاوضات وال على التسوية          
ميد االستيطان فالتف على ذلك بالـذهاب       على المفاوضات، يوم ان عجز أوباما أمام تشدد نتنياهو في تج          

  .إلى المفاوضات غير المباشرة وهي خدعة ستكون مقدمة للذهاب إلى مفاوضات مباشرة
 المفاوضات في ظل التعنت اإلسرائيلي ورفض نتنياهو لحقوق الشعب الفلسطيني ال معنى لها              إن: وأردف

رف واحد على األرض بما فيها ملـف القـدس          واليوم نتنياهو يحسم الملفات النهائية للحل النهائي من ط        
  .وحق العودة واالستيطان

واعتبر أن هذه األمور ال تعالج باستجداء المفاوضات بل تعالج بـامتالك أوراق القـوة وعلـى رأسـها                  
  . بوقوف إيران مع فلسطين والقدس والمقاومة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطينيوأشاد. المقاومة

د بعض الحساسيات بين بعض الدول العربية وبين إيران حول بعـض القـضايا              وأشار مشعل إلى وجو   
 اإلطـار  تعالج بالحوار وباالنفتاح وضمن      أنوخاصة القضية الفلسطينية وقال إن هذه الحساسيات ينبغي         

 امة واحدة ويجب ان نعالج خالفاتنا بالحوار وبالعالقـات المتوازنـة والمتكافئـة              ألننا اإلسالميالعربي  
 .، لدعم القـضية الفلـسطينية     إسرائيل ومن يقف خلف     إسرائيل نتوحد في وجه العدو المشترك       أن ويجب

 وعندما تقوم إيران بدعم القضية فهي قد أدت واجبها فتشكر عليه            اإلسالمية األمةوأضاف إن هذا واجب     
  .ال أن تالم

ضية الفلسطينية، مطالبا الـدعم      إلى أن تؤدي واجبها تجاه الق      واإلسالميةودعا مشعل بقية الدول العربية      
  .من الجميع

  2/3/2010القدس العربي، 
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  "العبثية"إدارة ملف تبادل األسرى ويصف مفاوضات الصفقة بـالزهار ينفي استقالته من  .9
 التـي   األنبـاء  أمس محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس         .دنفى   :اشرف الهور  -غزة  

وقـال فـي     .إسـرائيل  مـع    األسـرى لمفاوضات الخاص بصفقة تبادل     تحدثت عن استقالته من طاقم ا     
 أنباءتصريحات صحافية على هامش مشاركته في اعتصام لنواب حركة حماس في غزة ان ما نشر من                 

 المسؤولية عـن فـشل      اإلسرائيلية، وحمل في ذات الوقت الحكومة       "إسرائيلية أكاذيب"حول استقالته يعد    
  .صفقة التبادل لغاية اللحظة

، مرجعـا   " عبثيـة  أصبحت" األلماني مفاوضات هذه الصفقة عبر الوسيط       أن إلى الزهار   أشار ذلك،   إلى
  . كل التفاهمات السابقةبإلغاء إسرائيل قيام إلىالسبب في ذلك 

 الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو تنكرت لجملة من التفاهمات توصـلت اليهـا             اإلسرائيليةوكانت الحكومة   
وقال لن يكون هنـاك وسـيط يقبـل          .ايهود اولمرت السابقة، عبر وسطاء مصريين     حماس مع حكومة    

  وأكـد  ." الطرف اآلخر ويلغي كل ما تم االتفاق عليه، ويحاول فرض شروط           يأتيالتفاوض لسنوات، ثم    
 هي من تفشل الصفقة     إسرائيل إن صفقة التبادل، وقال     إتمامتمسك حماس بالشروط التي وضعتها لهدف       

   شروط الفصائل،إلضعاف تسعى وأنها، بسبب تعنتها
  2/3/2010القدس العربي، 

  
  صفقة قريبة جدا بين حماس ومصر حول ورقة المصالحة": القدس العربي"مصادر لـ .10

 قيادات في حركة حماس اقتربت جدا من عقد صـفقة           أن "القدس العربي "علمت  : بسام البدارين  -عمان  
  .ترتيبات وجدول التوقيع على ورقة المصالحةوترتيب خاص مع الحكومة المصرية فيما يخص 

ووفقا للمصادر فإن الجانب المصري وافق على ترتيب صفقة للخروج من المأزق الحالي قوامها قبـول                
 أشـهر مصر لتعديالت طفيفة على وثيقة المصالحة تمثل جزءا من التعديالت التي تطالب بها حماس منذ          

 هذه الخطوات يتم إبالغ     إنوقالت نفس المصادر     .ليطامسألة ش مقابل التزام الحركة بحل سريع ومعقول ل      
  .األمريكيين بها أوال بأول

  2/3/2010القدس العربي، 
  

   حسن يوسف يعلن براءته من ابنه مصعب قيادي في حماسال .11
أعلن القيادي في حركة حماس، الشيخ حسن يوسف، األسير في السجون اإلسرائيلية، براءته  :رام اهللا

 نجله مصعب، الذي ارتد عن دين اإلسالم قبل أكثر من عامين، وكشف أخيرا أنه عمل التامة من
 . اإلسرائيلي"الشاباك"جاسوسا لـ

انطالقا من موقفنا المبدئي، ":  نسخة منه"الشرق األوسط"وقال يوسف في بيان له من داخل السجن، تلقت 
من كفر باهللا ورسوله، ) مصعب(م عليه المدعو وفهمنا لديننا، وما تمليه علينا عقيدتنا، وبناء على ما أقد

.. وتشكيك في كتابه، وخيانة للمسلمين، وتعاون مع أعداء اهللا، وبالتالي إلحاق الضرر بشعبنا وقضيتنا
، نعلن براءة تامة )الزوجة واألبناء والبنات(فإنني أنا الشيخ حسن يوسف داود دار خليل، وأهل بيتي 

، المغترب حاليا في أميركا، متقربين إلى )مصعب(بنا بكرا، وهو المدعو جامعة ومانعة، من الذي كان ا
 ."اهللا بذلك، ووالء هللا ورسوله والمؤمنين

سائلين المولى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا واآلخرة، وأن يهدي الجميع إلى سواء ": وختم قائال
 ."السبيل

 2/3/2010الشرق األوسط، 
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  جهاز مخابرات عربيمتالكه معلومات خطيرة عن الاغتياله ب  االستعجال:حمقرب من المبحو .12
 كشف احد المقربين جدا من الشهيد محمود المبحوح الذي اغتيل في العشرين من شـهر كـانون                  :دمشق
 العربية، وان عملية االغتيال التـي       األمنية األجهزة الرجل كان مالحقا من احد       أنفي دبي    يناير /الثاني
  . العربيةاإلمارةي دبي كانت معدة للنيل منهما سويا في طالته ف

 "األقـصى " إذاعـة وقال محمد نصار احد نشطاء حركة حماس المقيمين في سورية في تصريحات بثتها              
 عملية اغتيال المبحوح كانت مخططة لتطـالهم بـشكل مـشترك، وان    أنالتابعة لحركة حماس في غزة  

 أتحـدث  مرة   وألولهذا كالم مؤكد    "، وتابع   "لكلينا" االغتيال كان    أنالمعلومات التي وصلتهما كانت تفيد      
  ." خسرت، لعدم استشهاديأننيبه، واشعر 

 سبب االستعجال في اغتيال المبحوح، كان المتالكه معلومات خطيرة          أنوفجر نصار مفاجأة حين كشف      
  . المخابرات العربية، دون ان يكشف عن اسم الجهازأجهزةجدا عن احد 

ليل نهار، وال ينفك عـن مطاردتـه بكـل          " العربي كان يطارد المبحوح      األمني هذا الجهاز    إنقال  لكنه  
 وملفات كثيـرة عـن هـذا        وأدلة إثباتاتيملك  " السبب في ذلك يعود لكون المبحوح        أن إلى، الفتا   "مكان

اتصاال هاتفيـا   " انه تلقى    إلى نصار    وأشار ."اإلسالمية يدمر المقاومة    أنالجهاز المخرب، والذي يحاول     
  ."جيشا يطاردني" أن دبي ابلغه خالله انه يشعر إلىمن المبحوح قبل سفره من سورية، 

 حـدوث   إمكانية لنصار عن الجهة التي تتحمل المسؤولية في اغتيال المبحوح، وعن            اإلذاعةوعند سؤال   
ة حماس، والـشهيد    بالنهاية نحن بشر، وبالتالي يحدث تقصير، وهذا ال يعيب حرك         "خطأ في حماس، قال     

 وأضاف. " من الذهاب بمرافقين   أفضل يجتهد بان الذهاب وحده متخفيا       اإلنسان وأحيانا العبد المبحوح،    أبو
 أو الـسلطة،    أجهزة، سواء   بإسرائيل المرتبطة   األجهزة استشهاد المبحوح، ومطاردة     أن التأكيد   أريدلكن  '

 لـم   وإذا طبيعيـا،    أمـرا كالة عن الموساد، يعتبر      الدول المجاورة، والتي كانت تالحقه بالو      أجهزة إحدى
  ." فمن الذي سيستشهد؟إذن العبد المبحوح، أبويستشهد 
 ال يوجـد    اإلسرائيليين انه شخصيا رغم عمله في حماس ومشاركته وتخطيطه لقتل الجنديين            إلى وأشار

  . قطعة سالح، وال حتى حراسا شخصيينأيفي منزله 
 مقربة من حركة فتح، اتهمتـه هـو   إخباريةير التي نشرت على مواقع    ذلك، نفى نصار صحة التقار     إلى

  . جاءت بسبب وجود اختراق في حماسإنهاشخصيا بالمشاركة في عملية االغتيال، التي قالت 
  . كانت عملية اغتيالوأنها وفاة المبحوح لم تكن طبيعية، أن انه شخصيا من كشف إلى وأشار

  2/3/2010وكالة سما، 
  

 منفذي اغتيال المبحوح اتخذوا ما يكفي من االحتياطات ولن يضبطوا أبدا: ليمصدر إسرائي .13
أعلن مصدر إعالمي إسرائيلي أن لديه معلومات خاصة تفيد بأن منفذي العملية : نظير مجلي - تل أبيب

اتخذوا ما يكفي من االحتياطات، حتى ال يبقوا وراءهم أي آثار تدينهم، وأن ما تعلنه شرطة دبي في هذا 
الشأن، لن يفيدها شيئا في التحقيق، وأنه بناء على ذلك، فإن منفذي االغتيال لن يضبطوا في يوم من 

 .األيام
وأضاف هذا المصدر، الذي ال يعتبر رسميا، أن القتلة في دبي كانوا متخفين تماما، من قمة الرأس حتى 

رات الشرطة اإلماراتية، وأن أخمص القدمين، وأنهم حملوا أجهزة إلكترونية قادرة على شل عمل كامي
الصور التي عرضها قائد شرطة دبي لتدل على أن تحركات القتلة رصدت بالكامل، غير صحيحة، وأن 

فالكاميرات .  دقيقة اختفت من الكاميرات التي صورت في ممر الفندق الذي اغتيل فيه المبحوح19هناك 
، 8:24، وذلك في الساعة 237غرفة رقم ترصد ما جرى عندما خرج ثالثة من منفذي االغتيال من ال

 المقابلة لها، التي نزل فيها المبحوح، وفتحوا الغرفة بجهاز إلكتروني 230توجهوا إلى الغرفة رقم 
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 صوروا وهم خارجون، وأغلقوا الباب بأجهزتهم 8:43وفي الساعة . خاص، ثم دخل المبحوح
 .اإللكترونية مرة أخرى، بطريقة تجعله مغلقا من الداخل

. ، لم يوثق في أي مكان، خاصة ما جرى داخل الغرفة19وأضاف أن ما جرى خالل هذه الدقائق الـ
والسبب في ذلك، أن المنفذين عرفوا كيف يتحكمون في عمل الكاميرات اإللكترونية، فشلوا عملها 

صدر وتابع الم. بواسطة األجهزة المتطورة التي حملوها، وأعادوا تشغيلها من دون ترك أثر لذلك
لبعض المشبوهين، ال يغير ) DNA(إن حديث قائد شرطة دبي عن العثور على مادة ": اإلسرائيلي قائال

فهذه المادة لم تظهر في أي غرفة من الغرف التي استخدمها منفذو االغتيال، فلماذا ظهرت في . الصورة
ال يوجد أي مخزن !  تفيدهم؟ثم لنفترض جدال أنهم عثروا على هذه المادة، فماذا! غرفة المبحوح بالذات؟

 .»لهذه المادة في العالم يساعدهم على إجراء المقارنات الالزمة
المعروف أن إسرائيل ترفض حتى اآلن تأكيد أو نفي األنباء التي تنشر في العالم، معلنة أن الموساد هو 

فقد . ها من دون غيرهاالذي نفذ هذه العملية، لكنها تتلقى يوميا اإلشارات بأن أصابع االتهام تشير إلي
. وصل إلى إسرائيل طاقم من المحققين ليحققوا مع أصحاب جوازات السفر التي استخدمت في االغتيال

وحسب مصدر في السفارة البريطانية في تل أبيب، فإن المحققين حصلوا على موافقة إسرائيلية رسمية 
ألشخاص الذين سرقت هوياتهم إلجراء هذه التحقيقات، وسيجرونها في مقر السفارة، وسيكون ا
 .واستخدمت جوازاتهم بمثابة شهود أثبات وليسوا متهمين أو مشبوهين

 2/3/2010الشرق األوسط، 
  

   محكمة الجنايات الدولية إلىتحويل قادة العدو الصهيوني علي بركة يطالب  .14
 على اغتيال  في اعتصام احتجاجي في بيروتالمسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان علي بركةقال 

 جرائم االحتالل إن: "القيادي في حماس محمود المبحوح في دبي واستنكارا لتهويد المقدسات اإلسالمية
 العربية األمة والمسيحية في فلسطين هي اعتداء على كل اإلسالميةالصهيوني في حق مقدساتنا 

 المبارك وهدمه وبناء ىاألقص وهي خطوة خطيرة من اجل االستيالء الكامل على المسجد واإلسالمية
  ". الهيكل المزعوم مكانه

 بقطع كل العالقات واالتصاالت مع الكيان الصهيوني وبدعم المقاومة أوالبوقفة عربية شجاعة "وطالب 
 محكمة إلىتحويل قادة العدو الصهيوني " المتحدة بـاألممكما طالب ". وفك الحصار عن قطاع غزة

  ". للجرائم في فلسطين وخارجهاالجنايات الدولية بسبب ارتكابهم 
  2/3/2010المستقبل، 

  
   في لبنانوفد حماس يزور المجلس الماروني .15

 رأفت مرة، رئيس المجلس العام  للحركة في لبنانزار وفد من حركة حماس، برئاسة المسؤول السياسي
حوار والنقاش الذي هذه الزيارة تأتي ضمن مناخ ال"وأكد الوفد أن  .الماروني الوزير السابق وديع الخازن

أوضاع الالجئين "، متناوال "تكرسه حماس بهدف تصحيح وتطوير العالقات اللبنانية الفلسطينية المشتركة
  ".منح الالجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم"، داعيا إلى "الفلسطينيين في لبنان ومنعهم من العمل والتملك

  2/3/2010المستقبل، 
  

 ة اللبناني-تنظيم العالقات الفلسطينية تدعو إلى " الديمقراطية" .16
الحل " أن في لبنان فتحي كليب إعالمهااعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية ومسؤول 

 اللبنانية يكمن في معالجة الملف الفلسطيني بكل جوانبه وتنظيم العالقات -الجذري للعالقات الفلسطينية 
 في اإلسراعوذلك من خالل . اقتصاديا وسياسيا وامنيا كرزمة واحدة اللبنانية قانونيا و-الفلسطينية 
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 واالجتماعية وفي مقدمها حق العمل اإلنسانية الحقوق وإقرار خطة مشتركة إلىاستئناف الحوار وصوال 
والتملك من خالل تشريعات وقوانين في المجلس النيابي اللبناني، بما يسهم في تعزيز موقف الالجئين 

  .  "194ريع التهجير والتوطين والمتمسك بحق العودة وفقا للقرار الرافض لمشا
 .جاء ذلك خالل ندوة ول الحقوق اإلنسانية للفلسطينيين في لبنان، أقيمت في بيروت

 2/3/2010السفير، 
  

  استشهاد عنصر من ألوية الناصر صالح الدين في غزة .17
أحد عناصر  عاما 20محمد غبن هاد أعلنت ألوية الناصر صالح الدين عن استش: عبد الرحيم حسين

 شمال بلدة بيت الهيا في قطاع سمرة األلوية جراء قصف إسرائيلي مدفعي استهدف منطقة بورة أبو
  .غزة

  2/3/2010االتحاد، اإلمارات، 
  

  "الحملة الدولية لنزع شرعيتها"وتدرجه ضمن " اسبوع االبرتايد" منزعجة من "سرائيلإ" .18
الذي بدأ فعالياته أمس " أسبوع األبرتايد اإلسرائيلي"ي إسرائيل انزعاجها من تبد:  أسعد تلحمي–الناصرة 

في عشرات الجامعات في أنحاء العالم ويدعو أساساً إلى مقاطعة إسرائيل اقتصادياً وأكاديمياً وفرض 
  وسياسة التمييز ضد1967عقوبات عليها نتيجة سياستها القمعية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

  .األقلية الفلسطينية في تخومها
.  مدينة حول العالم58وينظم هذا النشاط للسنة السادسة على التوالي في جامعات مختلفة في أكثر من 

  . 2004أطلقت هذه الحملة عام " جامعة تورونتو"وكانت مجموعة طالب اجانب في 
ت الدكتور جمال زحالقة في ثالثة النائب في الكنيس" التجمع الوطني الديموقراطي"وتثير مشاركة رئيس 

نشاطات مختلفة في نيويورك وأوتاوا ومونتريال، حنق اليمين اإلسرائيلي الذي طالب بعض نوابه 
  ". خائناً"باإلعالن عن زحالقة 
النظام العنصري في إسرائيل يتشكل "إنه سينقل لطالب العالم حقيقة أن " معاريف"وقال زحالقة لصحيفة 
زة، ونظام أبرتايد في الضفة الغربية، ونظام تمييز عنصري ضد األقلية العربية في من سجن كبير في غ

  ". إسرائيل
وعقب نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون قائالً إن مشاركة زحالقة في فعاليات ضد إسرائيل ال 

  ". إذ أن المعروف عن زحالقة كراهيته بني إسرائيل"تفاجئه 
البروفسور جف هلبر أحد مؤسسي " أسبوع األبرتايد"سرائيليين البارزين في فعاليات وبين المشاركين اإل

األبرتايد اإلسرائيلي "الذي سيقدم محاضرة في جامعة غالزكو عن " اللجنة اإلسرائيلية ضد هدم البيوت"
، والمخرج السينمائي شاي بوالك الذي سيعرض في "وسبل مقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها

، ويتناول العنف الذي يلجأ إليه الجيش لقمع المتظاهرين "بلعين حياتي"ة بوسطن فيلمه الوثائقي جامع
  .الفلسطينيين واإلسرائيليين ضد الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة

  2/3/2010الحياة، 
  

  "هدفه النهائي إعالن الدولة خالل عام ونصف: " تتهم فياض بالتحريض على العنف"إسرائيل" .19
أمس عن مسؤولين عسكريين اسرائيليين قـولهم، إن مـسؤولي          " جروزاليم بوست "نقلت صحيفة   : القدس

 يحرضون على العنف المعادي السرائيل فـي        ]رئيس حكومة الضفة   [السلطة وعلى رأسهم سالم فياض    
  .الضفة الغربية
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نيين رفيعـي المـستوى،   إنه وفقا للتقييمات في أوساط المؤسسة العسكرية فإن مسؤولين فلسطي : واضافت
وفياض بصفة خاصة، يشجعون الشبان الفلسطينيين على المشاركة في تظاهرات معادية السرائيل أيـام              

وقال احـد المـسؤولين العـسكريين        .الجمع قرب النقاط العسكرية االسرائيلية في الخليل وبلعين ونعلين        
نه، ومن جانب آخر اتخذ قرارا استراتيجيا       لك ان فياض يريد من جهة استمرار التعاون مع       : "االسرائيليين

يجب أن نتذكر أن الهدف النهائي لفيـاض        : وأضاف ".باالحتفاظ بالحق في ممارسة العنف ضد اسرائيل      
  .هو اعالن الدولة بشكل احادي خالل عام ونصف إذا لم تكن المفاوضات قد توصلت إلى نتيجة
 2/3/2010األيام، فلسطين، 

 
   برنامج ايران النووي"مخاطر" يبحث في الصين إسرائيليوفد ": هآرتس" .20

االسرائيلية في عددها الصادر امس االثنين ان وفـدا         ' هآرتس'قالت صحيفة    :ـ زهير اندراوس   الناصرة
يعالون ) بوغي(اسرائيليا برئاسة وزير الشؤون االستراتيجية ورئيس االركان االسرائيلي السابق، موشيه           

ي، بعرض ما وصف بانه معلومات استخبارية كبيرة حول البرنامج النووي           قام في نهاية االسبوع الماض    
  .االيراني على الصين، وذلك إلقناع الصين بتأييد فرض عقوبات على ايران في مجلس االمن

وقالـت الـصحيفة    . جدير بالذكر ان محافظ بنك اسرائيل، ستانلي فيشر، كان من بين اعـضاء الوفـد              
علومات االستخبارية المزعومة فانها تتضمن تفاصيل بـشأن جهـود ايـران            االسرائيلية انّه وبحسب الم   

كما اكد الوفد االسرائيلي على ضرورة ابقاء كافـة   . لتطوير برنامج نووي عسكري، وانتاج اسلحة نووية      
الخيارات على الطاولة لمعالجة البرنامج النووي االيراني، في اشارة واضحة لنية الدولة العبرية اللجـوء               

  .الخيار العسكريالى 
واوضحت الصحيفة العبرية ايضا ان الوفد االسرائيلي عرض على الـصين، لمـدة سـاعتين ونـصف                 
الساعة، ما وصفته التقارير االسرائيلية بكافة المعلومات االستخبارية الموجودة لدى اسرائيل بشأن تطوير             

ق للحكومـة االسـرائيلية ايهـود       برنامج نووي عسكري ايراني، للمرة االولى منذ زيارة الرئيس الساب         
 .2007من العام ) يناير(اولمرت للصين في شهر كانون الثاني 

  2/3/2010القدس العربي، 
  

  الجيش اإلسرائيلي يعترف بوجود بؤر استيطانية جديدة .21
أعلنت عصابات المستوطنين أمس، أنها بنت بؤرة استيطانية جديدة في :  برهوم جرايسي- الناصرة

، تقام للمرة الثالثة قرب مكان كانت تشغله البؤرة ذاتها قبل أشهر، ما تزامن مع انتقاد منطقة رام اهللا
في حين اعترف . وجهته محكمة إسرائيلية لما وصفته غض النظر الرسمي عن البناء في المستوطنات

البؤرة، ناطق بلسان جيش االحتالل بوجود البؤرة االستيطانية الجديدة، وادعى أن هناك قرارا بإخالء 
وانتقدت المحكمة اإلسرائيلية العليا أمس مجددا حكومة االحتالل . وهو ما لم يجد طريقه إلى التنفيذ بعد

غض الطرف عن البناء المكثف في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يؤكد عدم وجود ما 
  .في المستوطنات" تجميد البناء اإلسكاني"يسمى 

  2/3/2010الغد، األردن، 
 

  سمح لجماعات يهودية بالدخول لألقصىياالحتالل  .22
قوات االحتالل ، أن وليد عوض، رام اهللانقالً عن مراسلها في  2/3/2010القدس العربي، نشرت 

 والتجول فيها ضمن األقصىاالثنين لجماعات يهودية بالدخول لساحات المسجد يوم  سمحت اإلسرائيلي
اء تجول الجماعات االستيطانية في ساحات الحرم القدسي وج .األجنبيةبرنامج ما يسمى بالسياحة 
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الشريف االثنين تحت حراسة شرطة االحتالل في حين منعت قوات االحتالل المواطنين الفلسطينيين من 
  . من الدخول للمسجد ألداء الصالة فيه عاما50ً عن الـ أعمارهم القدس الذين تقل أهالي

 لليوم األقصىوات مكثفة في البلدة القديمة من القدس وفي محيط وواصلت قوات االحتالل االثنين نشر ق
  .الثاني على التوالي، مانعة الطالب من الوصول لمدارسهم الواقعة بجوار المسجد

 قوات االحتالل ما زالت تنتشر بشكل كثيف على مداخل أن " للوقف والتراثاألقصىمؤسسة " وأكدت
 محدودة بدخول البلدة القديمة، كما وتمنع قوات ألعداد إالتسمح البلدة القديمة في القدس ومحيطها، وال 

  . في محيطه القريبأو المبارك األقصى تجمع في محيط المسجد أياالحتالل 
 إلى مجموعات من المستوطنين قامت صباح االثنين بالدخول 4 أن المؤسسة في بيان صحافي وأفادت
سة مشددة من قوات االحتالل وقامت قوات االحتالل  المبارك عن طريق باب المغاربة تحت حرااألقصى

  . الذي يدخلون المسجد عن طريق باب المغاربةاألجانببحراسة مئات من السياح 
 وأدوا المستوطنين الذين اقتحموا المسجد المبارك قاموا بجولة في ساحاته، أن" شهود عيان للمؤسسة وأكد

  ."بعض الشعائر التوراتية والتلمودية
الشرطة اإلسرائيلية ، أن عبد الرحيم حسيننقالً عن مراسلها،  2/3/2010التحاد، اإلمارات، اوأضافت 

نشرت أمس تعزيزات في محيط باحة الحرم القدسي في القدس لتجنب تظاهرات فلسطينية جديدة على 
لقد نشرنا "وقال شمويل بن روبي الناطق باسم شرطة القدس . غرار تلك التي جرت أمس األول

ات في المدينة القديمة وحصرنا الدخول إلى الحرم القدسي بالرجال المسلمين فوق سن الخمسين تعزيز
وأضاف أن السياح سيتمكنون من زيارة الحرم  ."عاماً فيما يمكن للنساء الدخول إليه من دون أي ضوابط

  ."كما في األيام العادية"القدسي بحرية 
ليس لدى إسرائيل أي نية للمساس "ن حائط البراق إنه قال الحاخام شمويل رابينوفيتش المكلف شؤوو

تحظر على اليهود دخول األقصى وبالتالي ليس "وأضاف أن القوانين الدينية اليهودية . "بالمسجد األقصى
  . " سياسية أو أمنية بل ألسباب دينيةألسبابهناك من داعٍ للخوف من أن يمس به يهود، ليس 

  
  الشهداء األطفال في الحرب على غزة عدد حولمركز الميزان يصدر تقريرا  .23

أصدر مركز الميزان لحقوق اإلنسان تقريراً توثيقياً باللغتين العربية واإلنجليزية حول عدد األطفال             : غزة
ويظهر التقرير   ).الرصاص المصبوب (الذين قتلتهم قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل عدوانها على غزة          

هذا الرقم يعطي   . طفالً أثناء عملية الرصاص المصبوب فقط     ) 355(قتلت  أن قوات االحتالل اإلسرائيلي     
داللة واضحة تدحض مزاعم وادعاءات قوات االحتالل حول طبيعة عدوانها على قطاع غزة وأهـداف               

من إجمالي عدد ضـحايا هـذا       % 25عملياتها الحربية، حيث ال يمكن أن تتذرع بأن ما تزيد نسبته عن             
  .طريق الخطأالعدوان قد سقطوا عن 

فلسطينيين قتلوا على أيـدي قـوات االحـتالل أو فـي     ) 1410(ويذكر أن عدد ضحايا هذا العدوان بلغ      
من ضحايا  % 83وباحتساب أعداد كبار السن والنساء والمدنيين يقف المراقب على حقيقة أن            . مواجهتها

قتـال عنـدما اسـتهدفتهم قـوات        هذا العدوان هم من المدنيين الذين لم يشاركوا في أية أعمال تتعلق بال            
  .االحتالل

ويقدم التقرير توثيقاً لحاالت األطفال ممن قتلتهم قوات االحتالل خالل عدوانها على غزة، خالل الفتـرة                
ويـورد التقريـر    . 2009) يناير( كانون الثاني    18 حتى   2008) ديسميبر( كانون األول    27الممتدة من   

  .ها/ تفاصيل الظروف التي أدت إلى مقتلهوموجز حول/ البيانات الشخصية لكل طفل
  2/3/2010وكالة سما، 
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  بلدية االحتالل تقتحم أرضاً في حي الشيخ جراح .24
 اقتحم موظفو بلدية االحتالل أمس االثنين أرضاً تعود للمواطن كمال عبيدات في منطقة :القدس المحتلة

حي، إن عدداً كبيراً من موظفي حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس، وقال جمال عطية أحد ناشطي ال
وأشار عطية إلى أن  .بلدية االحتالل اقتحموا الحي صباح اليوم، وقاموا بإجراء قياسات وتصوير األرض

بلدية االحتالل أعلنت قبل أسبوع نيتها مصادرة األرض، والتي يملكها أحد سكان الحي، ويملك األوراق 
لدية االحتالل ومنذ ذلك الحين، ورغم أن أم كامل كانت قد ولفت عطية إلى أن ب. الرسمية التي تثبت ذلك

 منزالً 27استأجرت األرض من مالكها بعقد رسمي، قررت مصادرة األرض، والتي تقع بالقرب من 
وبحسب إعالن البلدية فإن مصادرة هذه األرض تأتي إلنشاء موقف  .مهددة بالمصادرة في الحي
 .لسيارات المستوطنين في الحي

 2/3/2010 األردن، السبيل،
  

   انهيار أرضي جديد في سلوان بسبب الحفريات اإلسرائيلية:القدس .25
قال شهود عيان إن انهياراً أرضياً جديدا وقع بعد عصر أمس بعرض متر وطول متر وبعمق : القدس

 حدوث تشققات في الموقع نفسه إلىيتراوح بين متر وثالثة أمتار في بلدة سلوان في القدس، باإلضافة 
على مساحة أربعة أمتار وذلك في شمال مسجد عين سلوان، عند زاويته اليمنى فوق األرض الوقفية 

  .التابعة للكنيسة األرثوذكسية في القدس، المالصقة للمقبرة اإلسالمية لألطفال
من تصاعد وقوع االنهيارات األرضية في بلدة سلوان جنوب " مؤسسة األقصى للوقف والتراث"وحذّرت 
  .األقصى المباركالمسجد 

 2/3/2010األيام، فلسطين، 
  

   مائة منزل فلسطيني في سلوانبلدية القدس المحتلة ستهدم قريباً: "جيروزالم بوست" .26
 ذكرت في إسرائيلية "جيروزاليم بوست" صحيفة  أنالقدس المحتلةمن  2/3/2010وكالة سما، نشرت 

 لهدم نحو مائة منزل فلسطيني في بلدة سلوان  بلدية القدس المحتلة تخططأنموقعها االلكتروني اليوم 
ن رئيس بلدية القدس نير إ"صحيفة الوقالت  . بصورة غير قانونيةأقيمت أنهاالقريبة من القدس بزعم 

 تطوير ضاحية سلوان إعادة بلديته الهدف منها أعدتهابركات سيكشف اليوم الثالثاء رسميا عن خطط 
ن خطط بركات تركز على منطقة ألى إ  وأشارت".ل فلسطيني فيهاالتابعة للقدس من خالل هدم مائة منز

والتي تعد حسب مصادر في البلدية ) حديقة الملك( باسم اإلسرائيليينتقع في جنوب القدس تعرف عند 
وهو االسم الذي يطلقه ) جبل المعبد( بعد منطقة لإلسرائيليين الدينية بالنسبة أهميته من حيث األهمالمكان 

  . المباركاألقصىالمسجد هؤالء على 
 يعقد رئيس بلدة القدس نير بركات بعد ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا يكشف فيه عن جوانب أنومن المقرر 

  .خططه الخاصة ببلدة سلوان ومدينة القدس وفق الصحيفة
 في القدس، تبحث ظهر اليوم، مخططاً إلخالء االحتاللبلدية أن  1/3/2010، 48عربوأضاف موقع 

 منطقة فنادق سياحية إقامة بهدف  منزال88ً من سكانه الفلسطينيين وهدم )في بلدة سلوان(ان حي البست
  .في المنطقة القريبة من البلدة القديمة في المدينة، وسيعقد مؤتمراً صحافياً للكشف عن المخطط

 ".قنبلة سياسية"المخطط على انه " سالم اآلن"ووصفت حركة 
هالي الحي بمطلقهم لمخطط الترحيل الطوعي، معلنين اعتزامهم التوجه وأعلنت لجنة حي البستان رفض أ

 1500 مخططات بلدية القدس الن تنفيذ هذه المخططات يعني تشريد إلفشالللمؤسسات المحلية والدولية 
 .مواطن من منازلهم في الحي
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  ياألقصى منتصف الشهر الجار" اقتحام يهود من جميع أنحاء العالم"التميمي يحذر من  .27
كشف قاضي القضاة رئيس الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس :  أحمد رمضان ووكاالت-رام اهللا 

والمقدسات الشيخ تيسير رجب التميمي، عن استعدادات يجريها غالة المتطرفين اليهود في مختلف أنحاء 
إن : "يان صحافي أمسوقال التميمي في ب .العالم القتحام المسجد األقصى يوم السادس عشر من الجاري

 منظمة يهودية، تعمل وتنشط في محاوالت بناء الهيكل المزعوم، ومن بينها معهد الهيكل، 30أكثر من 
والحركة من أجل إقامة الهيكل، وقيادة يهودية، والسنهدرين، وصندوق تراث جبل الهيكل، والمنظمة من 

، بدأت بنشر إعالنات وملصقات على أجل حقوق اإلنسان في جبل الهيكل، وحركة أمناء جبل الهيكل
 الشهر الجاري واصفين هذا اليوم بأنه 16المواقع االلكترونية تدعو القتحام المسجد األقصى المبارك في 

المئات من اليهود في مختلف دول العالم "وأشار التميمي إلى أن  ".يوم عالمي من أجل بناء الهيكل
هذه "، منوها إلى أن "عملية االقتحام في التاريخ المذكوروصلوا بالفعل إلى إسرائيل وسيشاركون في 

الجماعات بدأت بحملة لجمع التبرعات إلقامة الهيكل المزعوم بدعم من الملياردير اليهودي المتطرف 
  ".أرفين موسكوفيتش، الذي يمول كافة النشاطات التحضيرية إلقامة الهيكل

  2/3/2010المستقبل، 
  

  تهويد األقصى وهناك وقائع عملية تثبت ذلكاليهود جادون في : بكيرات .28
 ناجح بكيرات، على أن . أكد رئيس قسم المخطوطات في المسجد األقصى المبارك د:الضفة الغربية

 أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تقوم بأخطر قرار على مستوى ، مضيفاًالوضع في األقصى يزداد سوءاً
وقال بكيرات في حديث خاص  .مية إلى التراث اليهوديالقضية الفلسطينية بترحيل المقدسات اإلسال

إن المخطط اإلسرائيلي يؤكد حقيقة العقلية اليهودية التي تريد إثبات أن أرض فلسطين التاريخية، " للسبيل"
  .أرض يهودية توراتية تمهيدا لترحيل الفلسطينيين منها

شائيا، وليس من أجل إثارة ولفت بكيرات إلى أن الحديث عن خطورة الوضع في األقصى ليس إن
  .المشاعر، وإنما هو حقيقة قائمة

 2/3/2010السبيل، األردن، 
  

  يستدعي مرضى غزة للعالج من أجل اعتقالهم" الشاباك" .29
 من مرضى قطاع غزة قد تعرضوا لتنكيل مريع من قبل السلطات  كشفت منظمات حقوقية أن عدداً:حيفا

وا وعوداً كاذبة بأنه سيسمح لهم بمغادرة قطاع غزة لتلقي اإلسرائيلية، وأوضحت أنهم كانوا قد تلق
تم اعتقالهم واقتيادهم إلى معتقالت داخل ) إيريز(العالج، وعند وصولهم إلى معبر بيت حانون 

وكتبت المنظمات في رسالة مشتركة للنائب اإلسرائيلي العام أن هذه الممارسة غير شرعية،  ."إسرائيل"
  . اليائس للمرضى، ويحول العالج إلى أداة لخدمة جهاز األمنويتم فيها استغالل الوضع

، "عدالة"ووفقا للرسالة التي وجهتها منظمات حقوق اإلنسان وأطباء من أجل حقوق اإلنسان ومركز 
يقوم باستغالل الوضع ) شاباك(لحقوق اإلنسان، فإن جهاز األمن العام اإلسرائيلي " الميزان"ومركز 

فلسطينيين، ويعتقلهم وهم في طريقهم لتلقي العالج في إسرائيل أو الضفة الصحي الحرج للمرضى ال
ووفقاً للرسالة فإن هناك ثالث حاالت على األقل، وقعت اثنتان منها مؤخرا، تم فيها اعتقال  .الغربية

وطالبت المنظمات جهاز الشاباك بالكف  .مرضى على معبر بيت حانون وهم في طريقهم لتلقي العالج
ل حالة المرضى الصحية، وأكدت أن الحاالت الثالث تثير القلق والشك بأنه يتم تضليل عن استغال

 .المرضى وجعلهم يعتقدون بأنه سيسمح لهم بالمغادرة لتلقي العالج فوراً، أو بعد خضوعهم للتحقيق
 2/3/2010العرب، قطر، 
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  48 بإغالق الرابطة العربية ألسرى الـ اً إداريباراك يصدر قراراً .30
 يقضي بإغالق الرابطة العربية ألسرى الـ  إدارياًر وزير الحرب اإلسرائيلي، إيهود براك، أمراًأصد
  .األخيرة، والتي أقيمت بمبادرة سجناء سياسيين سابقين في األشهر 48

ال أنّه إ، اإلغالقوكانت الشرطة استدعت الناشط واألسير المحرر منير منصور، بهدف تسليمه أمر 
وعلم أن الشرطة . أوضح للمحققين عدم ورود اسمه في قائمة المؤسسين للرابطةرفض ذلك بعد أن 

  .اإلغالقاستدعت سكرتير الرابطة، األسير المحرر يوسف ادلبي من عكا من أجل تسليمه أمر 
  2/3/2010الدستور، األردن، 

  
  ئيلي ليكون تابعاً لسالح الطيران اإلسرا الدرزيةتحويل فرع في مدرسة بيت جن الشاملة .31

والتجمع الوطني الديمقراطي،  أصدرت حركة الحرية للحضارة العربية، ولجنة المبادرة العربية الدرزية،
بيانا يكشفون فيه عن مؤامرة سلطوية جديدة تحاول تمريرها في بيت جن، من خالل تحويل فرع العلوم 

اإلسرائيلي، بما يحتّم على الطالب االلكترونية في مدرسة بيت جن الشاملة ليكون تابعاً لسالح الطيران 
  .التقيد ببعض الترتيبات والدروس العسكرية بما فيها لباس الزي العسكري داخل المدرسة

  2/3/2010الدستور، األردن، 
  

   خالل الشهر الماضي300 من أكثر فلسطينيين واعتقال أربعةاستشهاد  .32
 في تقريرها الشهري لرصد اإلنسان كدت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق أ: وليد عوض-رام اهللا 

 ، فلسطينيين استشهدوا الشهر الماضي4ن أثنين ب اإل أمس على الفلسطينييناإلسرائيلياعتداءات االحتالل 
 . مواطن300 من أكثر اإلسرائيليفي حين اعتقلت قوات االحتالل 

  2/3/2010القدس العربي، 
  

   طفال340ًو أةامر 37 أسير في سجون االحتالل بينهم 7000: تقرير .33
، والتي ترأسها وزارة األسرى والمحررين، 2010 أفادت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى لعام :غزة

 أسير، 7000في تقرير إحصائي شامل حول األسرى، بأن أعداد األسرى في السجون بلغت ما يقارب 
  . سجناً ومعتقالً ومركز توقيف25موزعين على حوالي 

ذي أعده رياض األشقر، المسؤول اإلعالمي باللجنة الوطنية، بأن عدد األسيرات قد ارتفع وبين التقرير ال
  . أسير37منذ بداية العام الحالي إلى 

 300بينما هناك   طفالً هم دون الثامنة عشر من العمر، 340وأشار إلى أن ومن بين األسرى هناك 
المجلس التشريعي، باإلضافة إلى وزيرين  نائباً من نواب 16معتقل إداري دون تهمة أو محاكمة، و

  .1967 أسير ارتقوا شهداء منذ عام 197 أسرى مصنفين تحت قانون مقاتل غير شرعي و9سابقين، و
 أسير يقضون أحكام بالسجن 790 أسير محكومين بأحكام مختلفة بينهم 5000ومن بين األسرى قرابة 

وقوف، وانخفض عدد األسرى اإلداريين خالل  أسير م1800المؤبد لمرة أو عدة مرات، بينما هناك 
جميعهم من " مقاتل غير شرعي" أسرى يخضعون لقانون 9 أسير، بينما هناك 300بداية هذا العام إلى 
  .سكان قطاع غزة

 من القدس وأراضي 395 أسير من قطاع غزة، وحوالي 760وحسب توزيع األسرى جغرافياً؛ هناك 
ية والتي تحتل النصيب األكبر نظراً لحمالت االعتقال العشوائية التي ، بينما الباقي من الضفة الغرب48

  .تمارسها سلطات االحتالل هناك بشكل يومي
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وأشار تقرير اللجنة الوطنية العليا بأن عدد األسرى القدامى وهم المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، 
 على قائمة عمداء األسرى وهم الذين 114 عاماً، بينهم 15قلهم أمضى أكثر من أ أسير 317وصل إلى 

 أسيراً أمضوا ما يزيد عن 14 عاماً في سجون االحتالل بشكل متواصل، وهناك 20أمضوا أكثر من 
نائل   عاماً أقدمهم األسير30 أسرى أمضوا ما يزيد عن 3ربع قرن في سجون االحتالل، ومنهم 

  .لذي يعتبر عميد األسرى الفلسطينيينالبرغوتى والذي يدخل بعد شهر عامه الثالث والثالثين،وا
  1/3/2010 قدس برس،

  
   من السوالر اإلسرائيليمسؤول يطالب بجلب الغاز المصري لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة بدالً .34

 ناشد وليد سعد صايل المدير التنفيذي لشركة كهرباء فلسطين ورئيس مجلس إدارة محطة توليد :غزة
الدولية، وفي مقدمتها طوني بلير، إلى إيجاد حل جذري لمشكله انقطاع كهرباء غزة اللجنة الرباعية 

التيار الكهربائي في قطاع غزة بسبب توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة بقطاع غزة المتكرر عن 
نسخة " قدس برس"وطالب صايل، في تصريح مكتوب وصل  .العمل بسبب نقص الوقود الالزم لتشغيلها

نة الرباعيه وبلير بإيجاد التمويل الالزم لتوفير الوقود الذي تحتاجه المحطة لضمان ، اللج"قدس برس"منه 
  .استمرار عملها على مدار الساعة بكامل قدرتها اإلنتاجية

وأكد أن الشركة تدعم بقوة فكرة جلب الغاز المصري لتشغيل محطة التوليد، األمر الذي يوفر في ميزانية 
  .اعي المستخدم حالياً إضافة إلى أنه أفضل بيئياًالتشغيل مقارنه بالسوالر الصن

  2/3/2010 قدس برس،
  

   تعطش شعبنا بالسيطرة على مياهنا الجوفية"إسرائيل": سلطة المياه .35
 يوسف الفلسطينية في سلطة المياه واإلعالم اتهم مدير عام وحدة التنسيق الدولي : حنين خالد-رام اهللا 

 عبر 1967طنين في األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام عويص سلطات االحتالل بتعطيش الموا
السيطرة على خزانات المياه الجوفية والسطحية الجارية في الضفة والقطاع وفي الجوالن السوري 
والجنوب اللبناني، والسطو على مقدرتها دون أن ينكر وجود أزمة جفاف طبيعية وفقر مياه في منطقة 

 لترات في اليوم الواحد، وان نصف الدول 110ص نصيب الفرد من المياه وقدر عوي .األوسطالشرق 
  .العربية تقريبا باتت تعتبر دون خط الفقر المائي

 2/3/2010الحياة الجديدة، 
  

  كتب في كتابأربعة: "نكبة فلسطين" .36
لمناسبة  موضوعاً بارزاً لدى المؤرخين والمثقفين العرب، وال تزال ا1948ال تزال نكبة فلسطين العام 

ولمناسبة مرور ستين سنة على هذه . مدار نقاش بين مزوري التاريخ والمثابرين على إظهار حقائقه
النكبة صدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاب يضم بين دفتيه أربعة كتب ألربعة مفكرين تصدوا 

ؤرخ الفلسطيني وليد أربعة كتب قدم لها وجمعها في كتاب واحد الم. لموضوع النكبة، كل على طريقته
 "النكبة"األول لصاحب مصطلح . الخالدي، معرفاً بأصحابها وملخصاً سيرهم ومبوباً خالصات كتبهم

، الثالث )1948( لجورج حنا "طريق الخالص"، الثاني )1948 ("معنى النكبة"قسطنطين زريق بعنوان 
 . حافظ طوقان لقدري "بعد النكبة"والثالث ) 1949( لموسى العلمي "عبرة فلسطين"

أهمية هذا الكتاب ليست في كونه يعيدنا إلى تاريخ النكبة وحسب، بل في كون المؤلفين األربعة تصدوا 
  فالتأريخ هنا ال يحتمل تدوين . للحدث في حينه، وأتت كتاباتهم على عالقة مباشرة بالحدث وحرارته
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نقرأ فيه ألربعة من الكتّاب الذين حقائق من بعد، أو حقائق تعتمد فقط على مصادر ومراجع، إذ نحن 
 .آمنوا بالقضية الفلسطينية وعاشوها، ورحلوا تاركين لنا مواقفهم وآراءهم فيها

 2/3/2010السفير، 
  

  بالقدس المحتلة األموية في القصور اإلسرائيلية يحتج على الحفريات األردن .37
التأكيد على موقفهـا بـان منطقتـي         أعادت الحكومة االردنية     : سمير المرايات  -الطفيلة  -بترا  -عمان  

 الحكومة في مذكرة    وأشارت .القصور االموية وسلوان ستبقيان جزءا ال يتجزأ من القدس الشرقية المحتلة          
 فـي   اإلسـرائيلية  احتجاجا على الحفريات     اإلسرائيلية الخارجية   إلى أبيب في تل    األردنيةبعثتها السفارة   

سلوان تمثل تهديدا حقيقيا ومتزايدا للمنطقة ولحياة السكان العرب         هاتين المنطقتين، الى ان الحفريات في       
  . هناكلألوقافوالمباني القديمة والتاريخية العائدة 

  2/3/2010الرأي، األردن، 
  

  يدين قمع المصلين في األقصى وتهويد المقدساتالرئيس اللبناني .38
اسة قمع المصلين في المـسجد االقـصى،        العماد ميشال سليمان إدانته لسي    اللبنانية  جدد رئيس الجمهورية    

أن هذا التصرف ال يخرج عن سياسة التهويد التي تمارسها هذه           "واعتبر  . التي تمارسها سلطات االحتالل   
، وتجلى ذلك في ضم الحرم االبراهيمي ومسجد بالل بـن           "يهودية دولة إسرائيل  "السلطات، تحت عنوان    

أن تزامن ذلك كله مـع اسـتمرار بنـاء          " ولفت سليمان الى     ".قائمة التراث اليهودي  "رباح الى ما يسمى     
 ال يريد االنصياع للرغبة الدولية في إطالق المفاوضات السلمية          اإلسرائيليالمستوطنات يكشف أن العدو     

ودعا المجتمع الدولي إلـى ممارسـة المزيـد مـن           ". على قاعدة مؤتمر مدريد والمبادرة العربية للسالم      
 ". ... التصرفاتالضغوط عليه لوقف هذه

 2/3/2010السفير، 
  

  وزير العمل اللبنانييشكر " اإلئتالف الفلسطيني اللبناني لحملة حق العمل" .39
قدم االئتالف الفلسطيني اللبناني لحملة حق العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان الشكر الى وزير العمـل                

للبنانيين والتي استثني الفلسطيني منها      المتعلق بالمهن الواجب حصرها با     10/1بطرس حرب على القرار     
وأكد حرب خالل اسـتقباله      .في المادة الثالثة، طالبين منه دعم حق العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان           

ان الدولة اللبنانية تطمح الى تحسين أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان ولكن فـي الوقـت                "االئتالف  
ئ الفلسطيني بالمواطن اللبناني ألن ذلك يخدم أخصامنا وأخـصام الـشعب            نفسه ال تستطيع مساواة الالج    

خـصوصية النقابـات    "وتحدث عن   . نحن نصر على صفة الالجئ لتاكيد حق العودة       : "وقال". الفلسطيني
وصعوبة فرض أي قرار عليها للسماح للفلسطيني بممارسة المهن الحرة ولكنه وعد بالتعاون والعمل معاً               

  ".إلخ...  هذه المهن كالطب والهندسة والصيدلةسعياً لممارسة
  2/3/2010المستقبل، 

  
 جهل اإلسرائيلي بالمعلومات عن المقاومة يؤخر الحرب :"حزب اهللا"االمين العام لـ .40

ـ    السيد حسن نصراهللا، خالل االحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، ما          " حزب اهللا "تناول االمين العام ل
الجمعة الماضي، حول طلب السفارة االميركية معلومات أمنية من لبنان، ولفت الى            ، يوم   "السفير"نشرته  

هـذه  "وقـال إن    ". كل المعلومات التي تحصل عليها السفارة االميركية في لبنان تصل إلى إسرائيل           "أن  
 عـن  العملية مساعدة إلسرائيل على فهم كل ما يجري في لبنان وتمكنه من االعتداء علينا وهذا ال يفرقها  

ال يكون هناك اي جهة متورطة مع الـسفارة بهـذا           "، وامل أن    "إلسرائيلالمعلومات التي يقدمها العمالء     
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عندما نتحدث نخبئ بعض المعلومات لعنصر المفاجأة، ونحن ننبه االسـرائيلي           : أضافو". ...الموضوع
ة يؤخر الحرب وهنا نقطة     جهل االسرائيلي بالمعلومات عن المقاوم    "أن  ولفت الى   . الننا نريد منع الحرب   

واعتبر ان التهديدات االسرائيلية تراجعت بعد خطابه األخير، واشار الـى ان اعتـراف              ". قوة المقاومة 
دعا الى صـمود رسـمي بوجـه التهـويالت          كما   ،اسرائيل بالخروج من لبنان نهائياً اعتراف بالهزيمة      

  .والضغوط االسرائيلية
  2/3/2010السفير، 

  
  احتجاجاً على اغتيال المبحوح "سكوااأل"م لقاء أما: لبنان .41

تحيـة  "في وسط بيروت    " االسكوا" أقام تكتل الجمعيات والهيئات االهلية في لبنان لقاء احتجاجيا امام مقر          
 االسرائيلي واستنكارا للجرائم االسرائيلية في      -للشهيد محمود المبحوح وتنديدا بالتآمر االمني االوروبي        

وشارك ممثل الرئيس سليم الحص ومنبر الوحدة الوطنيـة         ". العربية واالسالمية حق فلسطين والمقدسات    
عماد عكاوي، المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان علي بركة وممثل تجمع العلماء المسلمين الشيخ               

  .لألحزابحسين غبريس وممثلون 
  2/3/2010المستقبل، 

  
  ا على خلفية اغتيال المبحوحاإلمارات ستحول دون دخول االسرائيليين اليه .42

/  آذار 1لالنباء أفادت يوم    " اسوشيتد بريس "، من الوكاالت، أن وكالة      1/3/2010روسيا اليوم،   ذكرت  
مارس نقالً عن قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، أن اإلمارات العربية المتحـدة لـن تـسمح                   

  .سية دولة أخرىلالسرائيليين دخول أراضيها، بمن فيهم من يحملون جن
وأشار خلفان في مؤتمر أمني عقد في أبو ظبي، الى أنه سيتم التعـرف علـى اإلسـرائيليين بواسـطة                    

  .مالمحهم وطريقة حديثهم
وأكد قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان أن األجانب الذين يشتبه بضلوعهم في اغتيال القيـادي فـي                  

بعد أن كانوا قد غـادروا إلـى خمـس وجهـات            " يلإسرائ"حماس محمود المبحوح موجودون حالياً في       
  .مختلفة

  ".واضاف ان المشتبه بهم لن يتم توقيفهم اذا بقوا في اسرائيل ولكن في النهاية سيغادرون وسيتم توقيفهم
وقال خلفان إن الموساد اإلسرائيلي أساء لدبي ولدول اوروبية أخرى باستعماله جوازات سفر هذه الـدول      

طالب خلفان إسرائيل بخوض صراعاتها مع اآلخرين داخل حـدودها ولـيس علـى              و. في قتل المبحوح  
  .أراضي اآلخرين

شخصا يحملون جوازات اجنبية، بقتل المبحوح، إال أن خلفان، أكد أن شخصا            " 26"واتهمت شرطة دبي    
 وصل  وقال خلفان، إن إجمالي عدد القتلة     . إضافيا كان يحمل جوازا أوروبيا سيضاف إلى قائمة المتهمين        

  . متهما بعد إضافة شخص جديد لم يفصح عن هويته" 27"إلى 
، من أبوظبي، أن خلفان كشف في تصريحات صـحافية          2/3/2010الشرق األوسط،   وأضافت صحيفة   

نشرت أمس، أن المصرف المركزي يتولى التحقيقات فيما يتعلق بالبطاقات االئتمانية، التي قالت شـرطة               
  . ين استخدموها لحجز بطاقات السفر والغرف الفندقية في دبي شخصاً من المتهم14دبي إن 

 
  مبارك يحذر من خطر استمرار الخالفات الفلسطينية على مصير القضية الفلسطينية .43

حذر الرئيس حسني مبارك من أن استمرار الخالفات الفلسطينية وطلبات التعديل علي ورقة المصالحة 
وأكد أن  ." القضية الفلسطينية قضية الفرص الضائعة"  قال إن و . الوطنية قد يضيع األرض الفلسطينية

الفلسطينية األمر الذي يصب في  -  بعدم التوصل الي المصالحة الفلسطينية" تتعلق المشكلة القائمة حالياً
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مصلحة إسرائيل التي تعد المستفيد األول من هذا الوضع وتستثمره في استمرار التهام األراضي 
   ." الفلسطينية

 ورقة المصالحة لمدة ثمانية ىولفت الرئيس مبارك إلي أن الفصائل الفلسطينية استمرت في التفاوض عل
   .  نبرة التعديلى وعندما حان وقت التوقيع عاد البعض منهم ال ، وتم التوافق بشأنها ،أشهر

 ىصراعات علونبه الرئيس مبارك إلي أن الفلسطينيين يضيعون بخالفاتهم حق الشعب الفلسطيني في ال
 انه سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم وسيبحث معه هذا ى المشيراً  ...  القياداتىمستو
   . األمر

 لدينا معبر واحد مع غزة وهو  :  وقال ،  مسألة المعابر مع قطاع غزةىوتطرق الرئيس حسني مبارك إل
 تواجد أفراد من السلطة ىء تشغيله عل وتم اإلتفاق عند بد ،ء والحاالت اإلنسانيةىمخصص للطوار

 وان هذا المعبر غير مجهز للشاحنات  ،الفلسطينية ومن الجانب اإلسرائيلي ومن اإلتحاد األوروبي
 ان بقية  موضحاً ... المخصص لها معبر آخر هو كرم ابو سالم الذي يتم ادخال المساعدات من خالله

   .  والضفة الغربية"رائيلإس" هي بين قطاع غزة وىالمعابر الخمسة األخر
  2/3/2010األهرام، مصر، 

  
 وسحب مبادرة السالم غير مطروح"... هزلية"تجاهنا " إسرائيل"سياسة : عمرو موسى .44

أعرب األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسـى عـن           :  صالح متولي، صالح جمعة    -القاهرة  
 الذي يعقد مساء غد بمشاركة الـرئيس الفلـسطيني          تطلعه ألن يخرج اجتماع لجنة مبادرة السالم العربية       

محمود عباس بموقف عربي موحد في مواجهة اإلجراءات اإلسرائيلية الخطيرة في األراضي الفلسطينية،             
وقال موسى، فـي    ". هزلية"واصفاً السياسة اإلسرائيلية في ما يتعلق بموضوع استئناف المفاوضات بأنها           

ش اجتماعات مجلس الجامعة على مستوى المندوبين المنعقد حالياً،         تصريحات للصحافيين أمس على هام    
إن الجميع يعمل على استئناف المفاوضات بطريقة جادة على أساس وقف االستيطان اإلسـرائيلي فـي                

هذا يجعل الـصورة    "األراضي الفلسطينية، ثم نجد اإلجراءات اإلسرائيلية تتكثّف يوما بعد يوم، وقال إن             
 ".داكنة

، "هذا أمر غير مطـروح، وكـالم غيـر دقيـق          " موسى إمكانية سحب مبادرة السالم، وقال إن         واستبعد
المنتظر من اجتماع مجلس الجامعة العربية التعبير عن الموقف العربي وثوابته تجاه القضايا             "وأضاف أن   

، "مالرئيسية محل نقاش، خصوصا في ضوء استمرار االستيطان وما يحدث في القدس والخليل وبيت لح              
 ".الممارسات اإلسرائيلية تنذر بالكثير من المخاطر"وقال إن 

  2/3/2010الشرق األوسط، 
  

  سورية اعتذرت عن إستقبال عباس وطلبت تأجيل زيارته: القدس العربي .45
اعتذرت الحكومة السورية رسمياً، أمس األول، عـن عـدم اسـتقبال الـرئيس              :  بسام بدارين  -عمان  

 كان من المقرر أن يزور دمشق يوم السبت الماضي، لكن هذه الزيارة لـم  الفلسطيني محمود عباس الذي  
   .تحظ بالضوء االخضر السوري وتم االعتذار عنها في اللحظات األخيرة

وأبلغ مسؤولون سوريون الجانب الفلسطيني بأن جدول أعمال نخبة من كبار المسؤولين السوريين مزدحم              
نت مقررة أصالً بناء على رغبة عباس، فيما التقطـت الـسلطة            وان دمشق تفضل تأجيل الزيارة التي كا      

الوطنية هذه الرسالة واعتبرتها بمثابة اشارة سياسية تعكس قراراً سورياً بعـدم دعـم الـرئيس عبـاس                  
  .وبالتعبير بنفس الوقت عن االستياء من سياساته
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 عن مجمل سياسات الـرئيس      ، بأن سورية ليست راضية تماماً     "القدس العربي "وأبلغت مصادر فلسطينية    
  .عباس وال زالت دوائر القرار فيها تتهمه بتجاوز الحسابات والمصالح السورية وتجاهلها

  2/3/2010القدس العربي، 
  

  تنديد سعودي باقتحام باحات المسجد األقصى .46
زيز، ندد مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين عبداهللا بن عبـدالع           : الرياض، القاهرة 

باقتحام القوات اإلسرائيلية باحات المسجد األقصى في القدس واشتباكها مع المصلين اول من امس، كمـا                
ندد بقرار ضم الحرم اإلبراهيمي الشريف في الخليل ومسجد بالل بن رباح في بيت لحـم إلـى قائمـة                    

  . المواقع التراثية اإلسرائيلية
  2/3/2010الحياة، 

  
  عتداء على المقدساتتنديد عربي وإسالمي باال .47

دان مجلس التعاون الخليجي االنتهاكات التي تقوم بها قوات االحتالل والمـستوطنين            :  وكاالت -عواصم  
في باحات المسجد األقصى والمناطق المحيطة به واالعتداءات الهمجية التـي يتعـرض لهـا الـشعب                 

العطيـة الحكومـة اإلسـرائيلية      وحمل األمين العام للمجلس عبدالرحمن بن حمـد         . الفلسطيني األعزل 
، معتبـراً هـذه التـصرفات       "اعتداءات وتـدنيس للمقدسـات    "المسؤولية الكاملة لتبعات ما يحصل من       

  ".انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وتحدياً سافراً للشرعية الدولية"االستفزازية 
احات المسجد األقـصى معتبـرة أن       وأدانت منظمة المؤتمر اإلسالمي، األحد، اقتحام شرطة االحتالل ب        

  ".اإلطباق على المقدسات اإلسالمية"االحتالل يرمي إلى 
هذا االنتهاك الذي يأتي بعد     "وقال رئيس منظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين إحسان اوغلو في بيان إن             

الل بن رباح   غير الشرعي ضم الحرم اإلبراهيمي الشريف ومسجد ب       " اإلسرائيلية"أيام من قرار الحكومة     
لإلطبـاق علـى    " اإلسرائيلي"، يمثل تطوراً خطيراً في المخطط       "اإلسرائيلي"إلى قائمة ما يسمى التراث      

  ".المقدسات اإلسالمية
مع " مواجهة ثقافية "محمد عبد المقصود، إلى     .وفي القاهرة، دعا مدير عام آثار الوجه البحري المصري د         

وكـان عـدد مـن اآلثـاريين        .  إلى التراث اليهودي المزعوم    القرار اإلسرائيلي بضم مقدسات إسالمية    
المصريين واتحاديي اآلثاريين والمؤرخين العرب قد انتقدوا القرار اإلسرائيلي، وطالبوا منظمة المـؤتمر             

  .بالتدخل إللغائه" اليونسكو"اإلسالمي والجامعة العربية ومنظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
رات من السياسيين والمحامين المصريين وقفة احتجاجية أمام نقابة المحامين وسـط القـاهرة              ونظم العش 

  .للتنديد بقرارات االحتالل، منتقدين حالة الصمت العربي المطبق  إزاء االعتداءات الصهيونية
وأعلن رئيس االتحاد المحامين العرب عن تشكيل لجنة شعبية وسياسية وقانونية في مصر تهـدف إلـى                 

  .حماية التراث اإلسالمي والمسيحي في فلسطين
وكان المتحدث بالرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية قـد صـرح بـأن مـصر أبلغـت الحكومـة                   

قلقها العميق إزاء المواجهات والتصعيد الحالي على إثر القرار اإلسرائيلي غيـر الـشرعي              " اإلسرائيلية"
  .المزعوم" اإلسرائيلي"ة التراث بضم الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل إلى قائم

  2/3/2010الخليج، 
  

 لجنة المبادرة العربية تبحث الطرح األمريكي بشأن السالم .48
يعقد المندوبون الدائمون اجتماعا تحضيريا صباح اليوم لإلعداد الجتماع مجلس          :  أحمد عبد اهللا   -القاهرة  

  . اليوم التالي األربعاءالجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، الذي يعقد صباح
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 لمجلس الجامعة، التي تنتقل     133ويناقش اجتماع المندوبين البنود المعروضة على جدول أعمال الدورة          
، وتتصدر جدول األعمـال     "132فيما كانت سوريا قد رأست الدورة المنتهية رقم         "رئاستها إلى الصومال    

ل التطورات التي جرت مؤخرا من جراء الخطط        القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي، في ظ      
  .االستيطانية وضم االحتالل الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل في القدس الشريف إلى التراث اليهودي

وستعقد لجنة المبادرة العربية اجتماعا لوزراء خارجيتها مساء غد بمـشاركة األمـين العـام للجامعـة                 
، الذي سيعرض تقريرا مفـصال علـى االجتمـاع يكـشف            والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن     

السياسات اإلسرائيلية وتقويضها الجهود المبذولة لكسر الجمود الذي يواجه العملية السياسية، والعمل على             
  .استئناف مفاوضاتها

وكشفت مصادر دبلوماسية عربية مطلعة في القاهرة عن أن تقرير أبو مازن يتضمن رؤية تشاؤمية حيال              
ل العملية السياسية من جراء السياسات والممارسات اإلسرائيلية، فيما سيضع العرب أمام التزاماتهم             مستقب

ودعوتهم إلى اتخاذ إجراءات، وقرارات ترقي إلى مستوى هذا التحدي، ومن شأنها العمل على لجم هـذه            
  .السياسات

تائج المـشاورات العربيـة     وأكدت المصادر في هذا الصدد أن أية إجراءات أو قرارات ستتوقف على ن            
خالل االجتماع المغلق للجنة، وما سيشهده من مداوالت وأفكار حيال هذه القضية الخطيرة، فيما استبعدت               
الدعوة إلى قمة طارئة بالنظر إلى قرب انعقاد القمة العادية الشهر القادم، ولفتت إلى أن هذا الموضـوع                  

  . اهتماماتها ومناقشاتهاسيكون حاضرا بقوة على جدول أعمالها، وسيتصدر
  2/3/2010عكاظ، 

  
   العرب اقتنعوا بدور المتفرج على األحداث:العربيةمندوب سورية لدى الجامعة  .49

تحدث السفير يوسف أحمد مندوب سورية لدى الجامعة وسفيرها في مصر في            :  محمد الشاذلي  -القاهرة  
اري، عن التنازالت التي قدمها العرب      اجتماع عقد أمس على مستوى المندوبين للتحضير لالجتماع الوز        

على أمل تحقيق السالم، ما أدى إلى فقدان األمل، مشيراً إلى أن العرب يحلمون بالـسالم فـي عـالم ال                     
وأعرب عن اعتقاده بأن العرب اقتنعوا بدور المتفرج على األحداث،          . يعترف باألحالم، أو النوايا الطيبة    

إلى أن السياسة اإلسرائيلية ترمي منذ مؤتمر مدريـد إلـى تحقيـق             والمكتفي بخانة التصريحات، مشيراً     
  .المكاسب على حساب الحقوق العربية

  2/3/2010الحياة، 
  

 وزير خارجية إيران يشير إلى تورط الغرب في مقتل المبحوح .50
أعلن وزير الخارجية اإليراني، أمس، أنه من المحتمل أن تكون دول غربية قد تورطـت فـي اغتيـال                   

 . في حركة حماس محمود المبحوح في دبي الشهر الماضي، وفق ما ذكرته وكالة األنباء اإليرانيةالقيادي
وأشار منوشهر متقي، الذي كان يتحدث أمام اجتماع لمجلس حقوق اإلنسان في جنيف، ضـمنا إلـى أن                  

 في التخطـيط    بعض الدول الغربية بما في ذلك بريطانيا وأيرلندا وفرنسا وألمانيا وأستراليا ربما ساعدت            
 .الغتيال المبحوح

  2/3/2010الشرق األوسط، 
  

  الموساد نفذ عملية اعتقال أوجالن :  التركية"وطن"صحيفة  .51
التركية، أمس، عن أن جهاز الموساد اإلسرائيلي هو الذي نفـذ عمليـة             " وطن"كشفت صحيفة   : وكاالت

 . 1999 اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبد اهللا أوجالن في كينيا عام
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وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء التركي الراحل بولنت أجاويد طلب من نظيره اإلسرائيلي بنيـامين               
نتنياهو تقديم مساعدة لتركيا في القبض على أوجالن، وبناء على ذلك شكل الموساد فريقاً أمنياً مكوناً من                 

  . ستة عناصر لتنفيذ عملية االعتقال
  2/3/2010السفير، 

 
   يؤكد دعم ومساندة  القضية الفلسطينيةلعام للندوة العالمية للشباب اإلسالمياألمين ا .52

أكد األمين العام للندوة العالمية للشباب اإلسالمي الدكتور صالح الـوهيبي،           :  معيض الحارثي  -الرياض  
النـدوة   أن   ،الذي تنظمه الندوة العالمية للشباب اإلسالمي     " ملتقى القدس "عقب افتتاحه مساء أول من أمس       

مستمرة في مساندة الصمود الفلسطيني من خالل دعم تمسك الفلـسطينيين بأرضـهم، وتقـديم اإلغاثـة                 
للمحتاجين بالتعاون مع المنظمات الدولية، وتوفير المنح الدراسية والبرامج التعليمية والتربوية والفكريـة             

ـ       نة المحتلين بـدؤوا يخـسرون   ، أن الصهاي  "الوطن"واالجتماعية لشباب فلسطين من الجنسين، وأضاف ل
أرضيات كثيرةً كانت خالصة لهم في السابق، ومن ذلك المنظماتُ اإلنسانية التي بدأت تـضيق علـيهم                 

 .وتنتقدهم، ويشارك بعضها في االحتجاجات ضد عدوانهم
 2/3/2010الوطن، السعودية، 

  
   صحيحةانتخابات الصحفيين الفلسطينيين خطوة: االتحاد العام للصحفيين العرب .53

 أن انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين التي         اعتبر االتحاد العام للصحفيين العرب،      : عبد الكريم يعقوب  
 خطوة علي الطريق الصحيح نظراً لما سبق أن أعلنه مجلس النقابة الجديد مـن                تمت في الضفة الغربية،   
 مـن    اً لترتيب األوضاع علي أسس صـحيحة،       وأن مهمته ستكون انتقالية تمهيد     . أنه سيكون مجلساً مؤقتاً   

 وأكد االتحاد مجدداً أن موقفه الثابت كان في كل المراحـل التـي               . أجل إجراء انتخابات أخرى فيما بعد     
سبقت االنتخابات األخيرة للصحفيين الفلسطينيين في رام اهللا يقوم على االلتزام بالشرعية والحرص على              

ء مخاطر االنقسامات السياسية والعقائدية التي تتهددها بحيث تبقـي النقابـة            ، ودر  وحدة النقابة الفلسطينية  
  .  تلم شمل جميع الصحفيين وتصون حقوقهم في حرية الرأي الفلسطينية نقابة كل الصحفيين الفلسطينيين،

 2/3/2010األهرام، مصر، 
  

  "سادالمو"تركمانستان لم تصادق على تعيين السفير اإلسرائيلي بسبب ماضيه في  .54
اإلسرائيلية، أمس، أن تركمانستان لم تصادق بعد على تعيين الـسفير           " هآرتس"أفادت صحيفة   : الناصرة

اإلسرائيلي رؤوبين دينال، وهو اول سفير اسرائيلي لديها، على رغم مرور أربعة أشهر علـى تبليغهـا                 
م الرد إلى عـدم رغبـة       وعزت أوساط في وزارة الخارجية اإلسرائيلية عد      . بقرار اختياره لهذا المنصب   

  .سفيراً لديها) موساد(تركمانستان في رؤية عميل سابق لجهاز االستخبارات االسرائيلية الخارجية 
  2/3/2010الحياة، 

  
  أمريكا رفضت منح السلطة ورقة ضمانات قبل البدء بمفاوضات مباشرة": المنار" .55

لسلطة الفلـسطينية ورقـة ضـمانات       أكّدت مصادر مطلعة أمريكية أن إدارة أوباما تراجعت عن منح ا          
وتطمينات تتعلق بمرجعية عملية السالم واإلطار الزمني للمفاوضات مقابل عودة السلطة إلى المفاوضات             

  . عبر اتصاالت غير مباشرة
وقال دبلوماسي أمريكي إن المسائل الجوهرية وقضايا الحل الدائم ال يمكن أن تنـاقش إال مـن خـالل                   

ها يمكن لإلدارة األمريكية العمل على تحديد جـدول زمنـي يلـزم الجـانبين               مفاوضات مباشرة، وعند  
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وأوضحت المصادر أن حالة خيبة األمل التي أصـابت         . الفلسطيني واإلسرائيلي للتوصل إلى اتفاق سالم     
  . السلطة جراء هذا التراجع في الموقف األمريكي لن تمنع انطالق المفاوضات غير المباشرة في موعدها

 2010-3-1، 1900ر المعلوماتي التقري 
  

  فرنسا صوتت لصالح قرار بمتابعة تقرير لجنة غولدستون بشأن جرائم حرب غزة .56
اوردت الخارجية الفرنسية امس بعض التفاصيل حول جلسة الجمعية العامة لألمم المتحدة التـي              : باريس

لجنة غولدستون بشأن جرائم   عقدت يوم الجمعة الماضي وتم التصويت خاللها لصالح قرار بمتابعة تقرير            
  .الحرب التي ارتكبت خالل العدوان االسرائيلي على قطاع غزة العام الماضي

لم يصوت اي   .  بلدا اوروبيا  15فرنسا صوتت لصالح هذا القرار وصوت عليه كذلك         "واكدت باريس ان    
  ".بلد عضو في االتحاد االوروبي ضده

التأكيد مجددا علـى حاجـة      "الهدف من نص القرار هو      واشارت الخارجية الفرنسية في بيان رسمي ان        
اطراف النزاع الى اجراء تحقيقات مستقلة ذات صدقية تتماشى مع المعـايير الدوليـة بـشأن المـسائل                  

اهمية عقد اجتماع في المستقبل القريـب       "، ويشدد القرار على     "الخطيرة التي اشار اليها تقرير غولدستون     
االمانة العامة لالمـم    "ويطلب النص من    " عة على اتفاقية جنيف الرابعة    على مستوى عال لألطراف الموق    

  ".المتحدة اعداد تقرير جديد متعلق بتنفيذ هذه التوصيات في غضون خمسة اشهر
2/3/2010المستقبل،   

  
  من مشاريع االستيطان في القدس الشرقية" قلقة جداً"واشنطن  .57

ات المتحدة األميركية أمس مـشاريع االسـتيطان فـي          انتقدت الوالي : وكاالت – أحمد رمضان    -رام اهللا 
  ."عزع الثقة بين األطرافتز"القدس الشرقية، معتبرة انها 

صرح الناطق باسم وزارة الخارجية فيليب كرولي منتقداً مشاريع االستيطان اليهودي في القدس الشرقية              و
 البنّـاء الـذي يزعـزع الثقـة بـين           سرائيل قلقنا الشديد امام هذا النشاط غير      إلقد أبلغنا حكومة    "أمس،  

  ".االطراف
2/3/2010المستقبل،   

  
  ترسل وفدا أمنياً إلى تل أبيب للتحقيق في استخدام جوازاتها باغتيال المبحوحسأستراليا  .58

توجهت وزارة الخارجية األسـترالية األحـد، إلـى الـسفارة           :  وكاالت - جنيف   - ابو ظبي    -رام اهللا   
سـتجواب  الن مـن الـشرطة األسـترالية،        يبت المصادقة على إرسال محقق    اإلسرائيلية في كانبرا، وطل   

 ."إسرائيل" في أسترالية إسرائيليين وردت أسماؤهم في قضية اغتيال المبحوح يملكون جوازات سفر
كما جاء أن أستراليا معنية بالتحقيق في شبهات بسرقة هويات وتزييف جوازات سفر أسـترالية خـالل                 

. يتم تحديد موعد دقيق لوصول المحققين، بيد أنه من المتوقع أن يكون خالل أسبوع             ولم  . عملية االغتيال 
 .معنية بالتعاون مع التحقيق األسترالي" إسرائيل"ونقل عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن 

2/3/2010الحياة الجديدة،   
  

  يين عن قتل الفلسطين" إسرائيل"أطفال أسبان يطالبون السفير اإلسرائيلي أن تتوقف  .59
 مئات األطفال من تالمذة المـدارس االبتدائيـة فـي           ، أن أمس" يديعوت أحرونوت "ذكرت صحيفة   : حيفا

 من خالل رسائل بعثوها إلى السفير اإلسرائيلي في مدريد، رافي شوتس، بـأن تتوقـف                ، طالبوا إسبانيا
  . عن قتل الفلسطينيين وقمعهم، خصوصا في قطاع غزة"إسرائيل"



  

  

 
 

  

            26 ص                                     1716:         العدد       2/3/2010الثالثاء  :التاريخ

 الرسائل نائب مدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية للشؤون األوروبيـة، نـاؤور             ودفع تزايد عدد هذه   
غلئون، إلى التحدث مع السفير اإلسباني في تل أبيب، ألفارو إيرنسو، أمس، حول الموضوع معتبـرا أن                 

  . وحتى معادية للسامية أيضا"إسرائيل"ـرسائل األطفال تدل على ظاهرة معادية ل
سفير اإلسباني عن استيائه البالغ من هذه الرسائل، فيما شدد إيرنسو علـى أن هـذه                وعبر غلئون أمام ال   

الرسائل ال تعكس سياسة وزارة التربية والتعليم اإلسبانية، وإنما هي مبادرة محلية، ورد غلئون على ذلك                
  ".إننا ندرك هذا لكننا ما زلنا نعتقد أنه ال مكان لذلك بين جدران المدارس"بالقول 

2/3/2010، قطر، العرب  
  

  قيام دولة فلسطينية مستقلة أمر أساسي لالستقرار في الشرق األوسط: رئيس وزراء الهند .60
أكد رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ من الرياض أمس، أن قيام دولة فلسطينية مـستقلة                ):ب.ف.أ(

  .أمر أساسي لالستقرار في الشرق األوسط
ليس هناك مسألة مهمة بالنسبة لالستقرار في الـشرق         "ى السعودي   وقال سينغ أمام أعضاء مجلس الشور     

لوقت طويل جداً حرم الفلسطينيون من حقوقهم المشروعة        "وأضاف  ". األوسط أكثر من القضية الفلسطينية    
  ".والثابتة وخصوصاً حق إقامة دولة فلسطينية سيدة مستقلة وقابلة للحياة

2/3/2010الخليج،   
 

  تتجه للعمليات األمنية واالغتياالت ضد قوى المقاومة" لإسرائي: "مصدر أوروبي .61
تتجـه للعمليـات     ، بعقلية وزير الحرب إيهود باراك،       "إسرائيل"أشار مصدر أوروبي ديبلوماسي إلى أن       

القيـادي فـي حمـاس محمـود         األمنية تماماً كما حصل في اغتيال عماد مغنية وما حصل في اغتيال             
وأوضح أن استراتيجية باراك تعتبـر أن       . المقاومة ليات أمنية ضد قوى     المبحوح، وجملة اغتياالت وعم   

والعلماء النوويين  " حزب اهللا "طاولت رموزاً هامة في      هذه العمليات قد تقطع ظهر المقاومة خصوصاً إذا         
   .اإليرانيين والعرب

 2010-3-1، 1900التقرير المعلوماتي 
  

   خطيراً اليوم في القدس تشكل تهديداً"إسرائيل"ممارسات : المنظمة العربية للثقافة .62
التابعة لجامعة الدول ) االكسو(وجه مدير المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم : باريس ـ مراد مراد 

ممارسات سـلطات   "العربية محمد عبد العزيز بن عاشور بيانا الى الصحافيين في باريس اعتبر فيه ان               
وان الوضع الراهن يستدعي طرح اسئلة ويدفع       " لقدس تشكل تهديدا خطيرا   االحتالل االسرائيلي اليوم في ا    

الى القلق بشأن مستقبل المدينة التي تعتبر مرجعية للديانات الـسماوية الـثالث اليهوديـة والمـسيحية                 
  .واالسالم

2/3/2010المستقبل،   
  

  الصهاينة يسيطرون على الكونغرس ": أمة اإلسالم"زعيم  .63
في الواليات المتحدة لويس فرقان، الحركة الصهيونية العالميـة         » أمة اإلسالم «يم  هاجم زع : )يو بي آي  (

في أميركا، متهماً إيـاهم بـالتخطيط الغتيـال         » البيض اليمينيين «و» سيطرتها على الكونغرس  «بسبب  
ة واالحتفال بالذكرى السنوية لوالد   » يوم الخالص « في خطاب ألقاه لمناسبة      وذلك . الرئيس باراك اوباما  

  . دبليو
2/3/2010السفير،   
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  مظاهرات في مدن أميركية ضد عروض فرقة باليه إسرائيلية  .64
نظم العشرات من األميركيين المناهضين لالحتالل اإلسرائيلي لفلـسطين الليلـة   :  محمد سعيد-واشنطن  

يـة  قبل الماضية مظاهرة أمام كلية مونتغومري بضاحية تاكوما بارك القريبـة مـن العاصـمة األميرك               
  .واشنطن ، احتجاجا على السماح لفرقة البالية اإلسرائيلية تقديم عرضها على مسرح الكلية

وعزوا تظاهرتهم االحتجاجية إلى أن فرقة الباليه اإلسرائيلية جزء من الحملة التي تقودها وتمولها وزارة               
تضررت بـشكل حـاد     لتجميل صورة إسرائيل التي     " ماركة إسرائيل "الخارجية اإلسرائيلية تحت عنوان     

خاصة في أعقاب عدوانها على قطع غزة الذي أسفر عـن استـشهاد وجـرح اآلالف مـن المـدنيين                    
  .الفلسطينيين وتهديم آالف المنازل وتشديد الحصار على غزة

إسرائيل فشلت بإخفاء جرائمهـا ،      "الحملة األميركية إلنهاء اإلحتالل أن      "وقالت ماريا لويس من منظمة      
  ".عالم أن يعرف حقيقة االحتالل اإلسرائيلي ونظام التمميز العنصري هناكوينبغي على ال

2/3/2010الدستور، األردن،   
  

  استطالع يكشف سلبية تصورات األمريكيين عن اإلسالم .65
 دولة 40األمريكي في " جالوب"كشف التقرير السنوي لالستطالع العالمي الذي أجراه مركز  :القاهرة

من األمريكيين لديهم صورة سلبية عن اإلسالم وأن % 53يات المتحدة أن مسلمة باإلضافة إلى الوال
الدين اإلسالمي يستحوذ على النصيب األكبر من الصورة النمطية غير الجيدة بين أتباع األديان األكثر 

  .انتشارا في الواليات المتحدة وهي المسيحية واليهودية والبوذية
التصورات "جالوب لنتائج االستطالع الذي يحمل عنوان وعرض محمد يونس كبير المحللين بمركز 

، وذلك في مؤتمر "الدينية في أمريكا مع تحليل متعمق لالتجاهات األمريكية نحو المسلمين واإلسالم
ممن شملهم االستطالع من األمريكيين معرفتهم % 40صحافي عقده بجامعة القاهرة أمس موضحا أن 

 إلى أن هممن% 66وذهب  .بأن معرفتهم باإلسالم منعدمة% 23 باإلسالم قليلة جدا في حين أعترف
منهم وجود تشابه كبير بين % 68 فيما أكد ،المسلمين ال يقبلون التعايش السلمي مع أتباع األديان األخرى

% 81ورأى  .أن المسلمين ضد السالم مع اآلخرين% 27جوهر معتقدات المسلمين والمسيحيين ورأى 
سالم دين ال يساوي بين الرجال والنساء في حين أكد غالبية من تم استطالع آرائهم من األمريكيين أن اإل

أن كراهيتهم لإلسالم تفوق كراهيتهم للمسلمين ألنهم كونوا الصورة النمطية عنه من خالل وسائل 
وربطت فئة من رافضي  .اإلعالم التي رسخت في أذهانهم أن اإلسالم والتطرف وجهان لعملة واحدة

  .م بين موقفهم منه وبين رفضه لبعض العادات الغربية مثل زواج المثليين واالختالط بال حدوداإلسال
واستحوذ اليهود على المركز الثاني بعد المسلمين من حيث كراهية األفراد الذين تم استطالع آرائهم لهم 

  .ثم المسيحيين وجاء أتباع البوذية في المركز األخير
  2/3/2010الخليج، 

  
  ات سالم لتبرير الحربمفاوض .66

  عبد الباري عطوان
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يريد التراجع عن موقفه الحالي الرافض للعودة الى المفاوضات في ظل               
استمرار االستيطان في القدس وباقي اماكن الضفة الغربية المحتلة، ولذلك يريد الذهاب الى مـا يـسمى                 

ة التي تعقد اجتماعا لها في مقر الجامعة اليوم للحصول على ضـوء             لجنة المتابعة لمبادرة السالم العربي    
  .أخضر في هذا الصدد لكي يقبل بالمقترحات االمريكية بعقد مفاوضات غير مباشرة

بضرورة العودة الى   ' فتوى'اللجنة المذكورة التي تضم وزراء خارجية ثالث عشرة دولة عربية ستصدر            
الخندق االمريكي، وتتبنى مشاريعه في المنطقة، يستخدمها الرئيس        المفاوضات، النها تضم دوال تقف في       
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كمخرج لتأكيد قبوله بالعودة الى المفاوضات، وتبرير موقفه هذا بانه جـاء اسـتجابة          ) اي الفتوى (عباس  
  .لقرار عربي

ولم يكن من قبيل الصدفة ان الرئيس عباس حرص على التعريج على منتجع شـرم الـشيخ لالجتمـاع                   
حسني مبارك، والتنسيق الكامل معه، قبل الذهاب الى مقر الجامعة العربية لحضور اجتماعـات              بالرئيس  

فالرئيس مبارك كان يمارس ضغوطا مكثفة على السلطة الفلسطينية، ويبدو ان ضغوطه            . اللجنة المذكورة 
  .هذه بدأت تعطي ثمارها وسريعا

 االسرائيليين، وبوساطة امريكية وهو الـذي  ال نفهم لماذا يقبل الرئيس عباس بمفاوضات غير مباشرة مع 
. يكرر ليل نهار بانه ال يستطيع مغادرة مقره في رام اهللا دون الحـصول علـى اذن اسـرائيلي مـسبق                    

فالمفاوضات غير المباشرة هذه ربما تكون مقبولة بين طرفين ليس بينهمـا اتفـاق سـالم او عالقـات                   
اتفاق اوسلو، وتعيش تحت االحـتالل وسـطوته، فانهـا          دبلوماسية، ولكن ان تتم بين سلطة انبثقت من         

مفاوضات بال اي معنى، اللهم اال اذا كان الهدف منها هو خداع الشعب الفلسطيني، وتوفير سلم للتراجع                 
  .عن موقف مشرف وهو مقاطعة مفاوضات ثبت عمليا عبثيتها وعدم جدواها

 قرار خاطئ بكل المقاييس، سـيؤدي الـى         العودة الى المفاوضات اآلن، مباشرة كانت او غير مباشرة،        
فقدان السلطة في رام اهللا، ورئيسها على وجه الخصوص آخر ما تبقى له من مـصداقية واحتـرام فـي                    
اوساط الشعب الفلسطيني، وربما العالمين العربي واالسالمي ايضا، خاصة بعد الفضائح المخجلة التـي              

ض ضباطها في جريمة اغتيال الشهيد المبحـوح فـي          حلت بالسلطة في الفترة االخيرة، مثل مشاركة بع       
امارة دبي، او فضيحة التصوير الجنسي والفساد التي تورط فيها، تصويرا او ضحية، بعض كبار رجال                

  .مخابراتها
***  

  :هناك اسباب اخرى تجعل هذه العودة، اذا تمت، خطيئة وليس خطأ فقط، نوجزها في النقاط التالية
لى المفاوضات في وقت تغتصب فيه السلطات االسرائيلية المقدسـات االسـالمية،            ستتم العودة ا  : اوال -

وتمارس تطهيرا ثقافيا ودينيا ضدها، من خالل اعتبار الحرم االبراهيمي الشريف في الخليل اثرا يهوديا،               
  .وكذلك الحال بالنسبة الى مسجد الصحابي بالل بن رباح في مدينة بيت لحم

الفلسطينيون في مواجهات دموية مع الجنود االسرائيليين في القدس المحتلة، دفاعا           ينخرط الشباب   : ثانيا' 
عن المسجد االقصى بعد اقتحامه من قبل مستوطنين، حيث يسود االعتقاد ان حكومة نتنيـاهو الحاليـة                 

او قررت هدم هذا المسجد وبناء كنيس محله، او الى جواره، وما تهويدها للحرم االبراهيمي، اال مقدمـة                
  .تمهيد لتهويد المسجد االقصى وباحته

السلطات االسرائيلية لم تواصل االستيطان وبناء الوحدات السكنية في القدس المحتلة فقط، وانما             : ثالثا -
  .واصلت مصادرة المنازل العربية في حي الشيخ جراح واالستيالء عليها، وتوطين يهود فيها

حة انها لن تتنازل عن غور االردن، ولن تسمح باي حـدود            اعلنت السلطات االسرائيلية صرا   : رابعا -
فلسطينية مستقبلية مع اي دولة عربية، وخاصة االردن، عالوة على تأكيدها ببقاء القدس المحتلة عاصمة               

  .ابدية، ومطالبتها الطرف الفلسطيني باالعتراف مسبقا باسرائيل كدولة يهودية
ه الرئيس عباس من اي عودة للمفاوضات في ظـل هـذه            السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو عما سيجني       

الممارسات واالوضاع المأساوية التي يعيشها ابناء االرض المحتلة، وتصاعد حدة التوتر فـي المنطقـة               
  .وبما ينبئ بقرب انفجار حرب اقليمية شاملة

فـي الـشمال    الحكومة االسرائيلية توزع اقنعة الغاز على مستوطنيها، وتجري مناورات عسكرية مكثفة            
والجنوب، وقيادات سورية وايران وحزب اهللا تشكل مجلس حرب للتصدي الي عدوان اسرائيلي محتمل،              
والرئيس عباس يذهب الى القاهرة بحثا عن غطاء للعودة الى مفاوضات لم تقد اال الى الهوان، والمزيـد                  

  .منه، وابتالع االراضي المحتلة بالتقسيط المريح
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س ان يرد على مثل هذه االستفزازات االسرائيلية بمساندة انتفاضة سـلمية كحـد              توقعنا من الرئيس عبا   
ادنى، ال باالذعان لشروط نتنياهو، ووزير خارجيته افيغدور ليبرمان بالعودة الى المفاوضات متنازال عن              

  .كل مواقفه، ومتراجعا عن كل شروطه السابقة
 تكريس االنقسام الفلـسطيني الحـالي، ووأد اي   العودة الى المفاوضات، ودون حتى ورقة التوت، ستعني   

امل ولو ضعيف بالمصالحة، وانحياز السلطة الى المعسكر االمريكي ـ االسرائيلي الذي يخطط للعدوان  
على سورية ولبنان وايران، وهذا امر ال يشرف الشعب الفلسطيني، ويلطخ تاريخـه الحافـل بالـشهادة                 

  .والمواقف البطولية
***  

يس وزراء بريطانيا السابق، قال امام لجنة التحقيق في الحرب على العراق انه كـان مـن                 توني بلير رئ  
الصعوبة عليه، ورئيسه جورج دبليو بوش، الذهاب الى حرب على العراق في ظل االنتفاضة الفلسطينية               

جددا، ومن  في حينها، وكان ال بد من ايقافها من خالل اقناع السلطة الفلسطينية بالعودة الى المفاوضات م               
هنا ولدت فكرة اللجنة الرباعية وخريطة الطريق ووعد بوش بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة قبل نهايـة                

  .2005العام 
االكثر من ذلك ان بلير قال امام اللجنة نفسها ان ايران اليوم اخطر بكثير من عراق صدام حسين، ولـو                    

  .ه مع االخير، وشن الحرب عليهاكان في السلطة لتعامل معها بطريقة اشد من تعامل
العودة الفلسطينية الى المفاوضات اآلن، وفي ظل التوتر الحالي، وميل معظم المحللين الى قرب اشـتعال         
الحرب، يعني خداع الرأي العام العالمي، قبل العربي، بااليحاء بان حكومة نتنياهو هذه حكومـة سـالم                 

ية من خالل المفاوضات، فهل يقبل الـرئيس عبـاس ان           وليست حكومة حرب، وتريد اقامة دولة فلسطين      
لهذه الحكومة واالداة لتحسين صورتها البشعة امام العالم، في وقت تنهـال عليهـا              ' المحلل'يكون بمثابة   

واغتيال مجاهد فلسطيني على ارضـها واسـتخدام        ) االمارات(اللعنات بسبب انتهاك سيادة دولة عربية       
   مثل بريطانيا وايرلندا والمانيا واستراليا وفرنسا؟جوازات سفر لعدة دول اجنبية

الرئيس محمود عباس، في حال موافقته على العودة الى المفاوضات وفق المقترحات االمريكية، انما يقدم               
، ويدق المسمار االخير في نعش سلطته، وينهي حياته بطريقة مؤلمة ومهينة،            'انتحار سياسي 'على عملية   

ى هذه العودة مهما تعاظمت عليه الضغوط، وان ينهـي حياتـه الـسياسية وحتـى                ونأمل ان ال يقدم عل    
  .الشخصية بطريقة كريمة

***  
نشعر باالسى عندما نشاهد دوال عربية تغلق ابوابها في وجه رئيس دولة فلسطين، فقد غـادر الـزعيم                  

ونس عدم الـرد    الليبي معمر القذافي طرابلس الى الصحراء فور وصول الرئيس عباس اليها، وفضلت ت            
على طلباته بزيارتها، اما سورية التي كان من المقرر ان يزورها السبت الماضي فقد ألغت الزيارة علنا                 

  .وبطريقة مهينة
الشهور العشرة المقبلة هي االخطر على المنطقة، وربما تكون شهور الحسم والتغيير جغرافيا وسياسـيا               

ذهان، فلماذا ال يتحلى الرئيس عباس بالصبر، فهل يمكن ان          ماثلة في اال  ' أم الحروب 'وديموغرافيا، حيث   
يصل الى دولة فلسطينية، من خالل مفاوضات غير مباشرة، خالل هذه المدة وفي ظل حكومـة يمينيـة                  
متطرفة، وهو الذي لم يفلح في ازالة حاجز او منع توسيع مستوطنة في مفاوضات مباشرة ومع حكومات                 

  ما يقرب من العقدين؟) اي المفاوضات( حازم، استمرت ، وفي ظل وعد امريكي'معتدلة'
  2/3/2010القدس العربي، 
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  رسالة الحراك في مصر وفلسطين .67
  فهمي هويدي

الحراك الذي تشهده الساحتان المصرية والفلسطينية ال ينبغي تجاهله، ألنه يمس بشكل مباشر البلد األكبر               
  .وساحة الهم األخطر

)1(  
وإذ تتعدد أسباب ذلـك     . ا ومكتوما تتردد أصداؤه في مختلف أرجاء العالم         أدرى أن ثمة غضبا محاصر    

الغضب، إال أن الشعور بالهوان والهزيمة الحضارية والسياسية يشكل قاسما مشتركا بين تلك األسـباب،               
حيث أزعم أن الدولة العربية الحديثة التي قامت بعد االستقالل وخروج المحتل، جاءت مخيبـة آلمـال                 

  .ليست أفضل كثيرا من سلطة االحتالل من بعض الزوايا" الوطنية" التي وجدت أن القيادة شعوبنا،
. فال هي استجابت لشوق الناس إلى الحرية والديمقراطية، وال هي حققت حلمهم فـي التقـدم والنهـضة                 

عبرت عن ذلك قصة رمزية سمعتها في الجزائر، تحدثت عن سيدة مسنَّة عاصـرت معانـاة االحـتالل           
 سـنة   130فرنسي وعاشت إحباطات ما بعد االستقالل، فقالت لمن حولها متسائلة إن االستعمار أمضى              ال

  !ثم غربت شمسه ورحل، متى يمكن أن ينتهي هذا االستقالل؟
ال يقف األمر عند ذلك الحد، ألن المستشار طارق البشرى صارحنا بما هو أفدح فيما نشرته له صـحيفة             

، حين قارن بين حالنا في بداية القرن العشرين حين كانت بالدنـا             "26/2"ضي  يوم الجمعة الما  " الشروق"
تحت االحتالل اإلنجليزي والفرنسي في بالد الشام وبين حالنا في بداية القرن الواحد والعـشرين حـين                 

وذكر أن االحتالل البريطاني لمصر كـان       . أصبحت سياساتنا خاضعة لإلمالءات األميركية واإلسرائيلية     
. داية القرن الماضي يقدر أهميتها اإلستراتيجية ويسعى إلى إقامة كيان سياسي فيها يخدم مـصالحه              في ب 

أما في بداية القرن الحالي فإن اإلدارة األميركية المهيمنة باتت تسعى جاهدة إللغاء دور مصر وإجهاض                
ي، وهـي األجـواء التـي       وتدمير عناصر العافية والقوة فيها، حتى تخلو الساحة لهيمنة الدور اإلسرائيل          
  .أشاعت درجات متفاوتة من اإلحباط واليأس في الشارع المصري والعربي

وال مفر من االعتـراف     . ال سبيل إلى استعادة مظاهر العبث والالمعقول في العالم على مختلف األصعدة           
ألفق، يـشكل   بأن اختراق تلك األجواء المخيمة، والعثور على بقعة ضوء وسط اإلظالم الذي يكاد يسد ا              

مفاجأة مثيرة بقدر ما هي مفرحة، وهذا ما شهدناه في األسـبوع الماضـي فـي الـساحتين المـصرية                    
  .والفلسطينية

)2(   
عندي في الرد على السؤال عدة إجابات، منها أن مـصر هـي الدولـة               -لماذا مصر وفلسطين بالذات؟     

ومنها أن البلدين شهدا حراكا قويا ومفاجئا       . العربية األكبر، في حين أن فلسطين تظل بامتياز الهم األكبر         
في األسبوع الماضي يشكل من الناحية النظرية اختراقا لألوضاع المخيمة، منها أيضا أنهما يقفـان فـي                 

وتصطف فيـه األردن    (قلب ما سمى بمعسكر االعتدال، الذي تقوده وترعاه الواليات المتحدة وإسرائيل            
ما مصيريا بين البلدين، بمعنى أن تمكين إسـرائيل مـن فلـسطين             منها كذلك أن ثمة تالز    ). والسعودية

  .واستقرارها على أرضها، اقتضى إخراج مصر من الصف وإلغاء دورها فيه
فورطة . أدرى أن ثمة فروقا ال تحصى وال يستهان بها بين مصر وفلسطين، لكن هناك متشابهات أيضا               

إذ كل منهما خطوة للـوراء      ". أوسلو"طينيين في   ال تختلف كثيرا عن ورطة الفلس     " كامب ديفيد "مصر في   
. وليست إلى األمام، كما أن غضب الشارع وسخطه على األوضاع والسياسات القائمة واحد في الحالتين              

واحتكار السلطة بدوره واحد فيها، واصطناع الشرعية واحد في الحالتين، وهي الشرعية التي تنبني على               
هذا التماثل نجده أيضا في هيمنـة األمـن علـى           ). ؤتمر فتح األخير  كما حدث في م   (تزوير االنتخابات   

  .السياسة، وفي استشراء الفساد في دواليب السلطة، وفي رفض المقاومة والمراهنة على الدور األميركي
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ثمة تشابه آخر جدير بالرصد هو أن الحراك األخير الذي حدث في البلدين جـاء مـن خـارج األطـر                     
في فلسطين جاء الحراك من خـارج الفـصائل، كمـا أن            . و المصطنعة بكل منهما   والكيانات المعتمدة أ  

الحراك الذي شهدته مصر جاء من خارج األحزاب، وكان مثيرا لالنتباه أيضا أن ذلك الحراك في رفضه                 
  .واستنكاره لألوضاع القائمة، فإنه دعا إلى تغييرها بصورة سلمية وديمقراطية

)3(  
عالم المستقل وقاطعه أو سارع إلى انتقاده وتشويهه اإلعـالم الحكـومي،            الذي حدث في مصر سجله اإل     

األمر الذي يعكس أمرين، أولهما قوة الضغط الذي يمثله الحراك األخير، وثانيهمـا حالـة القلـق التـي              
ذلك أن القائمين على األمر كانوا قـد        . استشعرها النظام القائم إزاء ذلك الضغط الذي لم يكن في حسبانه          

وا عدتهم ورتبوا أمورهم على اعتبار أن االنتخابات القادمة، التشريعية والرئاسية مستمرة كسابقاتها،             أعد
أو ما تعلق بضمانات الفوز الكاسح لمرشح       " والناجحين"سواء فيما خص توزيع المقاعد وقوائم المرشحين        

  .الحزب الوطني
لق من جانب األحزاب األخـرى الرسـمية،        وكما هو مفهوم، فإن الذين يديرون اللعبة لم يساورهم أي ق          

كمـا أنهـم لـم يكترثـوا        . القائمين عليهـا  " تعاون"و" تفاهم"سواء بسبب ضعفها أو ألنهم مطمئنون إلى        
بالمجموعات االحتجاجية التي ظهرت خالل السنوات األخيرة، لعلمهم أنها نخبوية من ناحية ومفتتة مـن               

من حيث إنه لم تتوفر لها قيادة جاذبة يمكن المراهنة واإلجماع           ناحية ثانية، ثم إنها ظلت جسما بال رأس،         
وهذه المجموعات شكلت ما سماه الدكتور عمرو الشوبكي الموجة األولى من الحراك الـسياسي،              . عليها

  .2004في عام " كفاية"التي ظهرت بعد ميالد حركة 
نوعين من االحتجاج فـي مـصر،       األبواب ل " كفاية"لكن حركة التاريخ تحركت ببطء بعد ذلك، إذ فتحت          

األول تمثل في بروز حركات االحتجاج االجتماعي الذي تمثل في مطالبات وإضرابات موظفي الضرائب              
النوع الثاني من االحتجاج كان سياسيا بالدرجة األولى، وتمثـل          . العقارية وعمال المحلة الكبرى وغيرها    

 6وحركـة   " رحمـه اهللا  "ي رئيس الوزراء األسـبق      في جبهة التغيير التي دعا إليها الدكتور عزيز صدق        
  .أبريل ومصريون ضد التوريث ومصريون مع انتخابات حرة وجماعات الفيس بوك والمدونون وغيرهم

هذه الحركات أيضا لم تزعج السلطة أو تقلقها بسبب محدودية عضويتها وضعف حضورها في الـشارع                
ف عنها واستبقاها، ألن من شأن وجودها أن يعطى         المصري، وال أستبعد أن يكون النظام قد غض الطر        

  .انطباعا إيجابيا عن التسامح والتعددية السياسية في مصر
هذه الصورة اهتزت بشدة في اآلونة األخيرة، حين ظهر في األفق اسم الدكتور محمد البرادعي كداعيـة                 

وبرزت تجمعات  . مناسبة لذلك للتغيير، وأبدى استعدادا للترشح لرئاسة الجمهورية إذا توفرت الظروف ال         
وبدا ظهور المدير السابق لهيئة     . التفت حوله وساندته، رغم غموض موقفه إزاء ملفات السياسة الخارجية         

وأسـهم  . الطاقة الذرية كما لو أنه حجر كبير ألقى في بحيرة الركود السياسي المسكون باليأس واإلحباط              
ساعدت علـى   . ئم في توفير درجة عالية من القبول له       الفراغ المخيم في مصر المقترن برفض ما هو قا        

المهيمن فـي   " الطاقم"ذلك عوامل عدة، منها مكانته الدولية المرموقة، وسمعته الممتازة وكونه من خارج             
  .البلد، ومن خارج األحزاب والشلل السياسية القائمة

فال حين وصل من فيينا إلـى       تداعت األمور بعد ذلك على النحو المعروف، حيث لقي الرجل استقباال حا           
و رتبت له عدة لقاءات مع مجموعات مثلت نخبة المجتمع والشباب           ". 19/2"القاهرة يوم الجمعة الماضي     

  :وكان واضحا في تحركه عدة مؤشرات تستحق الترحيب بحذر، منها ما يلي. والناشطات من النساء
رئاسة، وركز في هذا الصدد على ضـرورة        إنه قدم نفسه بحسبانه داعية إلى التغيير وليس مرشحا لل         * 

إلغاء الطوارئ وإطالق الحريات العامة وتعديل الدستور بما يعالج ثغراته التي فتحت األبواب الحتكـار               
  .السلطة وحرمان الجماهير العريضة من المشاركة السياسية

  .ير وليست بديال عنهاإنه اعتبر دعوته مظلة الحتواء وتجميع الحركات االحتجاجية الداعية إلى التغي* 
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إنه حرص على أال يستثنى أحدا في حملته، وتجنب وصمة اإلقصاء الذي انحـازت إليـه تحركـات                  * 
أخرى، من ثم فإنه أبدى استعدادا للقبول بشرعية وجود اإلخوان المسلمين في إطار من احترام القـانون                 

  .والدستور
عية الوطنية للتغيير، وهذا اإلطـار لـه هياكلـه          إنه اختار أن يعمل من خالل إطار تنظيمي باسم الجم         * 

  .وبرنامج عمله الذي يستهدف الضغط على الحكومة لتحقيق إصالحات التغيير المنشودة
هذه الحيثيات كانت كفيلة باعتبار الحملة الراهنة بمثابة الموجة الثانية من الحراك السياسي على حد تعبير                

 ثقل وما توفر لها من حماس وقبول في أوساط الرأي العـام             الدكتور عمرو الشوبكي، لما تمتعت به من      
  .المصري

)4(  
في اليوم التالي مباشرة للقاء الدكتور البرادعي مع وفد النخبة المصرية عقد في بيروت مؤتمر صـحفي                 

وقد تحدث باسم الهيئة الكاتب والسياسي      ". الهيئة الوطنية الفلسطينية للدفاع عن الثوابت     "أعلن عن تشكيل    
لفلسطيني البارز بالل الحسن، وظهرت معه على المنصة التي أعلنت عن ميالد الهيئة الجديدة مجموعة               ا

 مختلف اتجاهات العمل الوطني، كان منهم منير        -كما حدث في مصر   -من الرموز الفلسطينية التي مثلت      
لصادر في هـذا    شفيق وصالح دباغ، ومحمد أبوميزر وبيان شفيق الحوت وماجد الزير، وتضمن البيان ا            

 شخصية فلسطينية بينهم الدكتور عزمي بشارة ورزان أكرم زعيتر وسليمان السهلى            70الصدد توقيعات   
  .وآخرون

أن الوضع الشعبي الفلـسطيني     ) الذي حوصر إعالميا في مصر    (قال بالل الحسن في المؤتمر الصحفي       
اع السياسية الخطيرة التـي تحـيط       يعيش حالة من الغليان بسبب ما آلت إليه حال القضية وبسبب األوض           

لذلك لم يكن هناك بديل عن تشكيل تيار شعبي مستقل وغير مسلح، يرفض             . بالشعب الفلسطيني ومصيره  
نهج التفاوض ويدعم مقاومة االحتالل اإلسرائيلي، وهذا التيار ال يتخذ شكل التنظيم، إنمـا يأخـذ صـفة     

قوى األمر الواقـع فـي أراضـى الـسلطة          وهو ليس في وارد خوض صراعات مع        . الحراك الشعبي 
وذكر أن الهدف من إنشاء الهيئة الجديـدة        . الفلسطينية أو قطاع غزة، أو حتى في داخل مخيمات الشتات         

بلورة حالة الرفض والرغبة في النهوض الحاصلة في الساحة الفلسطينية، ووصفها في سياق شعبي              : هو
  . التفاوضجماهيري مستقل، يحمى ثوابت القضية ويرفض نهج

أذيع في المؤتمر الصحفي البيان التأسيسي للهيئة الجديدة، وأعلن بالل الحسن أنـه قبـل نهايـة شـهر                   
آيار المقبل سيعقد مؤتمر موسع ينظم الوضع القيادي والتنظيمي للهيئة تمهيدا إلطالق نشاطها فـي               /مايو

فلسطينيين وحدهم ألن إقامة الكيـان      وذكر البيان أن قضية فلسطين ال تهم ال       . مختلف األوساط الفلسطينية  
وأي حديث  . وأن مقاومة االحتالل بكل أشكالها واجب وليست حقا فقط        . الصهيوني تستهدف العرب كلهم   

 أو كلها، يخدم الهدف اإلسرائيلي من       67عن سالم عادل ودائم على جزء من األراضي التي احتلت عام            
ا، دون حل قضية شعب فلسطين أو إحقاق حقوقـه،          الحرب، من حيث إنه يسلم بوجود إسرائيل وشرعيته       

  .حلت بحركة التحرر الوطني الفلسطيني" نكبة ثانية"ووصف نهج أوسلو بأنه 
)5(  

هو حراك واحد تقوده النخب التي استفزها الفشل في الحالتين المصرية والفلسطينية، وهو يمثل سـباحة                
  .ضد التيار السائد

عيد، يتطلب جهدا لكي يتحول إلى ضوء حقيقـي قـد يلبـى بعـض            الحراك يعد بمثابة شعاع يلوح من ب      
وكونه كذلك ال ينبغي أن يكون مثبطا للهمم، ألن مجرد إطالق الشعاع يعنى أن جهود التيئـيس                 . أشواقنا

و إذا لم يمثل ذلـك الـشعاع        . فشلت في تحقيق مرادها، وأن ثمة نبضا حيا في األمة يستحق أن نرصده            
  . على األقل قد يجنبنا ما هو أسوأ وأتعسدعوة لما هو أفضل، فانه
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ألنه حـراك إذا حقـق      . ليس هينا ذلك الذي يحدث في البلد األكبر وفي ساحة القضية األخطر واألشهر            
ولذلك فلـيس غريبـا أن تبـذل جهـود حثيثـة      . المراد منه، فإن أصداءه ستتردد في كل جنبات العالم         

إن ذلك ما بدأت فيه أذرع الـسلطة فـي األحـزاب            وفي مصر على األقل ف    . إلجهاضه وتشويه صورته  
من ثـم فهـي معركـة طويلـة         . وعبرت عنه وسائل اإلعالم الحكومية    ) التي تسمى معارضة  (الرسمية  

وشرسة، مازلنا نشهد خطواتها األولى، و االنجاز فيها مرهون بعوامل كثيرة بينهـا أن يختفـي رمـوز                  
  .ع وفي قلب المجتمعالحراك من شاشات التلفزيون، لنراهم في الشار

 2/3/2010نت، .الجزيرة
  

  وثيقة ورطة االرتجال الفاشل".. وثيقة عريقات" .68
  نزار السهلي

، فبعد سنوات من التفاوض العبثي صار تقريبا لكـل وثيقتـه ورؤيتـه              "وثيقة عريقات "لم تفاجئني كثيرا    
يرة، بما يثبت للمرة األلف بأن       بيلين إلى قريع، ووثيقة جنيف إلى هذه الوثيقة األخ         -الفردية من عبد ربه   

اإلستراتيجية السياسية والتفاوضية الفلسطينية تحولت مع الوقت إلى الكثير من االرتجال والتـذاكي فـي               
  "..قياداته"حقل التجريب لشعب متمرس على قراءة ألف باء السياسة أكثر من كثير من 

   
تعيش ورطة وأزمـة قـد      " السلطة"بره بأن   هبط عليه وحي سياسي ليخ    " كبير المفاوضين "لست واثقا بأن    
  ..يمكن أن تنقذ هذه السلطة العاجزة عن االعتراف بالواقع" وثيقة"وعليه فمجرد تقديم .. تعني السقوط

بعد حوارات جادة وعميقة مع فصائل منظمة التحرير        " الوثيقة"ال يمكن أن نصدق بان عريقات أعد هذه         
سواء بقبـول أم عـدم قبـول        ( الوطني قبل أن يحولها عباس       التي من المفترض أنها مرجعية المشروع     

  .إلى مجرد اسم يتبع السلطة في رام اهللا) فصائلها
هذا اإلقرار غير المباشر في االستفراد بكل ما يخص الشأن الفلسطيني مـن قبـل مجموعـة محـددة،                   

كـشف بعـض     صفحة كافيـة ل    21وعريقات واحد منها، يعبر في جانب منه عن ورطة حقيقية لم تكن             
عريقات قدم الوثيقة باالنكليزية و بالعربية وشطب من النسخة العربية ما ال يجـب أن يعرفـه                 (جوانبها  

مفارقة عجيبة أن يتم التوجه للـصحافة  " (هآرتس"ولم تكن هذه الورطة بحاجة لمقابلة مع       ).. الفلسطينيون
هنت للمفاوضات كطريقة حياة باعتراف     لكشف عمق مأساة الفلسطينيين مع هذه العقليات التي ارت        ) العبرية

  ..عريقات بنفسه
لقد بحت أصوات كثيرة وهي تنادي وترجو وتتوسل التوقف عن هذه العبثية ولمراجعة السياسات التي لم                
تقدم للشعب الفلسطيني سوى قشور سلطوية يتحمل باألصل ووفق التعريف الـدولي لـسلطة االحـتالل                

تبدو الوثيقة كالطلقة األخيرة فـي جعبـة الرسـميين        ..  ينتهي االحتالل  مسؤولية تسيير حياة الناس ريثما    
ف ودورها الحقيقي في المشروع الوطني التحـرري وجعلهـا          .ت.الفلسطينيين، بعد أن جرى تخريب م     

  .ملحقا من ملحقات أوسلو
ت إعـادة  جوهر ما يثير االنتباه في هذه الوثيقة التي تم تسريب بعض أهم بنودها ال يتعلق فقط بمحـاوال     

بل بما حملته من التسويف والمراوغـة       .. في نقد السياسة األميركية   " متشدد"إنتاج وتسويق السلطة بثوب     
لنكتشف في النسخة   ".. ال تنازل عن الثوابت   "ومجانبة الحقيقة حين كان يردد أقطاب السلطة وحزبها بأنه          

 حال لمسألة الالجئين يتمثل بالموافقة      عرض الرئيس عباس على أولمرت قبول السلطة      "اإلنكليزية للوثيقة   
وهذا يعني بشكل مباشر تنازال مجانيا عن حـق العـودة           "..  سنوات 10 ألفا على مدى     150على عودة   

  ..ومحاولة لكسب رضا اإلسرائيليين والغرب على حساب ثابت من ثوابت الحقوق الوطنية
رية فاشلة ومفلسة، فمن يتخلـى عـن        ليس مفاجئا أن تكون سلطة عباس تدير عملية تفاوض بطريقة تجا          

ومـن  .. قرارات األمم المتحدة وقرارات وطنية مجمع عليها ال يمكنه االدعاء بأنه يحافظ على الثوابـت              
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 عاما من النكبة ال يزال يعتبر صـفد         61يريد أن يتخلى عن صفد عليه أن يعرف أن شعبا بأكمله وبعد             
..  وذاكرة األجـداد واألحفـاد     194حقا ثابتا كفله القرار     وحيفا وعكا وصفورية والجاعونة واللد والرملة       

ومن يقبل بأن يشطب حق العودة ال غرابة في أن يقبل، أيضا وفق عقلية المتاجرة والمقايضة، بما يسمى                  
ولـيس  .. تماشيا مع مشروع وروية اليمين الصهيوني وممثله اليوم أفيغدور ليبرلمان         " تبادلية األراضي " 

المهم أن تتواصل عمليـة تـدوير المناصـب         .. ؤالء أبو ديس بديال عن القدس المحتلة      بعيدا أن يعتبر ه   
  .. واعتالء منصات الخطابة واستمرار االمتيازات

ال يجـرؤ علـى خطـوة تـضاهي         " عقبة في وجه تسوية إلنهاء االحتالل     "هذا النهج الذي يعتبر حماس      
 التزام سابق، مهمـا بـدا هـزيال هـذا           الخطوات الصهيونية التي تتملص مع كل حكومة جديدة من كل         

من العجيب أن يصير فـصيل      .. االلتزام، فقد دارت األيام لنشهد نتنياهو نفسه يعود ليفرض تهويد الخليل          
وليس االحتالل نفسه الذي يضرب بعرض      !.. فلسطيني بنظر السياسة العقيمة هو من يقف بوجه التحرر        

  .. لى مجرد حراس أمنيينالحائط كل هذه السلطة ويفرض عليها التحول إ
ما يقوله عريقات لصحيفة عبرية يعبر عن خطورة حقيقية لقراءة هذه السلطة لعالقتها الوظيفية بالعرب،               

المبادرة ... فهو يريد من القمة العربية القادمة في طرابلس الضغط على حماس لاللتزام بالمبادرة العربية             
 7لتي لم يلتزم بها ال عمليا وال لفظيا الطرف الصهيوني منذ            التي أعلن العرب أنفسهم أنها ليست لألبد وا       

في المعسكر العربي ال يهدف لطلب مساعدة عربية لوقف         " قوى االعتدال " االستقواء بما يسمى    .. سنوات
تهويد األرض والقدس وال للعودة بالقضية الفلسطينية إلى عمقها العربي، بل محاولة تيـار معـين مـن                  

يط الذي خطف المنظمة باتجاهات أخرى إلغراق القضية الفلسطينية في ثنايا النفوذ            حركة فتح ومن المح   
  ..واالفتراق الداخلي

القضايا األخرى التي احتوتها هذه الوثيقة، والمقابلة مع هآرتس، ووفق ذهنية االستفراد بقـراءة الحالـة                
بت على يد كيث دييتـون لـتعم        بحل السلطة وإنهاء وضع القوات التي در      " تهديد"الفلسطينية، تحمل شبه    

سيقود إلـى حـل    " الجمود السياسي "الخيار الثاني هو أن استمرار      : الفوضى األمنية، وفق تعبير عريقات    
السلطة ويليها حالة فوضى أمنية وسياسية في الضفة الغربية تضطر فيها إسرائيل فرض الحكم العسكري               

فة الغربية، فهي أراض محتلـة ومـسيطر عليهـا          هذه قراءة سطحية أو غير صادقة لواقع الض       ".. عليها
مباشرة من قوات االحتالل التي تدخل وتخرج معتقلة وقاتلة متى شاءت دون أن يكون للـسلطة سـوى                  

  ..موقف المتفرج
 ، سنة نشوء السلطة، حالة راقية من االنتمـاء الجمـاعي            94 و 87الشعب الفلسطيني عاش بين األعوام      

وفي سنوات أوسلو والسلطة ظهرت على الـسطح        .. مباشرة مع االحتالل  والوطني التحرري في مجابهة     
ولكن الـشعب الفلـسطيني رغـم كـل         .. حاالت شاذة من االرتباط بهذا االحتالل عند النخبة السلطوية        

.. محاوالت تدجينه وترويضه هو ذاته الذي أعطى بصبر كبير الفرصة تلو الفرصة لهذه السلطة الفاشلة              
مهزلة التنسيق األمني في الخليل وأحياء المدينة القديمة التي تمنع فيها قوات األمـن              وهو ذاته الذي يرى     

باختصار االحتالل قـائم ولـم      .. السلطوي من اندالع انتفاضة بوجه ما يجري بحق المقدسات وتهويدها         
  .. وتجديد روابط القرى ليس بعيدا عن حلول من عاشوا في كنف الفساد.. ينته

يثير الكثيـر مـن     " وع بنضال من أجل دولة واحدة ثنائية القومية بين البحر والنهر          الشر"خيار عريقات   
السخرية، فعن أي مشروع نضالي يتحدث هؤالء وهم الذين يقومون مثال بالتفاخر بمنع المقاومة وحتـى                

ـ      صى بالحجر واعتقال أبناء الجبهة الشعبية في مدينة نابلس بطلب من االحتالل وتفكيك كتائب شهداء األق
  وتقديم طلبات المغفرة والعفو من االحتالل؟

من يريد أن يقول مواربة بأن حركة تحرر وطنية تنسق مع محتليها يمكن أن تحرر شيئا بوسائل فاسـدة                   
ال أحد يتحرر مـن االحـتالل بـدون         .. إما يكون جاهال بالتاريخ أو يستغبي ويهون من االحتالل نفسه         

بينما هو يتهكم على النضال ويحـول       " يناضل"دعاء بأنه يريد أن     وال أحد يمكنه اال   .. تضحيات ومقاومة 
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بوصلة التصادم مع المحتل إلى تصادم مع أطراف فلسطينية أخرى ومع الشعب الذي مّل هذه االسطوانة                
  "..المفاوضات إلى حياة"المشروخة عن تحول 

ن نصف أعضاء مركزية فـتح،       ألكثر م  VIPفي األيام األخيرة قام االرتباط اإلسرائيلي بإلغاء بطاقات         
  !وأرسل هؤالء عبر حسين الشيخ السبب إلى أن بعضهم يشارك في مظاهرة بلعين األسبوعية

السيد عريقات، الذي صار عضو لجنة مركزية، لم يسأل نفسه مرة واحدة عن البديل الذي جهزته حركة                 
وكل هذا الكـالم الـذي      .. غير فعل وأجاب بأن البديل هو المفاوضات      .. تحرر وطني لمفاوضات فاشلة   

بوقـف التنـسيق    ) إسرائيل  (تهديد  : يأتي في وثيقة عريقات يهدف كما صرح لعكيفا الدار من هآرتس            
  .".. األمني إذا رفضت استئناف المفاوضات

تشعر السلطة الفلسطينية بأنها في ورطة حقيقية قد تقود إلى تفكك مؤسـساتها البيروقراطيـة الخدميـة                 
قدم تصورات تستثني أي نوع من أنواع ترك تطور حركة تحرر وطني تسير وفق سنة               المحدودة، وهي ت  

  ..ما مارسه كل شعب وقع تحت االحتالل
يعبر عن موقفهـا،    " كبير المفاوضين "ف الفلسطينية ال يمكنها أن تدعي بأن        .ت.الفصائل المنضوية في م   

 تجب بدون مواربة عن دورها الـذي        وبالتالي هي في أزمة وورطة ما لم      .. أو أن وثيقته وثيقة شخصية    
  ..يكاد أن يتجاوزه التاريخ وهي تترك شعبها عرضة لهذه المشاريع البائسة التي تؤخر تحرره

لقد اعترف أحمد قريع بأن سؤال شيمون بيريز له قبل التوقيع على أوسلو عما إذا كـانوا سيعرضـون                   
كتشف كارثة ما ستقود إليه هذه االتفاقيـة        االتفاقية على خبراء قانون دولي، جعله يضرب على رأسه وي         

  . سنة15 مرات في 3التي ماتت مرات عديدة دون أن يعترف هؤالء بأنها انتهت 
  2/3/2010فلسطين اآلن، 

  
  في القضاء على المقاومة" إسرائيل"هل تنجح  .69

  عبد اهللا األشعل
فـي  " إسرائيل"ستمرار  الخط األول، هو ا   : من الواضح ألي قارئ للمشهد العربي خمسة خطوط أساسية        

مخطط التهويد في فلسطين، والتأكيد صراحة على أن السالم بأي معنى لم يعد متاحاً، وأن العرب يجـب                  
بسلوكها اليومي بتهويد القـدس،  " إسرائيل"هكذا تؤكد . على شروط االستسالم  " إسرائيل"أن يتفاوضوا مع    

الضغوط على  " إسرائيل"الخط الثاني، هو تشديد     . نوتهويد آثار الخليل، واالعتداء اليومي على الفلسطينيي      
. استمرار حصار غزة والتضييق على المقاومة فيها      : المقاومة، ويشتمل هذا الخط على عدة روافد، أولها       

العمل مع العمالء بالسيطرة على أعمال المقاومة، وهو ما بدا في استشهاد عدد من المقـاومين                : والثاني
" إسـرائيل "التعاون مع السلطة الفلسطينية في رام اهللا لتمكين         : والثالث. الفدائيةحتى قبل أن تبدأ مهمتهم      

اغتيال قيادات المقاومة، مثلما حدث مع عماد مغنية فـي سـوريا، ومـع              : والرابع. من عناصر حماس  
الخط الثالث، هو محاولة إخضاع المنطقـة العربيـة لمنطـق التطبيـع مـع               . محمود المبحوح في دبي   

، وعجـز الواليـات     "إسـرائيل "، واالستسالم لها، على أساس أن ضعف العرب عن مواجهة           "إسرائيل"
الخط الرابـع، تبديـد     . المتحدة، يجب أن يدفع ثمنه الطرف الضعيف العربي، للطرف الغالب اإلسرائيلي          

لعربيـة  في غزة على المستوى الدولي، استفادة من الحالة ا        " إسرائيل"محاوالت المالحقة القانونية لجرائم     
التي بلغت حداً غير معقول من التردي أخيراً، بالمواجهة المؤسفة بين ليبيا وسويسرا، والتي تتـصاعد،                

وقد نتج عن ذلـك أن      . لكي تعود ليبيا مرة أخرى وحدها في مواجهة الغرب، بسبب أوهام إدارة األزمة            
حول تقرير جولدستون،   " رائيلإس"المجموعة العربية في األمم المتحدة لن تتمكن من تطوير موقفها ضد            

وحماس إلجراء تحقيقات جـادة فيمـا ورد        " إسرائيل"فأصدرت الجمعية العامة توصية متكررة لكل من        
الخط الخامس، هو حالة التوتر التي تنذر بإشتعال الموقف في المنطقة، ونخص بالذكر تهديـد               . بالتقرير

عالن اإلسرائيلي عن التحضير لهجوم كاسح على       بإسقاط النظام السوري، واجتياح دمشق، واإل     " إسرائيل"
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حماس وحزب اهللا، وإجراء مناورات وتجارب على العمليات الحربية، وارتفاع وتيرة التهديدات إليران،             
في الوقت الذي تتوتر فيه الحالة بين إيران والواليات المتحدة، فضالً عن اإلعـداد الواضـح للتحـالف                  

وأخيراً الموقف الحـازم والتحـالف بـين إيـران وسـوريا          . يات المتحدة والوال" إسرائيل"العدوانى بين   
والمقاومة خالل زيارة أحمدي نجاد إلى دمشق، وخصوصاً تصريحاته مع الرئيس بشار، حيـث رفـض       
الرئيس السوري نصيحة هيالري كلينتون أو تعليماتها في االبتعاد عن إيران، مؤكداً التحالف معها ضـد                

في المستقبل سوف تعني    " إسرائيل"مدي نجاد لمواقفه السابقة من أن أي مواجهة مع          وتكرار أح " إسرائيل"
  .ببساطة نهاية هذه الخرافة

الضلع األول، هو الحلف العدواني األمريكـي اإلسـرائيلي   .  المنطقة إذاً ببساطة تقف على ثالثة أضالع      
لع الثاني، هـو الحلـف الـدفاعي        والض. الذي يريد أن يجتث المقاومة ويستمر في الهيمنة على المنطقة         

وأما الضلع الثالث، فهو المنطقة العربية التي يخشى أن         . اإليراني السوري المقاوم لهذا التغول الصهيوني     
ينضم بعضها في هذه المواجهة التاريخية إلى العدو، أو أن يتقاعس عن مساندة المقاومة ضـد العـدوان                  

قة سوف تتغير، إلى األفضل، ألن الشعوب ستكون أقـدر          عليها، وإذا حدث ذلك فأظن أن خريطة المنط       
  .على تقرير مصيرها

والمشروع الصهيوني، وأن   " إسرائيل"من الواضح أن المقاومة هي الغصة التي تقف حتى اآلن في حلق             
تتفنن في إزلة هذه الغصة، وقد قطعت شوطاً كبيراً في هذا السبيل، حيث تمكنت مـن تحييـد                  " إسرائيل"

عربية، بل واستعداء البعض ضد المقاومة، خاصة في الدول التي تنتمي إليها المقاومة، وذلـك               المنطقة ال 
لتفكيك األوطان العربية، كما أنها دفعت بعض الدول إلى االشتباك مع المقاومة            " إسرائيل"في إطار خطة    

  ".إسرائيل"بشكل مكشوف، مما يؤدي حتماً إلى إضعاف المقاومة، في الوقت الذي تتعزز فيه قدرات 
  !أو المقاومة؟" إسرائيل"فهل يقع االنفجار الذي سوف يسفر حتماً عن زوال أحد الطرفين، 
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ـ           " صفقة شاليط "صمت إسرائيل عن     سياسية مريب للغاية ، فبعد أن كان الجندي األسير يتصدر األجندة ال
هذا الملف من التداول نهائيا ، ولم نعد نقرأ المقاالت          ) أو سحب (واإلعالمية في الدولة العربية ، انسحب       

والتحليالت والتعليقات المثيرة عن المسألة ، وغابت عن المشهد اإلسـرائيلي الـداخلي ، المظـاهرات                
  ".كلنا شاليط"التي تقول أو تلك " إعادة الجندي إلى المنزل"واالعتصامات التي تطالب بـ

خلفا للوسيط السابق إلذي انتقل إلى مواقع أرفـع         " وسيط إلماني جديد  "ولوال حديث مقتضب عن وصول      
في المسؤولية األمنية في بالده ، لما قرأنا شيئا يذكّرنا بحكاية الرجل الذي شغل العالم ، ولم يخـل لقـاء            

تحرير "لى أجندته ، حتى أن الرئيس الفرنسي اعتبر         فلسطيني مع وسيط دولي إال واحتلت قضيته حيزا ع        
  .الذي يحمل الجنسية الفرنسية كذلك ، التزاما شخصيا يقطعه على نفسه وإدارته ودبلوماسيته" شاليط

بـل ولمـاذا    .. ولماذا كل هذا التعتيم؟ هل السبب بلوغ المفاوضات طريقا مسدودا؟         .. لماذا هذا الصمت؟  
طريقا غير نافذ ، بعد أن كان الطرفان قاب قوسين أو أدنى مـن إتمـام                بلغت المفاوضات بشأن شاليط     

فـي وجـه   " الفيتو"هل صحيح أن واشنطن أشهرت .. ومن المسؤول عن التعطيل والتخريب؟  .. الصفقة؟
هل صحيح أن مصر نصحت بعدم إتمامها خشية تزايد نفوذ حماس وشعبيتها ، ورغبـة فـي                 .. إتمامها؟

ما موقف السلطة وما صحة كل مـا        .. ؟"بيت الطاعة المصري  "جلبها إلى   ممارسة ضغط على الحركة ل    
  .؟"تفضيالتها"يقال عن 

، هي التي حالت دون إتمام الصفقة في ربع الـساعة األخيـر ،              " تقنية"أحسب أن أسبابا سياسية وليست      
لمتداولة للتحرير  مفاجئ في مواقف الحكومة اإلسرائيلية من األسماء واألعداد والقوائم ا         " تشدد"وأدت إلى   
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وأحسب أن مختلف األطراف المذكورة ، ضالعة بأقدار متفاوتة في لعبة التأجيـل والتخريـب            .. والحرية
حرمان حماس من فرصة تعزيز شعبيتها ، وفي المقابل ، واسـتتباعا ،             : والتعطيل ، ودائما للسبب ذاته    

  .الحيلولة دون حدوث المزيد التآكل في شعبية السلطة؟
 هناك دائما طرف إسرائيلي معارض لصفقات من هذا النوع ، وهناك دائما مطالبـات بوضـع                 بالطبع ، 

الخصوم من اإلرهـابيين    " عدم تمكين "لصفقات التبادل ، وهناك دائما من يجادل بضرورة         " قواعد جديدة "
ل يضع يـده     القيادة العامة ، أو أي فصي      -الفلسطينيين ، سواء كانوا من فتح أم حماس أم الجبهة الشعبية            

  .على أسير إسرائيلي
لكن في المقابل ، كانت دائما هناك ، قوة رئيسية في إسرائيل تؤيد إتمام الصفقة وإنجاز التبادل ، وكانت                   
دائما هناك أغلبية من الرأي العام تدفع بهذا االتجاه ، بل أن الرأي العام اإلسرائيلي ، غالبا ما كان قـوة                     

لصفقة ، وليس العكس ، أما هذه المرة فتبدو الصورة مختلفة تماما ، لقـد               إيجابية ضاغطة باتجاه إنجاز ا    
  .غاب الرأي العام ، وتغلبت االقلية على األكثرية ، وفي ربع الساعة األخير إلتمام الصفقة

في ظني أن وراء األكمة ما وراءها ، وما وراء األكمة هنا ، ال يقتصر على رغبة مختلف األفرقاء في                    
ابتزازها وعدم تمكينها من زيادة نفوذها وشعبيتها ، بل هناك رغبة في تنفيـذ عمليـة                إضعاف حماس و  

جراحية السترداد شاليط بالقوة ، ومن دون مقابل ، عملية تكون نتائجها كارثية على حمـاس وسـمعتها                  
  .ومصداقيتها

  : وفي هذا السياق ، تجدر مالحظة تطورين هامين
 فلسطيني لتحديد موقع احتجاز الجندي      - إسرائيلي   -أمني مصري   األول ، تواتر التسريبات عن تنسيق       

اإلسرائيلي ، ولكل طرف من أطراف هذه المثلث أهدافه وأغراضه ، وهي تسريبات تؤكـدها روايـات                 
معتقلين أفرج عنهم مؤخرا من السجون المصرية ، أفادت بأنهم تعرضوا للسؤال والمساءلة عـن مكـان            

  .بالجندي اإلسرائيلياحتفاظ حماس وكتائب القسام 
رغبة إسرائيل الجامحة التي تجتاحها هذه األيام في تضخيم صورتها الردعيـة والمبالغـة فـي                : والثاني

أجهزتها األمنية ، واحتواء االهتزازة التي أصابت سمعة هذه األجهزة على يـد جهـاز أمـن                 " أسطرة"
  .وشرطة دبي وقائده ضاحي خلفان
يستبدل العملية الجراحية بالمفاوضات ، حتى وإن أدى ذلك إلـى إلحـاق      نحن إذن أمام سيناريو شرير ،       

الضرر بسالمة وحياة الجندي األسير ، وهو ثمن يمكن أن تدفعه إسرائيل وحكومة نتنياهو نظير مكاسب                
  .أخرى" مطارح"كبرى تجنيها في مكان آخر و

تـى وإن كنـا ال نـستبعد أن    وال يجب بحال من األحوال إسقاط هذا سيناريو من الحساب والتحسب ، ح  
المسألة يندرجان في باب الضغط على حماس ودفعها للهبوط بـسقف سـعرها             " تمويت"يكون التجاهل و  

  .المطروح مقابل رأس شاليط ، فهو يبقى قائما ومحتمال ، حتى ال نقول مرجحا
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