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  خوفاً من إدانات دولية س  ترجئ إعالن هدم منازل فلسطينية في القد"إسرائيل" .1

رئيس الحكومة اإلسرائيلي بنيامين ، أن الناصرة من أسعد تلحمي عن، 3/3/2010الحياة، ذكرت 
نير بركات، وطلب منه التريث نتانياهو تدخل أمس لدى رئيس البلدية اإلسرائيلية لمدينة القدس المحتلة 

قبل اإلعالن عن مخطط البلدية تهويد بلدة سلوان في محيط البلدة القديمة القريبة من أسوار المسجد 
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تحت مسمى تطوير البنية » حي البستان«األقصى، القاضي أساساً بهدم عشرات المنازل الفلسطينية في 
  .»ديقة الملك سليمانح«يحمل اسم » متنزه قومي«التحتية للمنطقة وإقامة 

 منزالً في الحي من دون الحصول على تراخيص 88وتدعي البلدية اإلسرائيلية أن الفلسطينيين أقاموا 
المنازل المتبقية » تبييض« بيتاً في مقابل 40ويعتزم بركات إعالن هدم . »ما يستوجب هدمها«بناء 

وستلزم البلدية . ء من جديد شرقي البستانومنحها التراخيص الالزمة، وأن يتاح لمن هدمت بيوتهم البنا
أصحاب البيوت بهدمها على حسابهم الخاص، كما يزعم رئيس البلدية أن المكان المذكور هو موقع أثري 

  . »الملك سليمان«تاريخي قديم لليهود فيه أقام 
. القدسأن يشعل قرار بركات ناراً جديدة في » يديعوت أحرونوت«وتوقعت كبرى الصحف اإلسرائيلية 

وربطت بين مخطط الهدم في بلدة سلوان وبين األمر الذي أصدرته المحكمة اإلسرائيلية العليا قبل عامين 
الذي أقامه المستوطنون قبل ست سنوات ) سبع طبقات(االستيطاني اليهودي » بيت يوناثان«للبلدية بهدم 

  . في قلب سلوان من دون ترخيص
سيطبق القانون في كل «لبلدية على هدم المنزل االستيطاني، فإنه وهدد بركات بأنه في حال تم إرغام ا

ويشار إلى أن رئيس البلدية . ، أي هدم المنازل غير المرخصة في الجانب الفلسطيني أيضاً»المنطقة
في القدس » معالجة البناء غير المرخص« شهراً عزمه 15اإلسرائيلية أعلن منذ تسلمه منصبه قبل 

  . في بلدة سلوان700 الف منزل، بينها نحو 20عياً أن عددها يفوق الشرقية المحتلة مد
وضع قبل سبع سنوات ضمن » حديقة قومية يهودية«يشار أيضاً إلى أن مخطط هدم حي البستان وإقامة 

» حدائق وطنية«مخطط أوسع للبلدية اإلسرائيلية لتحويل جميع المناطق المحيطة بالبلدة القديمة إلى 
في عدد من األحياء ) لهدم منازلهم(فلسطينيون أن لدى البلدية مخططات مماثلة وكشف . وسياحية

  .»راس العامود«و » وادي الحلوة«الفلسطينية في القدس مثل حي 
وأفاد الناطق باسم رئيس الحكومة نير حيفتس أن نتانياهو تحدث صباح أمس مع رئيس البلدية وطلب منه 

للحيلولة دون «ت مع أصحاب المنازل الفلسطينية في حي البستان أن يحاول من جديد التوصل إلى تفاهما
أن تقوم جهات مختلفة باستغالل الحدث لتسويد سمعة إسرائيل في العالم وتشويه صورتها وكأنها تريد 

وأضاف أن رئيس البلدية تجاوب . »السيطرة على القدس الشرقية وحي سلوان بينما ال نية لها في ذلك
  .س الحكومة بجولة أخرى من المفاوضات مع أصحاب المنازلمع الطلب ووعد رئي

اإلسرائيلية اليسارية في بيان أمس إن البلدية تحاول إغراء ) مدينة الشعوب(» عير عميم«وقالت جمعية 
. أصحاب المنازل الفلسطينيين للتنازل عنها في مقابل الحصول على أراضٍ بديلة في مناطق أخرى

أحد «يشكل خطوة خطيرة من شأنها أن تشعل » حديقة وطنية« إقامة وحذرت الجمعية من أن مخطط
 الفلسطيني والمساس باستقرار المدينة ومستقبلها -أكثر المواقع القابلة لالشتعال في النزاع اإلسرائيلي 

  .»السياسي
حركة السالم االن االسـرائيلية     ، أن   رام اهللا  من   وليد عوض    عن،  3/3/2010 القدس العربي،    وأضافت

الثالثاء ان خطة نير بركات لهدم نحو مائة منزل فلسطيني في بلدة سلوان بالقدس بزعم انها                أمس  اكدت  
  .اقيمت بصورة غير قانونية يدفع الشعال فتنة في المدينة

هذا المخطط يشكل قنبلة سياسية فرئيس البلديـة يـدفع قـدما بمـصالح اليمـين      "وقالت في بيان لها ان      
  ".ذا من شانه ان يشعل لهيب الفتنة في المدينةالمتطرف االسرائيلي وه

من جهته اعرب العضو العربي في الكنيست االسرائيلي احمد الطيبي عن قلقه البالغ من مخطط رئـيس                 
ان بركات يتصرف تصرف المهووس باشعال الحرائق ويعمل على اشعال الموقـف            "بلدية القدس مؤكدا    

يجـب  "تصريحات نقلتها االذاعة االسـرائيلية الرسـمية        وشدد الطيبي في     ".والخصام في شرقي القدس   
  ". قبل فوات االوان للحيلولة دون اندالع مواجهات مع الفلسطينيين- بركات-لجمه
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   نتائج جائزة القدس في البحث العلمي واآلداب تعلنالحملة األهلية الحتفالية القدس .2
 لالقتحام على يد جنود االحتالل دانت مؤسسة القدس الدولية تعرض المسجد األقصى مؤخراً: .م.س

اعتداء سافر " المصلين فيما جال المستوطنون المتطرفون في ساحاته، مؤكدة انه أمام إغالقهحيث تم 
 والقدس وتتطلب موقفاً سياسياً رسمياً حازماً األقصى تهويد المسجد إجراءاتوسابقة خطيرة تسرع 

  ".خططات االحتاللوتحركاً شعبياً واسعاً لحماية المقدسات ووقف م
" جائزة القدس في البحث العلمي واآلداب" نتائج إعالن بيانها االستنكاري خالل أصدرتوكانت المؤسسة 

 : في مسارين متوازيين2009 الحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية لسنة األهلية الحملة أطلقتهاالتي 
 مركز الزيتونة بإشراف ومسار البحث العلمي  مؤسسة فلسطين للثقافة في دمشق،بإشرافالمسار األدبي 

 االعتبار لمدينة القدس في الدراسات العلمية واألدبية إعادةللدراسات واالستشارات في بيروت، بهدف 
  . الفرصة للمختصين والباحثين لتقديم دراسات مميزة ضمن شروط علمية وفنية عالية المستوىوإتاحة
في بيروت  في فندق السفير الروشة أمس خالل مؤتمر صحافي عقد  الفائزين بالجائزةأسماء إعالنجرى 

 األشقر أسامةمحسن صالح ومدير عام مؤسسة فلسطين للثقافة . دبحضور مدير عام مركز الزيتونة 
  .هشام يعقوب ومهتمين" مؤسسة القدس الدولية" والمعلومات في اإلعالم إدارةومدير 
 فازت األردن الفائزين وهم سوسن الفاخري من أسماءصالح محسن . د مدير عام مركز الزيتونة وأعلن

بالمركز األول في مسار البحث العلمي ونشأت طهبوب من فلسطين بالمركز الثاني كل من زهير عبد 
  . من فلسطين بالمركز الثالثأشقراللطيف غنايم ومحمد سعيد 

 والفلسطينيين صالح هواري بالمركز األول في المسار األدبي ففاز حفناوي بعلي من الجزائر بالمركز إما
  .الثاني والفلسطيني محمود حامد بالمركز الثالث

 أمام وإغالقه األقصىاقتحام جنود االحتالل للمسجد "فدان " مؤسسة القدس"بعدها، تال يعقوب بيان 
 طقوس صالة وأداء المستوطنين المتطرفين بالتجوال في ساحات المسجد أمامالمصلين، وفتح المجال 

 أبواب التي يغلق فيها االحتالل 1967 منذ احتالل شرقي القدس عام األولىالمرة  "أنها، مؤكداً "يهودية
االقتحامات المتكررة  "أنورأى  ". المصلين، وهذا اعتداء سافر وسابقة خطيرةأمامالمسجد بشكل كامل 

نيه للتمكن من مواجهة  بناء تجربة تراكمية لدى االحتالل وجنوده ومستوطإلىللمسجد األقصى تهدف 
  ". عند فرض تقسيم المسجد بشكل فعليطارئ أياالحتماالت كافة والتكيف مع 

لم يعد موقف السلطة الوطنية الفلسطينية في منع التظاهرات وقمع المقاومة في الضفة الغربية : "وقال
يصبح مسهالً  جزء من معادلة تصفية الحسابات الداخلية، بل تجاوز ذلك لأومجرد تكتيك تفاوضي 
 وسائر المقدسات في فلسطين، وكذلك ردود الفعل األقصى تهويد المسجد إجراءاتومساعداً لالحتالل في 

   ". المتواضعة على المستويين الرسمي والشعبيواإلسالميةالعربية 
وكأنهما كيانات " الحرم القدسي"و" األقصىالمسجد " على التفريق بين اإلعالم إصرار أن: "وأضاف

منفصل عن المسجد " الحرم القدسي" ديني له، فال وجود لكيان اسمه أو تاريخي أساسصالن، ال منف
 وان كان غير مقصود فهو يسهم في تبريد الموقف وتهوين أمر االعتداءات على التمييزوهذا . األقصى
  ".المسجد

 الشهر التحركات  عام حسم مصير القدس، وسنعلن في منتصف هذا2010االحتالل بات يعتبر العام  "إن
  ".المتوقعة لالحتالل في القدس على مختلف الجبهات؛ عالوة على الصراع على األرض

 انه لن يوقف مخططات إذ أرضهمداعياً الى المساهمة في حماية المقدسات وتثبيت المقدسيين على 
ي واسع  تحرك شعبأواالحتالل في القدس سوى موقف سياسي رسمي حازم ونحن على عتبة قمة عربية 

 ".واإلسالميفي الضفة الغربية المحتلة والعالم العربي 
  3/3/2010المستقبل، 
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  المفاوضات غير المباشرة رهن قرار عربي: عباس .3
الرئيس الفلسطيني ، أن  جيهان الحسينينقالً عن مراسلتهاشرم الشيخ من  3/3/2010الحياة، ذكرت 

ا تقرره لجنة المبادرة العربية التي اجتمعت مساء محمود عباس أكد أمس التزام السلطة الفلسطينية بم
أمس في القاهرة، في شأن العرض األميركي إجراء مفاوضات غير مباشرة بين الفلسطينيين 

  .»قبل أن يصبح الوقت متأخراً«ودعا العرب إلى حماية القدس . واإلسرائيليين
مبارك في شرم الشيخ أمس وقال عباس في مؤتمر صحافي عقب لقاء جمعه والرئيس المصري حسني 

وناقش جهود تحريك المفاوضات وسبل الرد على االنتهاكات اإلسرائيلية في القدس، إن فكرة المفاوضات 
  .»تخضع لمزيد من البحث«غير المباشرة 

قدم األميركيون ... تباحثنا مطوالً مع الجانب األميركي حول أسسها وحول مرجعيتها ومدتها«: وأضاف
من ) األميركيين(ما يتعلق بالمحادثات غير المباشرة المقترحة وما بعدها، ونحن أبلغنا لنا رؤيتهم في 

: وتابع. »البداية بأن هذه القضية ال بد من التشاور فيها وأخذ الموقف العربي في شكل واضح وصريح
  .»سنلتزم بهوما تتخذه بالتأكيد «خالل اجتماعها في القاهرة، » سنطرح كل التفاصيل على لجنة المتابعة«

هذه اللقاءات والمحادثات ضرورية مع مصر، «: ورداً على سؤال عن تكرار زياراته القاهرة، قال عباس
ودائماً وأبداً ال بد من التشاور، فكل يوم هناك حدث، وكل يوم توجد قضية، ومصر من أهم الدول 

 نأتي إلى هنا نأتي لنسمع منهم العربية التي يجب أن نتشاور معها، كما نتشاور مع غيرها، ولذلك عندما
  .»ويسمعوا منا، وعلى ضوء ذلك نقرر

إلى » حماس«ونفى وجود خالفات بين السلطة ودول عربية، خصوصاً ليبيا، على خلفية دعوة حركة 
الدعوات ستوزع كما هو معتاد، ولم يبلغنا أحد بدعوة حماس «القمة العربية المقررة في ليبيا، مؤكداً أن 

ال توجد خالفات مع أحد على خلفية دعوة أحد للقمة، ولم نسمع أن «:  وقال رداً على سؤال.»إلى القمة
هناك توجهاً من قبل الجماهيرية الليبية لدعوة أحد خارج إطار الدعوات الرسمية التي نعرفها وتعودنا 

موضوع لم يبحث، عليها، وعندما ذهبت إلى ليبيا لم أسمع مثل هذا الكالم على اإلطالق، وبالتالي هذا ال
  .»ولم يثر ال معنا وال مع غيرنا

قائمة، ونحن بانتظار أن تأتي حماس لتوقع على ورقة المصالحة، ونحن «وأكد أن المصالحة الفلسطينية 
تحادثنا برعاية مصرية ألكثر من سنة، ونتيجة هذه المحادثات خرجت مصر بوثيقة، وعدلتها حماس قبل 

أما أن . بلنا هذا التعديل ووقعنا عليها، ونحن بانتظار حماس لتوقع عليهاأن تقدمها مصر لنا، ومع ذلك ق
تقول حماس لدينا مالحظات هنا وهناك، فيقال لهم وقعوا، وعند ذلك ستبحث كل المالحظات التي 

  .»تثيرونها
الموقف "نقالً عن الوكاالت، أن الرئيس عباس قال أن شرم الشيخ من  3/3/2010المستقبل، وأضافت 

وروبي جيد جدا من الناحيتين االقتصادية والسياسية، وربما ألول مرة تقوم أوروبا بدور سياسي األ
هذا البيان "وتابع ".  ديسمبر الماضي البيان المشهور الذي قدمته لها السويد11واضح عندما أطلقت في 

باعية الدولية ليعتمد من رغم تعديله، إال أنه كان بيانا جيدا، وطالبنا أوروبا بأن تبني عليه وتقدمه للر
  ".قبلها

علمت من مصادر دبلوماسية عربية في " العرب" أنالقاهرةمن  3/3/2010العرب، قطر،  وأوردت
القاهرة أن خالفا اندلع بين الوفد الفلسطيني، الذي يترأسه الرئيس عباس، واألمانة العامة للجامعة 

عربية مساء أمس بالقاهرة كاد يثير أزمة بين الدول العربية، عشية اجتماع لجنة متابعة مبادرة السالم ال
  .المشاركة

وأوضحت المصادر أن عباس طلب قبيل االجتماع أن يبدأ االجتماع بجلسة علنية أمام وسائل اإلعالم 
يتحدث خاللها عن تطورات األوضاع بشأن عملية السالم، لكن األمانة العامة للجامعة ممثلة في األمين 

 رفضت اقتراح عباس، وأصر أن يبدأ االجتماع بجلسة مغلقة بعيدا عن وسائل العام عمرو موسى
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وأضافت المصادر أن عباس تمسك في البداية بموقفه لكن تدخالت من أطراف عربية أيدت . اإلعالم
 .موقف األمين العام وبدأ االجتماع بجلسة مغلقة

مصادر فلسطينية مطلعة قالت إن ن ، عشرم الشيخ والقاهرة من  3/2/2010الجريدة، الكويت، ونقلت 
األردن، والبحرين، وتونس، والجزائر، (عباس اطلع وزراء خارجية دول لجنة مبادرة السالم العربية 

واألمين العام ) والسعودية، والسودان، وسورية، وفلسطين، قطر، ولبنان، ومصر والمغرب، واليمن
العربية المتحدة وسلطنة عمان على المقترحات للجامعة العربية، باإلضافة وزراء خارجية اإلمارات 

  .األميركية الجديدة الستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
وأشارت هذه المصادر إلى أن لجنة مبادرة السالم انقسمت بين اتجاهين، األول يرفض الموافقة على بدء 

ورية وقطر، والثاني يوافق على استمرار المفاوضات غير المباشرة مع الجانب اإلسرائيلي، وتقوده س
المساعي والجهود العربية الستكمال اإليضاحات المطلوبة من الجانب األميركي بشأن مسار السالم 

  .وتقوده السعودية ومصر
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة أن المطروح حالياً بشأن إطالق المفاوضات 

لمبعوث األميركي لعملية السالم جورج ميتشل في جهوده، من أجل خلق المناخ المناسب هو أن يستمر ا
  .إلطالق المفاوضات غير المباشرة مع الجانب اإلسرائيلي

وأشار المصدر إلى أن الفلسطينيين لديهم عدة خيارات إذا فشلت المفاوضات غير المباشرة، منها الذهاب 
ضد االحتالل، أو المطالبة بدولة ثنائية ' الثورة الشعبية' أو تصعيد بالقضية الفلسطينية إلى مجلس األمن

  .القومية في فلسطين التاريخية
لإلدارة األميركية تتضمن ' التحرير الفلسطينية'وقال المصدر إن الرؤية الفلسطينية التي سلمتها منظمة 

ن، وأن تقر وتعترف مع وقف االستيطا)  يوما90ً(إطالق مفاوضات غير مباشرة مدة ثالثة أشهر 
إسرائيل بأن التسوية النهائية ستكون على أساس مرجعيات عملية السالم والقرارات الدولية ذات الصلة، 
ومن ثم االنتقال إلى مفاوضات مباشرة، وأن تبدأ مفاوضات الحل النهائي بتحديد حدود الدولة الفلسطينية 

 وقيام الواليات المتحدة والرباعية الدولية ،1967على كل األراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 
  .بالضغط على إسرائيل لالستمرار في تنفيذ ما تعهدت به

  
   عاما لنصرة األسرى ويدعو لدعمهم عربيا واسالميا2010هنية يعلن العام  .4

 هـو عـام     2010اعلن اسماعيل هنية رئيس حكومة غزة امس ان العام الجاري            : اشرف الهور  -غزة  
  .طينيين في سجون اسرائيل، وطالب بتفعيل قضيتهم في كافة المحافل العربية والدوليةاالسرى الفلس

اللجنة الوطنية العليا 'وقال هنية خالل حفل اطالق الحملة الوطنية للدفاع عن االسرى، انه تم تشكيل 
  .، وبدء انطالق فعاليات التضامن معهم لدعم صمودهم'لنصرة االسرى

تفعيل قضية االسرى ووضعها 'بقضايا االسرى وكذلك الجامعة العربية، بـ وطالب المؤسسات المعنية 
محل االهتمام العربي الرسمي وتبنيها في كافة المحافل العربية واالقليمية والدولية، لتأمين حرية 

  .'االسرى
ن لدعم االسرى وذويهم، مشير االى ضرورة ان يكو' صندوق االسرى الفلسطينيين'ودعا هنية الى انشاء 

عربيا اسالميا بالكامل لضخ االموال لدعم القضية التي تحتاج لدعم مالي، لتتمكن وزارة 'هذا الصندوق 
  .'االسرى من رفع قضايا ضد اسرائيل امام المحاكم الدولية

، مؤكدا ان حكومته لن 'واجب شرعي واخالقي وسياسي'وشدد على ان عملية تفعيل قضية االسرى 
  .تتخلى عن هذه المهمة
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ال هنية في كلمته امام االحتفال الذي حضره وزراء حكومته واعضاء من المجلس التشريعي وق
 عام األسرى ال يعني ان قضيتهم ستحتل اهتماما هذا العام 2010ان اعالن عام 'والفصائل الفلسطينية 

  .'فقط، بل لدينا خطة ورؤية لحل الملف وتفعيله في الساحات العربية واالسالمية واالوروبية
 عام االسرى، الفتا 2010وذكر ان وزارة االسرى اعدت خطة لتفعيل هذه القضية، خالل اعتبار العام 

  .الى ان هذه الخطة تتضمن مجاالت التحرك القانوني واالنساني والسياسي
واكد ان الخطة ترتكز الى وجود نشاط كبير في اوروبا، لمقاومة االعالم االسرائيلي الذي يعمل على 

  .راي العام هناك، من خالل تصوير الضحية على انه جالدتضليل ال
هذا وطالب هنية القمة العربية المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري في ليبيا بتفعيل قضية االسرى 

  .'ووضعها محل االهتمام العربي الرسمي والى تدويلها في كافة المحافل'
  .ساحات من تغطيتها لملف االسرىوحث في ذات الوقت وسائل االعالم العربية على اعطاء م

الى ذلك، تطرق هنية الى موضوع نجل الشيخ حسن يوسف القيادي في حركة حماس في الضفة، والذي 
قالت الصحافة االسرائيلية انه عمل في السابق لحساب المخابرات االسرائيلية، واعرب عن تضامن 

  .'شديدين وهو خلف القضبانيتعرض لمحنة وابتالء 'حماس مع الشيخ يوسف، الذي قال انه 
  3/3/2010القدس العربي، 

  
  السلطة الفلسطينية تنفي توتر عالقاتها مع تونس .5

نفت السلطة الفلسطينية يوم أمس وجود أي خالفات بينها وبين تـونس، وأكـدت               : أشرف الهور  -غزة  
  .على متانة العالقة بين كل من الرئيسين محمود عباس وزين العابدين بن علي

مر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني في تصريح نشرته وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية             وقال ن 
إن العالقات الفلسطينية ـ التونسية عالقات أخوية عمدها الدم المشترك الذي سال علـى أرض تـونس    '

هنـاك  ' وقـال    ،'قوية ومتواصـلة  'ووصف أيضا العالقات بين الرئيسين عباس وبن علي بأنها           .'الشقيقة
  .'تنسيق تام في المواقف بين الطرفين

  3/3/2010القدس العربي، 
 

  2010انخفاض اعتماد الفلسطينيين على المانحين في : فياض .6
 تتوقع الحاجة 2010 أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض أمس أن موازنة السلطة لعام :رام اهللا

نحن «: وقال. ا يشكل انخفاضاً مقارنة مع العام الماضي بليون دوالر، م1.2إلى تمويل خارجي بقيمة 
  .التي ستعرض خالل جلسة مجلس الوزراء االثنين المقبل» في المراحل األخيرة من إعداد الموازنة

من حيث العجز، أي الفرق بين النفقات الجارية وايراداتنا المحلية، نحن في حاجة إلى تمويل «: وأضاف
 مليون دوالر، وفي هذا تخفيض في االعتماد على المساعدات الخارجية خارجي بمقدار بليون ومئتي

بنحو خمس نقاط مئوية من الناتج المحلي االجمالي، ما ينسجم مع سياستنا الهادفة إلى تحقيق قدر أكبر 
 بليون 1.35وبلغ دعم المانحين للسلطة الفلسطينية العام الماضي نحو . »ومتزايد من االعتماد على الذات

 .ردوال
  2/3/2010وكالة رويترز، 

  
  منظمة التحرير تنتقد المواقف العربية واالسالمية تجاه االنتهاكات االسرائيلية للمقدسات .7

وجهت منظمة التحرير الفلسطينية الثالثاء انتقادا للمواقف العربية واالسالمية تجاه           : وليد عوض  ،رام اهللا 
مقدسات والتي وصلت حد اقتحام قوات االحتالل للمـسجد         االنتهاكات االسرائيلية خالل الفترة الماضية لل     

  .االقصى المبارك االحد والسماح لنشطاء الجماعات االستيطانية بالتجول داخل ساحاته
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بيانات 'وقالت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية في بيان صحافي اصدرته الثالثاء ان               
مية لم تعد كافية، فخطورة الوضع تتطلب تحركـا عربيـا واسـالميا     الشجب واالستنكار العربية واالسال   

سريعا لعقد قمة عربية طارئة، وقمة اسالمية سريعة، تفرض على المجتمع الدولي موقفا ملزما السرائيل               
  .'التي تتحدى االرادة الدولية، بقرارات واجراءات الضم االخيرة للمقدسات واالماكن التراثية الفلسطينية

 المنظمة المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وعاجل، تجاه الممارسات االسـرائيلية فـي القـدس                وطالبت
  .المحتلة، والتي كان آخرها االعتداء على المسجد االقصى ومنع المصلين من الصالة فيه

  3/3/2010القدس العربي، 
  

  إلبراهيمي الحرم ا"إسرائيل" احتجاج فلسطيني لدى األمم المتحدة على ضم :رياض منصور .8
احتج المندوب الفلسطيني في األمم المتحدة السفير رياض منصور لدى األمين العام للمنظمة : نيويورك

الدولية بان كي مون ورئيس مجلس األمن على قرار إسرائيل ضم الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل 
  . اإلسرائيليةفي مدينة بيت لحم إلى المواقع التراثية) قبر راحيل(وموقع مسجد بالل 

األعمال االستفزازية التي ارتكبتها إسرائيل، السلطة القائمة «واستنكر منصور في رسالة وزعت أمس 
باالحتالل، في تحد اللتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي والقرارات ذات الصلة 

مزيداً من العقبات أمام استئناف « تخلق ، مشيراً إلى أنها»الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس األمن
  .»عملية السالم

ستؤدي بالتأكيد إلى إشعال فتيل التوتر في األرض الفلسطينية «وحذر من أن هذه القرارات واألفعال 
 .المحتلة، بما فيها القدس الشرقية

  3/3/2010الحياة، 
  

  الثةمحمود الرمحي يطالب بهبة شعبية إلنقاذ القدس ويحذر من انتفاضة ث .9
بهبـة  "طالب أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني، النائب الدكتور محمـود الرمحـي             : القدس المحتلة 

جماهيرية شعبية ورسمية من قبل الدول العربية نجدة للمسجد األقصى والقدس والمقدسـات اإلسـالمية،               
، مؤكداً أنه   "لهوجاءالتي باتت عرضة لالنتهاك جراء السكوت العربي الرسمي على مثل هذه التصرفات ا            

  ".يجب على المجتمع الدولي أن يلجم الحكومة الصهيونية، ويضع حدا لمثل هذه التصرفات العنصرية"
وناشد الرمحي في بيان له، أهالي القدس ومن يستطيع وصولها من أهالي الضفة والـداخل الفلـسطيني                 

  ".لحمايته من هجمات المستوطنينبضرورة التوجه للمسجد األقصى واالعتكاف به "م 1948المحتل عام 
نشوب انتفاضة ثالثة جراء االستمرار في انتهاك حرمات المقدسات فـي األراضـي             "وحذر الرمحي من    

المحتلة، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات واألعمال الالمسؤولة سوف تجر المنطقة إلى مزيد من التـدهور                
  ".وعدم االستقرار

  2/3/2010السبيل، األردن، 
  

  الحكومة في غزةتحد متنام أمام في غزة بخاليا موالية للقاعدة : رتقري .10
والذين يحكمون ) حماس( يواجه االسالميون من حركة المقاومة االسالمية : من نضال المغربي-غزة 

قطاع غزة تحديا أمنيا متصاعدا من جماعات فلسطينية يلهمها فكر تنظيم القاعدة في القطاع حيث ينتشر 
  . المحافظالتيار الديني

وصعد السلفيون الذين تتعارض أجندتهم للجهاد ضد الغرب مع االهداف الوطنية لحماس من هجمات 
  .القنابل في القطاع في االسابيع القليلة الماضية واستهدفوا رجال أمن من حماس ومكاتب تابعة لها
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 واضحة تربطها بها ال ويرى محللون أن هذه الجماعات التي تسير على نهج القاعدة لكن ال توجد صالت
تمثل تهديدا فوريا لسلطة حماس على القطاع لكنها ال تزال شوكة في حلق الحركة في المستقبل 

  .المنظور
حماس قادرة على محاصرة هذه الجماعات واضعافها الى حد كبير "وقال المحلل السياسي طالل عوكل 

ه الحالة سيدور بين مجموعات لها نفس ولكنه أمر مكلف سياسيا وأمنيا وأخالقيا الن الصراع في هذ
  ."االيديولوجية

ووصف عوكل الجماعات االسالمية االصولية بأنها مثار قلق أمني لحماس التي يعتقد السلفيون أنها 
 وفازت فيها الحركة 2006خالفت االسالم عندما شاركت في انتخابات فلسطينية دعمتها واشنطن عام 

  .االسالمية
  . بعام سيطرتها على القطاعوفرضت حماس بعد ذلك

وقال عوكل ان المصالحة بين حماس وفتح قد تسهم في اضعاف السلفيين عن طريق تعزيز القيم 
  .الديمقراطية والتعددية في قطاع غزة

وأفادت مصادر مقربة من جماعات سلفية بأن أصوليين فجروا ثالث قنابل في مخيم الشاطيء لالجئين 
ي بالقرب من منزل رئيس وزراء حكومة حماس اسماعيل هنية والذي يحظى الفلسطينيين االسبوع الماض

  .بحراسة مشددة
التي تمثل اختالفا عن هجمات سابقة شنتها الجماعات السلفية واستهدفت -ووصفت المصادر االنفجارات 

حد ولم يصب أ.  بأنها رسالة الى هنية ليوقف حملة اعتقاالت العضاء الجماعات-مقاهي انترنت وكنائس
  .في التفجيرات

وتتفاوت الجماعات السلفية في غزة في القوة بين جماعتي جند أنصار اهللا وجيش االسالم اللتين يعتقد أن 
  .عدد أعضائهما يصل الى عدة المئات وجماعات صغيرة ال يتعدى عدد أعضائها العشرات

  .نقلبوا عليها فيما بعدوبعض هذه الجماعات حلفاء سابقون لحماس أو تشمل أعضاء سابقين في حماس ا
وقلل ايهاب الغصين وهو متحدث باسم وزارة الداخلية في حماس من أهمية الهجمات وقال ان القنابل 

وأضاف أن المعتقل ال تربطه صالت . كانت بدائية الصنع وان قوات االمن اعتقلت رجال كان يصنعها
  .بأي جماعة

  .ن في صفوف حرس هنيةوقالت مصادر سلفية ان من زرعوا القنابل متعاطفو
 التي شنت إسرائيلوتتهم جماعات سلفية حماس منذ ذلك الحين بمحاولة منعها من اطالق صواريخ على 

  .حربا على قطاع غزة العام الماضي بهدف معلن هو وقف هجمات الصواريخ عليها عبر الحدود
امت حماس بتطبيق الشريعة اذا ما ق"وقال عضو في جماعة سلفية لم يذكر من اسمه سوى أبو عبد اهللا 

وحكم اهللا فنحن سوف نكون جنودا لها والى أن يتحقق ذلك فرؤيتنا تبقى أن حكومة حماس هي حكومة 
  ."علمانية تعيق تطبيق حكم اهللا

واستخدم أعضاء اخرون في جماعات سلفية لهجة أكثر حدة وقالوا لرويترز انهم يعتبرون نواب حماس 
  .مر بالعمل ضدهممرتدين لكن لم تصدر لهم أوا

حتى هذه اللحظة فان االوامر الصادرة الينا هي بنشر كالم اهللا ومحاربة اليهود فقط "وأضاف أبو عبد اهللا 
  ."أما اذا أصدر مشايخنا أمرا أو فتوى باستهداف أولئك الذين اذونا فسوف نؤذيهم بشدة

لم تشكل ائتالفا موحدا حتى تجعل وقال أبو عبد اهللا وعضو اخر في جماعة سلفية ان الجماعات السلفية 
  .استهداف حماس لها أكثر صعوبة لكن توجد صالت مباشرة فيما بينها كما أنها تنسق جهودها

وال توجد صالت تربط هذه الجماعات بالقاعدة لكنها تستشير وتتبع تعليمات أنصار معروفين للتنظيم مثل 
ائد تنظيم القاعدة في بالد الرافدين الذي قتلته االردني أبو محمد المقدسي مرشد أبو مصعب الزرقاوي ق

   .2006قوات أمريكية في العراق عام 
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ويعبر ناشطون سلفيون عن احترامهم ووالئهم السامة بن الدن زعيم القاعدة وأيمن الظواهري الرجل 
  .الثاني في التنظيم

  2/3/2010وكالة رويترز، 
  

11. ت بين حماس والقاهرة من جديد االيجابية واالتصاالاألجواءهار يؤكد عودة الز  
 محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس فـي تـصريحات            .دكشف   :اشرف الهور  -غزة  

ـ   العمل  إن عن عودة االتصاالت المقطوعة بين حركته والقيادة المصرية، وقال           "القدس العربي "خاصة ل
ـ  .ة قبل قمة ليبيا    آلية للتوقيع على ورقة المصالحة المصري      إلىجار اآلن للوصول      "القدس العربي "وقال ل

ان شـاء اهللا    "وتـابع    ."اآلن االجواء افضل  "التي سألته عن شكل العالقة اآلن بين حركة حماس ومصر           
 نكسب الوقت قبل القمة العربية في ليبيا وننهي عملية التوقيع على ورقة المصالحة المصرية،               أننحاول  

  ."األطرافالن المصالح نضجت عند كل 
 وأنهـا  تناقش القمة العربية في ليبيا موضوع المـصالحة،          أن حركة حماس ال ترغب في       أن إلى وأشار

 للفلسطينيين حتى   أفضل األمر هذا   أن إلىتعمل اآلن على بحث موضوع التوقيع قبل انعقاد القمة، مشيرا           
 نعمل على تحقيقه مـع      األمرهذا  "وقال   . اعمار ما دمره االحتالل في غزة      إعادةتتفرغ القمة لبحث ملف     

   ."مصر
 أحـداث  المعكرة التي نجمت بعـد       األجواء" عودة الهدوء للعالقة مع القاهرة جاءت عقب         أن إلى وأشار
 اتصاالت هاتفية بين    إجراء الماضية   األيام انه تم خالل      وأكد ." استشهاد الجندي المصري   إلى وأدترفح،  

 ننتهي مـن    أنع المسؤولين المصريين من جديد، وآمل       بدأنا الحديث م  "وقال   ).حماس ومصر (القياديتين  
  .")يقصد توقيع االتفاق(هذا الموضوع 

 القليلة القادمة بعـد عـودة       األيام القاهرة خالل    إلى زيارة وفد قيادي من حماس       إمكانيةوفي سؤال عن    
 لألشـقاء وك   متر األمر"االتصاالت بين الجانبين كما كان في السابق لبحث ملف المصالحة، قال الزهار             

 إن مصر ال تمانع في اخذ مالحظات الحركة على ورقة المصالحة، لكنـه قـال                أن  وأوضح ."في مصر 
 لم يتم وضـع     إنمصر تدرك انه    "وقال   .األمرالمشكلة موجودة عند الرئيس محمود عباس الذي يرفض         

للفصائل الفلـسطينية  ، 2005 رعاية مصر لمؤتمر إلى، مشيرا " االتفاق سيفشلأنالمالحظات عند التنفيذ   
  ." منظمة التحريربإصالحبسبب رفض حركة فتح تنفيذ البنود التي تتعلق "الذي قال انه فشل 

 3/3/2010القدس العربي، 
 

 حول المصالحةمع القاهرة نفي قرب التوصل إلى صفقة البردويل ي .12
الت إن صفقة قريبة  القيادي بحماس صالح البردويل أمس تقارير إعالمية قىنف:  ضياء الكحلوت-غزة 

تجري بلورتها حاليا بين القاهرة والحركة، تربط المصالحة الفلسطينية بصفقة تبادل األسرى بين حماس 
 ."إسرائيل"و

األمور ال تزال كما هي، وال توجد أي تحركات ذات قيمة بيننا وبين القيادة المصرية "بأن  البردويل ونوه
 ."كن أن تعتبر صفقة أو تقدما كبيرافي إطار الحل سوى اتصاالت بسيطة ال يم

ن الجانب المصري وافق على نقال عن مصادر ذكرت أ 2/3/2010صحيفة القدس العربي،  وكانت
ترتيب صفقة للخروج من المأزق الحالي قوامها قبول مصر لتعديالت طفيفة على وثيقة المصالحة تمثل 

 التزام الحركة بحل سريع ومعقول لمسألة جزءا من التعديالت التي تطالب بها حماس منذ أشهر مقابل
لم نسمع بهذا من قبل، ال توجد مثل هذه : "وعلَّق البردويل على ما ذكرته القدس العربي بقوله .شاليط

 ."األمور، هذا نوع من الخلط، مصر تتحدث عن المصالحة وال تخلطها مع مسألة تبادل األسرى
 3/3/2010العرب، قطر، 
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   تجهد إلنجاز المصالحة قبل القمة العربية أو أثناءهاجهة عربية: علي بركة .13

حركة حماس  أن ممثل الدين عمان نادية سعد نقال عن مراسلتها من 3/3/2010الغد، األردن، ذكرت 
هناك جهداً عربياً مكثفاً إلنجاز المصالحة الفلسطينية قبل عقد القمة العربية "في لبنان علي بركة قال إن 

حركة حماس تتعاون مع هذا الجهد وتحرص على "من لبنان إن " الغد"لـوأضاف  ".المقبلة أو أثناءها
إنجاحه، غير أنها تأمل باستجابة مصر لهذا الجهد العربي واألخذ باالعتبار للمالحظات والتعديالت التي 

  ".تنادي بها حماس في الورقة
، "ها الحالية للمصالحةبسبب حرص الحركة على نجاح جهود"وفضل بركة عدم ذكر الجهة العربية 

تلك الجهة تجري حالياً اتصاالت معينة مع القيادة المصرية ومع حركتي فتح وحماس، "ولكنه أوضح أن 
  ".من أجل إنجاز المصالحة، وأن حماس تتعاون معها

، "استعداد حماس لحضور القمة في حال دعوتها، ولكنها لم تتلق دعوة بهذا الخصوص حتى اآلن"وأبدى 
استعدادها لعقد لقاء مع فتح من أجل مراجعة الورقة المصرية وإضافة ما تم التفاهم بشأنه  "كما أكد

   ".وتعديلها بما ينسجم مع التفاهمات السابقة بين الحركتين
أن حركته  من غزة 2/3/2010فلسطين اآلن، من جانب آخر قال علي بركة في حديث خاص مع 

إذا ما تعرضت للعدوان الصهيوني، مع علم حماس أن المقاومة مستعدة لتلبية نداء المقاومة في لبنان 
  .2006اللبنانية قادرة على دحر االحتالل الصهيوني وصد عدوانه كما فعلت في العام 

نحن في خندق واحد والعدو ال يفرق بين مقاومة في لبنان أو سوريا أو في أي مكـان                  : "  وأضاف بركة 
  ". في العالم

ا له حول طرح هذه النقاط في اجتماع نجاد بحزب اهللا والفصائل الفلـسطينية  وفي معرض رده عن سؤالن 
كان هناك حديث عام حول أي حرب محتملة وأنـه يجـب            : "وعلى رأسهم حماس في دمشق، قال بركة      

الوقوف صفا واحد ضد الصهاينة سواء أكان العدوان على سوريا أو لبنان أو إيران أو غـزة فالحـديث                   
  ".يتطرق إلى التفاصيل الصغيرةكان بشكل عام ولم 

مهما فعل العدو ومهما قصف أو قتل أو اجتاح لن يبقـى علـى              : "  ووجه بركة رسالة للعدو الصهيوني    
  ".أرضنا احتالل وسيأتي اليوم الذي سيندم على ما فعله بأهلنا في فلسطين

   
    اق المصالحةعلى تنفيذ اتفاإلشراف الجامعة العربية فتح وافقت على مقترح تولي : دحالن .14

قال محمد دحالن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن حركته وافقت على :  كفاح زبون- رام اهللا
مقترح بأن تتولى الجامعة العربية مسؤولية اإلشراف على تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية، داعيا 

   ."نقالب المستحكمة فيهاوالتخلي عن عقلية اال«حماس إلى االحتكام إلى الشعب الفلسطيني 
وأكد دحالن في مؤتمر صحافي في رام اهللا، أن حركته تسعى إلى إنجاز االتفاق مع حماس، من أجل 
تقوية وإعادة االعتبار للنظام السياسي الفلسطيني، وطالب حماس بإدراك أهمية تقدير الواقع وااللتقاء 

: وأضاف دحالن.  على الورقة المصرية كما هيعلى أرضية حشد الجبهة الداخلية الفلسطينية، والتوقيع
نحن نريد الذهاب بعقول وقلوب مفتوحة نحو الحوار، لتعزيز الشراكة، من خالل التوقيع على الورقة "

 ."المصرية على الرغم من التحفظات الكثيرة، إال أن حماس تراوغ العتبارات إقليمية
إنها بنود من الممكن ": على الورقة المصرية، وقالوقلل دحالن من أهمية المالحظات التي تبديها حماس 

إذا اعتقدت حماس أن كل شخص فيها، سواء حماس في ": وقال. "تجاوزها بالحوار والنقاش والتفاهم
الضفة، أو غزة، أو دمشق، وحماس السجون، يريد أن يضع مالحظات على الورقة، فبهذه الطريقة ال 

 ."يمكن أن نصل إلى تفاهمات
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ن دعوات حماس للسلطة بمواجهة الغطرسة اإلسرائيلية من خالل وقف التفاوض وخوض ورفض دحال
شعبنا يعرف طريقة ! يكفينا إصدار مواعظ من حماس، لماذا ال يعملون هم؟«: انتفاضة جديدة، وقال

الصمود وتعزيز وجوده على األرض، وإذا أرادت حماس أن تساهم في الصمود فعليها أن توقع الورقة، 
 .")رئيس الوزراء اإلسرائيلي(موحدين لمواجهة سياسات نتنياهو ونعود 
إننا نستطيع أن نحسن مواقفنا ومواقعنا إذا تحققت الوحدة، ونستطيع أن نواجه ممارسات ": وأضاف

 ."نتنياهو على األرض من مصادرة أراض ومصادرة تاريخ الشعب الفلسطيني في القدس والخليل
قيادتها تذهب إلى طهران ": ، مستطردا"س في ترتيبها لألولوياتعقلية حما"واستغرب ما وصفه بـ

 ."للتحالف هناك في وقت تترك الساحة الفلسطينية مكشوفة أمام سياسات نتنياهو ومخططاته
واعتبر دحالن أن الذهاب إلى المصالحة أوال وتعزيز الوجود والصمود الفلسطيني على األرض وفي 

واتهم في هذا السياق . "على منع االختراقات األمنية واالغتياالتأقدر "الوطن سيجعل الفلسطينيين 
إن هذه العملية تأتي "إسرائيل بالمسؤولية عن اغتيال المسؤول في حماس محمود المبحوح في دبي، وقال 

 ."كحلقة في سلسلة اغتياالت سبقتها
كل الفصائل والقوى ":  وقال"دفاع حماس المستميت عن فكرة حصانتها من االختراق"وسخر دحالن من 

تعرضت لالختراق، فهذه معركة مفتوحة منذ أن بدأ النضال الفلسطيني، وتكمن القوة في االعتراف 
والكشف عن االختراق ومعالجته، لذا أدعو حماس إلى الكف عن المكابرة بهذا الشأن واالعتراف بأن 

قيصة في أن تنكر االختراق، وإال ال نقيصة في االعتراف باالختراق، بل الن": وأضاف. "هناك اختراقا
فلماذا نجحت إسرائيل في كثير من االغتياالت من الشهيد صالح شحادة، والشيخ أحمد ياسين، وعبد 

 ."العزيز الرنتيسي، إضافة إلى شهداء فتح وكل الفصائل الفلسطينية
 3/3/2010الشرق األوسط، 

  
   حكم قطاع غزةحماس تخشى من الثأر العائلي حال عودة السلطة إلى: شعث .15

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث، إن حماس تخشى من الثأر :  كفاح زبون- رام اهللا
العائلي ومن إجراء االنتخابات في حال توقيعها على الورقة المصرية، معتبرا في ندوة عقدها في جامعة 

 حماس هو من الثأر، الذي يمكن أن الخوف الحقيقي لدى"القدس في أبو ديس المحاذية لمدينة القدس أن 
وبحسبه فإن حماس صارحته بذلك، . "يحدث في حال عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى حكم القطاع

إن حماس تخشى أيضا من دخول االنتخابات، وهي تسعى في مقابل ذلك إلى تأخير إجراء أي ": وأضاف
 ."انتخابات يمكن أن تحصل في المستقبل القريب

 3/3/2010 األوسط، الشرق
  

   في لبنان مسؤولية مواجهة زحف حماس على المخيمات" فتحمركزية"أبو العينين يحمل  .16
 من منصبه كـأمين سـر        الستقالته أسباب العينين عدة    العميد سلطان أبو  وضع  : بسام البدارين  -عمان  

ـ          أبرزها لحركة فتح في لبنان    ات العمـل المنـتج      تقصير اللجنة المركزية لحركة فتح في تـوفير متطلب
لمواجهة ما سماه زحف حماس وتقدمها على صعيد المخيمات محذرا في بيان االستقالة من انه ليس على                 

  .استعداد لتحمل مسؤولية ساحة لبنان كما جرى في غزة
 انه متعلق بقرار الرئيس عباس تعيين توفيق الطيراوي مرجعيـة           إلى العينين   أبو فأشار السبب الثاني    أما

 العينين انه ال مبرر له ويخالف اللوائح على اعتبار انه بـنفس مرتبـة               أبو يقول   أمراللبناني وهو   للملف  
  . يكون مرجعية لآلخرأن ألحدهماالطيراوي كعضوين في اللجنة المركزية وال يحق 

  3/3/2010القدس العربي، 
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  الحية يدعو قادة العرب والمسلمين إلى نصرة المقدسات .17
خالل مسيرة طالبية في غزة لنصرة   عضو المكتب السياسي لحركة حماس،الحية دعا خليل: غزة

زعماء األمة العربية واإلسالمية لنصرة المقدسات اإلسالمية والعمل على تغيير "المقدسات اإلسالمية 
سياستهم مع الدولة العبرية، الفتاً على أن الشعوب العربية تقف إلى جانب القضية الفلسطينية من خالل 

  .جاجات التي يقوم بها طالب الجامعات في مصراالحت
لتؤكد للعدو " وطالب الحية المقاومة الفلسطينية بضرورة تلقين االحتالل دروسا في الصمود والشجاعة 

، مؤكداً على ضرورة أن يدفع "أن الشعب الفلسطيني ال يمكن له أن ينسى أرضة وأن يبيع مقدساته
  .ناالحتالل فاتورة احتالله ألرض فلسطي

وناشد الطالب بأن يهبوا لنصرة مقدساتهم من خالل الخروج بالمسيرات االحتجاجية وتعزيز صمود 
األهالي في وجه الممارسات اإلسرائيلية، مطالباً إياهم بدعم المقاومة وتبنيها كمنهاج من أجل تحرير 

وإزاحة ثوب الضغط ودعا الطلبة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة لتوحيد الصفوف .  الوطن
اجمعوا صفوفكم ووحدوا :"وقال. والمالحقة األمنية من قبل أجهزة فتح واالنتفاض ضد تهويد المقدسات

  ".كلمتكم وفكركم وسواعدكم في كافة الشرائح لتقودوا مسيرة القوة واالنتفاضة من جديد ضد االحتالل
  2/3/20210قدس برس، 

  
  لحة في غزةلقاءات فصائلية غير معلنة تناقش المصا .18

جرت خالل األيام القليلة الماضية لقاءات فصائلية غير معلنة بهدف نقاش مالحظات حركـة               :حسن جبر 
من مصادر موثوقة أن اللقاءات التي عقدت في مدينة غزة          " األيام"وعلمت   .حماس على الورقة المصرية   

ورقة المـصرية علـى     على مدار ثالثة أيام، ركزت على سبل تجاوز اعتراضات حركة حماس على ال            
ووفقاً لهذه المصادر، فإن الفصائل اتفقت في أول لقاء لها على إبعاد             .قاعدة التوقيع على الورقة المصرية    

هذه اللقاءات عن الصحافة حتى ال تتأثر مجريات النقاش، وما زالت الفصائل ترفض الحديث عن فحوى                
  . الماضيةهذه اللقاءات وطبيعة النقاشات التي جرت خالل اللقاءات

والجبهتان الشعبية والديمقراطية إلى جانب حركتي      " الجهاد اإلسالمي "وتشارك في النقاشات واالجتماعات     
واسـتمعت مـن    " فـتح "و" حماس"، وأجرت الفصائل الثالثة األولى لقاءات منفصلة مع         "فتح"و" حماس"
عتبار أثناء تطبيـق الورقـة      إلى مالحظاتها على الورقة المصرية وسبل حلها وأخذها بعين اال         " حماس"

ويبدو أن صيغة االجتماعات الشاملة تراجعت في المدة األخيرة وبدأت تقتصر على الفصائل               .المصرية
ـ          .الخمسة الرئيسة   فـصيال التـي     13ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تتطور االجتماعات لتشمل صيغة ال

  .وقعت على وثيقة الحوار الوطني في القاهرة
 3/3/2010سطين، األيام، فل

  
  الموقف األمريكي من االستيطان يقوض الحقوق الفلسطينية": الشعبية" .19

نسخة عنه اليوم الثالثاء " قدس برس"، في بيان وصل  الشعبية لتحرير فلسطينأكّدت الجبهة: رام اهللا
امة ، أن الموقف األمريكي يقوض األهداف الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إق)2/3(

 وعاصمتها القدس، 1967دولته المستقلة كاملة السيادة على كافة األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
وأفاد البيان، أن موقف  .194باإلضافة إلى حق العودة لالجئين الفلسطينيين عمالً بالقرار األممي رقم 

 لألمم المتحدة، واتفاقية جنيف الذي يتناقض وقرارات مجلس األمن والجمعية العمومية"اإلدارة األمريكية 
الرابعة، يعد برهاناً جديداً على تنصل الواليات المتحدة من مسؤولياتها وضلوعها الفعلي في دعم 
االحتالل وأهدافه العدوانية، وعلى افتقار مزاعمها برعاية ما يسمى بعملية السالم للمصداقية، ولتوظيف 
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لعربية لصالح الحفاظ على استمرار هيمنتها على المنطقة مأساة ومعاناة الشعب الفلسطيني والشعوب ا
  .، بحسب تعبيره"وشعوبها وثرواتها واحتجاز تطورها

  2/3/20210قدس برس، 
  

  السلطة الفلسطينيةنتنياهو يشدد على رفضه االلتزام بالتفاهمات التي توصل إليها أولمرت  .20
  أبلغنتانياهويس الحكومة اإلسرائيلية ، أن رئالناصرة من  أسعد تلحميعن، 3/3/2010 الحياة، ذكرت

لجنة الخارجية واألمن البرلمانية أن حكومته ليست ملزمة بالتفاهمات التي توصل إليها سلفه إيهود 
أولمرت مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أو تلك التي توصلت إليها وزيرة الخارجية السابقة 

وقال . يبي ليفني مع رئيس الطاقم الفلسطيني السابق أحمد قريعوالمعارضة البرلمانية تس» كديما«زعيمة 
ليس معقوالً أن تُطالَب إسرائيل في كل مرة بالدخول في مفاوضات مع الفلسطينيين الذين يأتون إليها «إنه 

  .»بمطالب شبه نهائية
... التي قدمتموهاأخبرينا بما تم التوصل إليه في مفاوضاتكم، وعن التنازالت «: وتوجه إلى ليفني قائالً

وأضاف أن موقفه من . »في كل مرة تقولون إنكم كنتم على شفا االتفاق، لكنكم لم تتوصلوا إلى أي اتفاق
الوجود العسكري اإلسرائيلي على مشارف الضفة الغربية بعد التوصل إلى سالم دائم، يحظى بتأييد 

ر ضمانات أمنية ألي اتفاق  تفويضاً بتوفيالتي انتخبتني أنا ولم تنتخبك ومنحتني«غالبية اإلسرائيليين 
وردت ليفني على رئيس الحكومة بالقول إنه ال يرى التدهور الحاصل في مكانة إسرائيل الدولية  .»سالم

وأضافت أن نتانياهو تسبب في أن يفقد المجتمع الدولي ثقته . منذ تسلمه منصبه قبل عام جراء سياسته
ضات مع الفلسطينيين من حيث توقفت المفاوضات التي أجرتها هي مع بإسرائيل، وناشدته استئناف المفاو

  . »!ومن دون االقتراحات التي قدمها أولمرت ألبو مازن«قريع 
أسالفه " أخطاء"نتنياهو قال إنه لن يكرر ، أن )ب، يو بي آي.ف.ا( عن، 3/3/2010الخليج، وأضافت 

، "نتمكن من ضمان عدم دخول صواريخ إليهالن ننسحب من الضفة في حال لم "في رئاسة الحكومة وأن 
  ". بين نهر األردن والدولة الفلسطينية بعد قيامها" اإلسرائيلي"المطلوب هو تواجد الجيش "واعتبر أن 

وردت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني عليه قائلة إنه بشرط كهذا، لن يكون باإلمكان التوصل إلى اتفاق 
  ". هناك" إسرائيلي"ت ترتيبات أمنية لكن ليس باإلمكان طلب تواجد أنا طلب"وأضافت . مع الفلسطينيين

لقد رأينا النتائج في لبنان وهناك أيضا طلبت ترتيبات أمنية جعلت حزب اهللا يتسلح أكثر مما "ورد نتنياهو 
أما أنا فأطلب ترتيبات  وعلى ما يبدو أنه تكفيك ورقة عندما تطلبين ترتيبات أمنية 2006كان قبل ،

والفلسطينيين، قال إنه يجب إعادة السلطة إلى طاولة " إسرائيل"وفي ما يتعلق بالمفاوضات بين  ".نيةميدا
  .، في إشارة إلى تراجعهم عن مطلب تجميد االستيطان"وإنزال الفلسطينيين عن الشجرة"المفاوضات 

  
  نتنياهو يبلغ مبارك استعداده لبدء المفاوضات مع الفلسطينيين .21

بنيامين نتنياهو الرئيس المصري حسني مبارك، أمس، انه " اإلسرائيلي" رئيس الوزراء أبلغ: )آي.بي.يو(
وذكرت وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية  .مستعد لبدء المفاوضات مع الجانب الفلسطيني دون إبطاء

  .ان نتنياهو اعرب لمبارك خالل مكالمة هاتفية عن تطلعه لمواصلة دعم مصر لجهود التسوية
  3/3/2010ج، الخلي

  
  جهاز االستخبارات االلماني ابلغ برلمانه رسميا بان الموساد وراء اغتيال المبحوح  .22

ابلـغ  " BND"االسرائيلي ان جهاز االستخبارات االلمـاني       " قضايا مركزية "ذكر موقع   : القدس المحتلة 
محمـود  "حمـاس   رسميا البرلمان االلماني بان جهاز الموساد هو الذي قام بتصفية القائد فـي حركـة                

  ".المبحوح
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ونفى الجهاز المذكور صلته بعملية االغتيال مؤكدا انه لم يعرف ولم يتعاون مع الموسـاد فـي عمليـة                   
الـذي  " بوندهايمر"واعلنت الشرطة االلمانية انها باشرت بتحقيق جنائي ضد المواطن االلماني           . االغتيال

دوجة والذي اعلنت شرطة دبي بانه شـارك فـي          يعتقد  بانه شارك في عملية االغتيال ويملك جنسية مز         
  .عملية االغتيال

 3/3/2010وكالة سما، 
  

 وإيران تحرض ...  سوريا تكثّف تسليح حزب اهللا :شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية .23
حذر رئيس وحدة األبحاث في شعبة االستخبارات العسكرية االسرائيلية العميد يوسي : حلمي موسى
وقال في عرض أمام لجنة .  التطورات التي تقع خلف الحدود مع لبنان على الجبهة الشماليةبايدتس، من

سوريا تنقل الى حزب اهللا مكونات لم تكن تجرؤ على تسليمها اليه «الخارجية واألمن في الكنيست، ان 
 . »قبل اآلن

هادية والتزاماته تجاه حزب اهللا يقف على قرني المعضلة، بين هويته الج«وفي كلمته، قال بايدتس ان 
ورغم أنه يحافظ على الهدوء وغير معني بالصدام، فإنه يحاول . إيران، وبين الحلبة الداخلية اللبنانية

مغنية، في األساس ضد أهداف إسرائيلية ) القائد في المقاومة الشهيد عماد(تنفيذ عملية ثأرية حول اغتيال 
استعدادا لمواجهة ضد إسرائيل، وتنفيذ انتشار واسع في في الخارج، وبموازاة ذلك، يحاول بناء قوته 

الجنوب اللبناني، وأيضا في العمق، وهو يراكم أسلحة متقدمة، صواريخ بعيدة المدى، مضادات 
 . »للطائرات، مضادات للدروع، بمساعدة من إيران وسوريا

دخلها في المحور من ناحية تعمق ت. سوريا تواصل السير في الطريق المزدوج«وأضاف بايدتس ان 
وهي ال . الراديكالي، وبموازاة ذلك، تتمتع بثمار تحسين عالقاتها مع الغرب ومع الدول العربية المعتدلة

إنها تواصل اإليحاء باستعدادها للتسوية السياسية مع . تشعر بأنها مضطرة لالختيار حاليا بين المسارين
 . »ن وبمشاركة أميركيةإسرائيل، بشروطها التي هي استعادة كل هضبة الجوال

 3/3/2010السفير، 
  

  من حماس على العرض الذي قدمناه بشأن تبادل األسرىنتظر رداً نزال ن ال :نتنياهو .24
رئيس الـوزراء    أ ف ب، أن        القدس،   غزة  من   ضياء الكحلوت ، عن   3/3/2010العرب، قطر،   ذكرت  

تزال تنتظر ردا من حركـة حمـاس علـى          قال أمس الثالثاء إن إسرائيل ال        اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو  
 أشهر بشأن تبادل أسرى فلسطينيين مقابل اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي           3العرض الذي قدمه لهم قبل      

ونقل مسؤول بارز عن نتنياهو قوله في جلسة مغلقة للجنـة العالقـات              .جلعاد شاليط المحتجز في غزة    
  ." أشهر ولم نتلق جوابا من حماس3وم، مرت لغاية الي"الخارجية والدفاع في البرلمان أنه 

 نتانياهو إن إسرائيل مستعدة لإلفراج ، أنالناصرة من  أسعد تلحميعن، 3/3/2010 الحياة، وأضافت
لكن إلى أماكن «عن أسرى فلسطينيين في مقابل اإلفراج عن الجندي األسير في قطاع غزة غلعاد شاليت 

  . »أبيب والقدس إليذاء إسرائيل من جديدال يمكنهم الوصول منها بسهولة إلى تل 
  

   مستعد للقاء األسد دون شروط رئيس الحكومة:مكتب نتنياهو .25
قال مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، :  لندن-مينا العريبي القاهرة : نظير مجلي واشنطن: تل أبيب

»  شروط مسبقةمستعد للقاء السوريين فورا ومن دون«بنيامين نتنياهو، إن رئيس وزراء إسرائيل 
الستئناف مباحثات السالم، وذلك ردا على التقارير التي تحدثت عن أن سورية مستعدة لقبول انسحاب 

. مقابل إعالن انتهاء حقبة العداوة بينهما وفتح ممثليات للطرفين» على مراحل«إسرائيلي من الجوالن 
ورا إلى دمشق للقاء الرئيس مستعد للسفر ف«أن نتنياهو » الشرق األوسط«أوضح مكتب نتنياهو لـ
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السوري بشار األسد للتباحث معه حول هذا السالم أو دعوته إلى القدس أو االلتقاء به في دولة ثالثة لهذا 
 .»الغرض

 3/3/2010الشرق األوسط، 
  

  يجب تأمين غالف حماية للدول العربية المهددة من قبل ايران : زبيري .26
 الثالثاء لقاء عمل سياسيا مع رئيس       زولة العبرية شمعون بيري   عقد رئيس الد   : زهير اندراوس  - الناصرة

وتطـرق  .  الذي يزور إسـرائيل    لجنة الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ االمريكي السيناتور جون كيري        
ان ايران تشكل خطرا حقيقيا على سالم العالم برمته،         : رئيس الدولة في اقواله الى القضية االيرانية قائال       

 على ضرورة   زوشدد بيري . اسرائيل وحدها وانما تهدد دوال عربية كثيرة في الشرق االوسط         فهي ال تهدد    
تامين غالف حماية للدول العربية المهددة من قبل ايران في الشرق االوسط اضافة الى تصعيد العقوبات                

 . االقتصادية ضد طهران
  3/3/2010القدس العربي، 

  
 خسائر سياسية واقتصادية فادحة في الخليج : وح تستفيق من نشوة اغتيال المبح"إسرائيل" .27

عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي قوله إن قرار دبي » جيروزاليم بوست«نقلت صحيفة : حلمي موسى
حظر دخول اإلسرائيليين يشكل ضربة خطيرة للجهود التي تبذل لبناء عالقات بين إسرائيل ومنطقة 

طة دبي الفريق ضاحي خلفان منع اإلسرائيليين من وأعرب المصدر عن أسفه إلعالن قائد شر. الخليج
لقد كنا في . هذا أمر مؤسف«واعتبر أن . دخول اإلمارات، حتى ولو كانوا يحملون جوازات سفر أجنبية

كنا في خضم حوار . عملية التقرب من الخليج التي تشكل منطقة تقف ضد النظام المتطرف في إيران
 من المفترض أن يذهب اإلسرائيليون إلى دبي، إال ان هذا سيؤثر ليس«وأضاف انه . »وهذا تطور سلبي

 . »على رجال األعمال الذين يسافرون إلى هناك
فقد أشارت . ومن المؤكد أن الحديث عن العواقب االقتصادية ال يقل أهمية عن العواقب السياسية

القات علنية مع إسرائيل يبلغ معطيات إسرائيلية إلى أن حجم التجارة مع دول عربية وإسالمية ال تقيم ع
وقالت إن قسما كبيرا من هذه التجارة يتم عبر دبي، إما في . حاليا حوالي مليار ونصف مليار دوالر

 في المئة من هذه التجارة يتم 8وعدا ذلك فإن حوالي . التنسيق وإبرام الصفقات أو في مرور البضائع
 . أصال مع دبي

اإلسرائيلية عن خشيتها من احتمال إقدام استراليا على اتخاذ وأعربت مصادر في وزارة الخارجية 
عقوبات دبلوماسية بحق إسرائيل جراء تزايد القناعة بأن الموساد هو من استخدم جوازات استرالية في 

 . اغتيال المبحوح
 3/3/2010السفير، 

  
  النكبةالشعب الفلسطيني الوحيد في العالم الذي يقع ضحية تقسيم وتجزئة منذ : زحالقة .28

اختتم في العاصمة البريطانية مؤتمر حول اليسار في فلسطين، نظمته الجمعيـة الفلـسطينية فـي                 :لندن
  ).أكاديمية الدراسات الشرقية واألفريقية" (سواس"جامعة 

عزمي بشارة، تطرق فيها إلى مفهوم اليسار ودور اليسار         . افتتح المؤتمر بكلمة عبر الفيديو من المفكر د       
بشارة انتقادات للموقف المحايد أو المساواة بين سـلطة         . ووجه د  .ديدا في الحالة الفلسطينية   عموما، وتح 

  .تتعاون مع الواليات المتحدة وتنسق مع إسرائيل أمنيا، وبين من يقاوم االحتالل
جمال زحالقة، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، حول العالقة بين اليـسار             . وتحدث د 

وقال زحالقة في كلمتـه إن الـشعب        . طيني في الداخل، وفي الضفة الغربية بين الفصل والتواصل        الفلس
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فالـشتات  . الفلسطيني هو الشعب الوحيد في العالم الذي يقع ضحية تقسيم وتجزئة مستمرة منـذ النكبـة               
مفصول عن الوطن، وغزة محاصرة ومفصولة عن الجميع، والقدس معزولـة عـن الـضفة الغربيـة،                 

ضفة الغربية مجزأة ومفصولة عن القدس وقطاع غزة، وفلسطينيو الداخل محرومون من التواصل مع              وال
  .أبناء شعبهم وأمتهم

  3/3/2010القدس العربي، 
  

  "تشويش سير العدالة واساءة االئتمان"ليبرمان يخضع للتحقيق بتهمة  .29
رائيلية تحقيقا امس مـع وزيـر        أجرت وحدة الغش والخداع في قسم التحقيقات في الشرطة االس          :رام اهللا 

  ".تشويش سير العدالة واساءة االئتمان"الخارجية، افيغدور ليبرمان بتهمة 
وبحسب ما تناقلته التقارير االسرائيلية، جاء التحقيق على خلفية اطالع ليبرمان بصورة غير قانونية على               

 لتسلمها االخيرة الى الجهات المعنية      وثيقة سرية كانت ارسلتها الشرطة للسفارة االسرائيلية في بيالروسيا        
 حول تهم بالرشوة والغش والخداع وتبييض األموال        2006هناك وتتعلق بالتحقيقات الجارية معه منذ عام        
  .  اتهم ليبرمان بهاوالفساد اإلداري والتهرب من دفع الضرائب

 3/3/2010الحياة الجديدة، 
  

  قيادات سياسية   يطلب لقاء بطرس غالي وفي مصر "إسرائيل"سفير  .30
 الذي باشـر مهامـه بـدءا مـن          ،تقدم إسحاق ليفانون سفير إسرائيل الجديد لدى مصر         :عادل الشريف 

 بطلب إلى وزارة الخارجية المصرية يعرض فيه رغبته في لقـاء عـدد مـن                ،منتصف فبراير الماضي  
 عـضويتها عـددا مـن       القيادات السياسية والحزبية في مصر، بهدف إحياء جمعية السالم التي تضم في           

رجال األعمال والمثقفين المصرين واإلسرائيليين، في إطار المساعي الراميـة للتطبيـع بـين مـصر                
وطلب ليفانون لقاء الدكتور بطرس بطرس غالي، األمين العام لألمم المتحدة األسبق، واألمين              .وإسرائيل

  .العام للمجلس القومي لحقوق اإلنسان في مصر
  3/3/2010المصري اليوم، 

  
  " أمان" جديد في االستخبارات العسكرية  إسرائيلي مجنّد130اعتماد  .31

قد وصـل   " أمان"أن عدد المجندين في سالح اإلستخبارات العسكرية        " إسرائيلية"أفادت مصادر عسكرية    
 آخرون، وذلك بعد مرور سنة على خطـة         100 مجنداً، موضحةً أنه يتوقع أن يلتحق بهم قريباً          130إلى  

الـذين  " الحريديم"التي اعتمدتها هيئة أركان الجيش الصهيوني لتجنيد الشباب المتدينين          " ة باألخضر زاوي"
  . ال يخدموا في الجيش ألسباب دينية

  )2/3/2010، ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية(موقع ويلال اإلخباري العبري 
  

  د واليهود المتدينين في اللد والرملةوطن الجنوتجمعية تابعة لوزارة الحرب اإلسرائيلية  .32
 182قامت جمعية تابعة لوزارة الحرب اإلسرائيلية ، بعقد صفقة تم بموجبها امتالك             : باقة الغربية ، اللد   

وحدة سكنية في مدينة الرملة لتوطين جنود جيش االحتالل اإلسرائيلي في وحدات سكنية تقوم بانـشائها                
ـ   "وقال موقـع     .في المدينة " إخوان غيندي "شركة   االلكترونـي إن وزارة الحـرب      " 48فلـسطينيو الـ

اإلسرائيلية قامت بإقامة جمعية خاصة لهذا الغرض ، وعقدت الصفقة المذكورة مع الشركة التي فتحـت                
باب التسجيل للتعاقد على وحدات سكنية تقوم الشركة ببنائها هذه األيام في ثالثة أبراج في المدينة ، حيث                  

، ستكون مخصصة للجنود    )  مليون دوالر أمريكي   10نحو  ( مليون شيكل إسرائيل   39ة  تصل قيمة الصفق  
  .الذين يخدمون الخدمة الدائمة في صفوف جيش االحتالل
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وفي سياق أخر متصل أعلن رئيس بلدية اللد اليهودية إن البلدية بصدد االنتهاء من بناء وحدات سـكنية                  
  . من المتدينين اليهود المتزمتين15000 في شرقي المدينة ، والتي تم تخصيصها لتوطين

  3/3/2010الدستور، األردن، 
  

  االحتالل يعتزم بناء مدينة يهودية بالنقب .33
اليهودية " كسيف"، على إقامة مدينة 2/3صادقت لجنة التنظيم والبناء اإلسرائيلي مساء الثالثاء : وكاالت

 والتي يقطنها آالف المواطنين من 1948في منطقة النقب جنوب األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
العبرية أن المشروع سيرى النور قريباً بعد " معآريف"وذكر الموقع االلكتروني لصحيفة . 48فلسطينيي 

  . أن حظي بتأييد أربعة عشر من أعضاء لجنة التنظيم والبناء اإلسرائيلية، فيما عارضه سبعة أعضاء
بالقرب " حريديم" ألف من اليهود المتطرفين 100ي سيقطنها نحو ومن المقرر أن تقام المدينة اليهودية الت

، وقريبة من عدة مدن عربية وعلى حساب أراضي صودرت من "شوكت عراد"من الشارع الرئيس 
  . مواطنين فلسطينيين على مر السنوات الماضية

يجاد حلول وزعمت مصادر إسرائيلية واسعة اإلطالع أن المدينة الجديدة أقيمت خصيصاً من أجل إ
زمة السكن لدى المتدينين والذين سيتم استقطابهم للعيش في النقب وزرعهم بين آالف المواطنين أل

مساعدة طبقة المتدينين اليهود "وادعت المصادر أن السبب الرئيسي وراء إقامة المدينة هو . الفلسطينيين
  . 1948اضي المحتلة عام في مركز األر" الذين لم يستطيعوا التأقلم مع أجرة السكن الباهظة

  2/3/2010فلسطين أون الين، 
  

   القدسأحياءحمالت دهم واسعة في  .34
 حمالت دهم واسعة أمس اإلسرائيليشنت سلطات االحتالل :  الدستور ووكاالت األنباء-القدس المحتلة 

رة أسفرت عن النطاق لمنازل المواطنين الفلسطينيين في العديد من أحياء القدس القديمة واألحياء المجاو
  . وفتى على خلفية أحداث اليومين الماضيين شابا13ًاعتقال 

  3/3/2010الدستور، األردن، 
  

   لمحاكمته بتهمة رشق قوات االحتالل بالحجارة فلسطينياً تعتقل طفالً"إسرائيل" .35
تقل  تعاإلسرائيليكدت مصادر حقوقية فلسطينية الثالثاء بان قوات االحتالل  أ: وليد عوض-رام اهللا 

وضحت أو . عاما في معتقل عوفر القريب من مدينة رام اهللا لمحاكمته12 لم يتجاوز عمره  فلسطينياًطفالً
المصادر بان سلطات االحتالل تريد محاكمة الطفل حسن المحتسب من الخليل جنوب الضفة الغربية 

  .بتهمة رشق قوات االحتالل بالحجارة
 علم بمكان اعتقال طفله من خالل احد معتقلي سجن عوفر  المصادر الحقوقية بان والد الطفلوأكدت

وطالب والد الطفل مؤسسات  .الذي اتصل به واخبره بان طفله موجود في المعتقل عندهم لمحاكمته
  . السريع عنهاإلفراج االهتمام بطفله والعمل على األطفالحقوق األطفال والحركة العالمية للدفاع عن 

  3/3/2010القدس العربي، 
  

  تطالب العرب والمسلمين بنصرة المقدسات" رابطة علماء فلسطين" .36
، الشعوب العربية واإلسالمية، "رابطة علماء فلسطين" دعا فقهاء وعلماء دين، ينضوون تحت مظلة :غزة

، بكافة الوسائل "إسرائيل"إلى التعبير عن غضبها، تجاه االنتهاكات واالعتداءات المتواصلة، من قبل 
في مدينة غزة ) 2/3(سالم سالمة نائب رئيس الرابطة في مؤتمر صحفي عقده الثالثاء . د وقال .المتاحة
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تأتي الهجمة الصهيونية الشرسة على المقدسات اإلسالمية في األراضي الفلسطينية المحتلة بعد فضيحة "
ة الموساد الصهيوني في اغتيال القائد محمود المبحوح على أرض دبي العربية، في محاولة مكشوف

لصرف األنظار عن هذه الفضيحة التي باتت تشكل إزعاجاً لقادة االحتالل، وإحراجاً للدول األوروبية 
التي زيفت جوازات سفرها، دون أن تتخذ من الخطوات ما يلجم الصهاينة عن تكرار مثل هذه الفعلة، 

  ".األمر الذي يؤكد التواطؤ الغربي الكامل ضد شعبنا وأمتنا
 والدعاة والخطباء بتكثيف العمل من أجل تبصرة المسلمين بواجبهم تجاه مقدساتهم وطالب علماء األمة

ودعا وزارات األوقاف اإلسالمية إلى تخصيص خطبة الجمعة القادمة . التي تهود من قبل االحتالل
لنصرة المقدسات اإلسالمية في فلسطين والتحذير من هدم المسجد األقصى المبارك من قبل الجماعات 

وحثت الزعماء والقادة العرب على التحرك العاجل على مختلف المستويات من أجل  .دية المتطرفةاليهو
  .حماية المسجد األقصى المبارك وإنقاذ تراث األمة من الضياع

وطالبت رابطة علماء فلسطين قيادة السلطة في رام اهللا بضرورة وقف كل أشكال التنسيق األمني مع 
جهزتها األمنية عن المجاهدين ورجال المقاومة حتى يتمكنوا من الدفاع عن سلطات االحتالل، وكف يد أ

  . المقدسات اإلسالمية
  2/3/2010قدس برس، 

  
   لحماية المقدساتةوحدلتدعو لو... "ركيزة لالستقرار واألمن العالمي"كد أن القدس تؤندوة بغزة  .37

رة توحيد الجهود العربية  دعا علماء دين مسلمين ومسيحيين وشخصيات فلسطينية إلى ضرو:غزة
ركيزة لالستقرار واألمن العالمي، "واإلسالمية لنشر الوعي بما يحدث في القدس، على اعتبارها 

وأكدوا  ".والتحذير من خطر التطرف اإلسرائيلي الذي يتنامى في المنطقة و يهدد استقرار األمن العالمي
المواقع األثرية : "وحملت عنوان) 1/3(زة االثنين خالل الندوة التي نظمتها وزارة السياحة واآلثار في غ

ة الوطنية الفلسطينية وااللتقاء حول قضية القدس وتجاوز على الوحد، "بين سياسات الضم للتراث والتهويد
الخالفات القائمة، مشددين على دعم صمود أهل القدس مادياً ومعنوياً وإعالمياً وتضمين تاريخ القدس 

  .والمقدسات في المناهج التعليمية في المدارس والجامعات العربية
  2/3/2010قدس برس، 

  
  ستدعي الحفاظ على المقدساتالمصلحة الفلسطينية ت: عطا اهللا .38

 أكد المطران عطا اهللا حنا رئيس أساقفة سبسطية الروم األرثوذكس أن المصلحة :القدس المحتلة
  والمسيحية، داعيا األطراف الفلسطينية جميعاًاإلسالميةالفلسطينية العليا تستدعي الحفاظ على المقدسات 

وج من دائرة التجاذبات الداخلية الفلسطينية أمام وشدد حنا على ضرورة الخر .لتحقيق الوحدة الوطنية
التحديات الجسام التي تفرضها طبيعة المرحلة الحالية، مشيرا الى حرص كافة شرائح المجتمع الفلسطيني 

  . التوافقإلىعلى التوصل 
  3/3/2010الحياة الجديدة، 

  
 مقدساتلتندد باالنتهاكات اإلسرائيلية ل  في لبنانفلسطينيةاعتصامات وبيانات  .39

، اعتصام شعبي رمزي بدعوة من منظمة التحرير بيروت في اليونسكو لمنظمة اإلقليميأقيم أمام المقر 
 األراضي مع أهالي القدس والخليل وبيت لحم وسائر والحملة األهلية لنصرة فلسطين والعراق وتضامناً

وشارك نائب رئيس . جد بالل ومساإلبراهيمي في الحرم اإلسرائيليةالفلسطينية، في وجه االنتهاكات 
مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية الوزير السابق بشارة مرهج وعضو المجلس الثوري والمجلس 

  . العرداتأبوالوطني الفلسطيني فتحي 
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هذه الجريمة هي الوجه اآلخر لحصار غزة ولجريمة االغتيال التي طالت المناضل : "وقال مرهج
 المتحدة واالونيسكو األمماث الديني والثقافي مسؤولية عالمية، ومسؤولية أن حماية التر"ورأى ". المبحوح

  ".بصورة خاصة
وحكومة نتنياهو . ..اإلسرائيليةالعدوان المنهجي يتم بقرار رسمي من الحكومة  "إنوقال أبو العردات، 

ا العربية وسرقة ومثلها الحكومات السابقة على اختالفها تعتمد خطة منهجية لتغيير مالمح القدس وأحيائه
  ".األمن في مجلس األميركيالتراث الديني الفلسطيني مستفيدة من الفيتو 

 أمام نصب شهداء المقاومة في المدينة بدعوة من وفي مخيمات صور، نفذ الجئون فلسطينيون اعتصاماً
  ".اهللاحزب "و" أمل"فتح في لبنان رفعت شناعة وممثلون عن  منظمة التحرير شارك فيه أمين سر حركة

، ااألونرو مكتب أمام وفي مخيم الجليل في بعلبك، نفذت اللجان الشعبية وفصائل المقاومة اعتصاماً
 سر حركة فتح في البقاع نايف عثمان، رئيس رابطة علماء فلسطين في لبنان الشيخ بسام أمينبمشاركة 

عربية والمنظمات الدولية عن وألقى كايد كلمة تحالف القوى الفلسطينية سأل فيها جميع القوى ال .كايد
، باسم " جهادأبو"وتحدث . موقفها تجاه ما يجري في األراضي المحتلة من اعتداءات على المقدسات

  .اللجان الشعبية، فطالب بوضع حد للغطرسة الصهيونية على حقوق تراث الشعب الفلسطيني
  .ونروا في المخيم ناصر كايد األمين العام لألمم المتحدة عبر مدير األإلىورفعت مذكرة احتجاج 

  . في المخيماألونرواوفي البداوي، نظمت فصائل منظمة التحرير في الشمال اعتصاماً أمام مكتب مدير 
 وقفة تضامن مع مدينة الخليل إلى حرب، فدعا أبو حركة فتح في الشمال مصطفى إعالموتحدث مسؤول 

وتال مسؤول الجبهة الديمقراطية في الشمال .  وحماية مقدساتهاأهلها الدعم لنصرة أشكالوتقديم كل 
  . المتحدةلألمم العام األمين إلى بدر مذكرة مرفوعة أركان

.  شبابياًمؤتمراً" أشد"وفي مخيم مار الياس في بيروت، نظم اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني 
 التي ترتكب بحق سرائيليةاإل بالتحرك لفضح الجريمة واإلنسانيةوطالبت الكلمات المنظمات الحقوقية 
 المتحدة تطالبه لألمم العام األمين إلىووجه المؤتمرون رسالة . الشعب الفلسطيني وأرضه وتراثه

  .بالتحرك
  3/3/2010المستقبل، 

  
  مئات الفلسطينيين يتظاهرون على مقربة من السياج الفاصل شمال غزة .40

 في مسيرة احتجاجية دعت لها اللجنة الشعبية )2/3(شارك المئات من الفلسطينيين الثالثاء : بيت حانون
ورفع المشاركون في . لمواجهة الحزام األمني اإلسرائيلي وذلك قرابة السياج الحدودي شمال القطاع

  .المسيرة األعالم الفلسطينية، ورددوا الهتافات الرافضة لسياسات االحتالل اإلسرائيلي
  2/3/2010قدس برس، 

  
  تراف بنتائج انتخابات نقابة الصحفييندعوات فلسطينية لعدم االع .41

أكدت األطر الصحفية والمؤسسات اإلعالمية الفلسطينية أن البيان الذي تم توزيعه باسم األمانة : رام اهللا
فبراير حول انتخابات نقابة الصحفيين بصورة /  شباط28العامة التحاد الصحفيين العرب ليلة األحد 

  .ياق بيان طويل حدد فيه االتحاد موقفهمجتزأة غير دقيق وتم اقتطاعه من س
إن اتحاد الصحفيين العرب لم يتخذ موقفاً نهائياً "نسخة عنه " قدس برس"وقالت في بيان مكتوب وصل 

بعد من جريمة االنتخابات المزورة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين والنتائج التي أفضت إليها، مشيرة إلى 
 سينقل ملف انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين إلى اجتماع األمانة أن اتحاد الصحفيين العرب، أكد أنه
  .المقبل في تونس) أبريل(العامة لالتحاد أواخر شهر نيسان 
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وجددت األطر الصحفية والمؤسسات اإلعالمية دعوتها إلى كل من اتحاد الصحفيين العرب واالتحاد 
انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين التي " مذبحة"ه الدولي للصحفيين، إلى عدم االعتراف بنتائج ما أسمت

استثنت جزءاً كبيراً من الصحفيين بالضفة الغربية والقدس المحتلة وكافة الصحفيين من قطاع غزة، وتم 
  .تزويرها بمسرحية مكشوفة ال تنطلي حتى على طفل صغير، حسب تعبيرها

  2/3/2010قدس برس، 
  

  برلمانيين العرب بعروض فنيةأطفال غزة يشاركون في مؤتمر ال .42
وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة عن طريق معبر رفح فريق من أطفال قطاع غزة  :القاهرة

 من أصحاب 18ضم فريق األطفال الفلسطينيين  و.للمشاركة في أعمال مؤتمر االتحاد البرلماني العربي
ددة تجسد مالمح معاناتهم في ظل المواهب الفنية، وقال عدد منهم إنهم سيقدمون عروضا فنية متع

الحصار الصهيوني على قطاع غزة، كما يقدمون عبر هذه العروض مناشدات للمجتمع الدولي بالتدخل 
  .إلنقاذهم ودعوات لقادة العمل السياسي بالضفة والقطاع بالتوحد وإنهاء الفرقة والتشتت فيما بينهم

  3/3/2010الخليج، 
  

   إلنقاذ األبرياء"إسرائيل"ـلقدمت معلومات : مصعب حسن يوسف .43
 قبل نشره بسبب صاحبه وهو الذي أثار جدالً) ابن حماس( الواليات المتحدة األمريكية كتاب فيصدر 

يشار إلى أن مصعب الذي تحول عن  و.مصعب ابن الشيخ حسن يوسف أحد مؤسسي حركة حماس
 في كاليفورنيا سف، ويعيش حالياًهو االبن األكبر لحسن يو،  إلى المسيحية وأصبح يدعي جوزيفاإلسالم

  .واإلسرائيليينبالواليات المتحدة أن هدفه كان منع الهجمات االنتحارية لوقف قتل الفلسطينيين 
وقال إنه بعد أن أفرجت  . على مدى أكثر من عشر سنوات"إسرائيل"ـوقال مصعب إنه عمل جاسوسا ل

 منفذي اإلسرائيلي بالمعلومات عن الداخلي األمن ، بدأ إمداد جهاز1996 عنه إثر اعتقاله عام "إسرائيل"
  . حماس وفتححركتي كل من في وقيادات مهمة "انتحارية"هجمات 

لقد كنت " ، مضيفاً"دماء األبرياء"وقال مصعب في مقابلة مع بي بي سي إنه قدم هذه المعلومات إلنقاذ 
ما كان يدفعني في ذلك الوقت هو  ألن  أكن خائفاًم لكني ل خطيرة بشكل يومي تقريباًأوضاعاًأعيش 

  ".إيماني بأني كنت أنقذ دماء أبرياء وهو األمر الذي أعتقد أنه شجعني على االستمرار
 رايات حماس ذات اللون إلى إشارةفي " األخضر األمير"ويحكي الكتاب قصة مصعب الذي يطلق عليه 

  .المحتلةالضفة الغربية ن مصعب تربى في عائلة مسلمة متزمتة في أ إلى، حيث يشير األخضر
  3/3/2010بي بي سي، 

  
  واليونيفيلاللبناني يخططون لضرب الجيش   في المخيمات الفلسطينية"أصوليون" ":الديار" .44

 بالمعلومات الواردة من بعثاتها األوروبيةاهتمت الدوائر السياسية :  بدرا باخوس الفغالي-باريس 
 داخل إلى للتسلل األصوليةعن عودة محاوالت الجماعات الدبلوماسية العاملة في لبنان والتي تتحدث 

 في مخيمي البرج الشمالي بالقرب من صور والبداوي في شمال المخيمات الفلسطينية في لبنان خصوصاً
  .طرابلس

 من جنسيات عربية مختلفة أصوليا 24 من أكثر النقاب عن جود األوروبيةوكشفت التقارير الدبلوماسية 
 يعملون بالتنسيق مع متشددين محليين من "أفغانستان:و من أ "ائدون من العراقالع"يعرفون باسم 

 األساس تستهدف في إرهابية أعمالفلسطينيين ولبنانيين لتشكيل خاليا جهادية صغيرة بهدف تنفيذ 
عناصر من الجيش اللبناني، ووحدات من القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان خصوصاً تلك العائدة 

  . وباكستانأفغانستانتشارك في الحرب ضد حركة طالبان في كل من لدول 
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 بين قيادات من حركة  صمود مفاعيل المصالحة التي جرت مؤخراًبإمكانية األوروبيةوتشكك المعلومات 
 غير المعروفة ومرجعيتها في األصوليةفتح وجند الشام نظراً لتنامي عدد غير محدد من التنظيمات 

  .ق ما يقتضي مصلحة الجهة الراعية لوجودهاالخارج، وتتحرك وف
 مختلف قادة الفصائل الفلسطينية في لبنان على النفي إجماعن أ األوروبيةورأت البعثات الدبلوماسية 

وي والرشيدية وعين طرة ا المخيمات الفلسطينية في البدإلىالقاطع بدخول عناصر من تنظيم القاعدة 
  ... تخفي رأسها بالرمالأني تحاول  بالنعامة التأشبهوالبرج الشمالي، 

 في المخيمات األوضاعجل تنظيم أنه من مصلحة الجميع التعاون من أ األوروبية التقارير وأكدت
  .األصولي من الصراعات الحالية سيكون التيار األكبرالفلسطينية الن المستفيد 

  3/3/2010الديار، لبنان، 
  

 يين خططوا للقتال في غزة أردنستة أعوام ومؤبد بحق خمسةالسجن بين  .45
أصدرت محكمة أمن الدولة األردنية أمس أحكاما بالسجن تراوحت بين خمسة أعـوام             : ب.ف. أ -عمان  

واألشغال الشاقة المؤبدة، بحق ستة أردنيين حاولوا تشكيل مجموعة مسلحة للتسلل إلى قطاع غزة وتنفيذ               
وقال .  يوما من تاريخ صدوره    30يز خالل   والقرار قابل للتمي  . 2009عمليات عسكرية ضد إسرائيل في      

حيـازة سـالح أوتومـاتيكي رشـاش     " حوكمـوا بتهمـة     همنأمصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية      
 ".كالشنيكوف دون ترخيص قانوني بقصد استخدامه على وجه غير مشروع باالشتراك

 3/3/2010الشرق األوسط، 
 

 البون بالوطن البديل سنطالب بحيفا ويافايطالكنسيت في اذا كانوا : عبد السالم المجالي .46
 ،الـسابق األردنـي   رئـيس الـوزراء     أن   :بتـرا نقالً عن    3/3/2010الرأي، األردن،    أوردت جريدة   

حمل السالح  "، مشددا على ان     "ان المقاومة ليست هي حمل السالح فقط      " قال   ،الدكتورعبد السالم المجالي  
 أمـس،  أولظمتها الجمعية االردنية للعلوم والثقافة مساء في محاضرة ن، واعتبر ".يرتبط  بهدف وشروط

 األردن، منتقدا الـضغط العربـي علـى         "خطأ العروبة هو اعتبار القضية الفلسطينية  مشكلة قطرية        " أن
  .ةلقبول الفكر

اذا كانوا في الكنسيت يطـالبون      : عن المجالي قوله   2/3/2010المستقبل العربي،   وفي السياق ذاته نقلت     
  . حيفا ويافاإرجاع البديل للفلسطينيين في األردن، فنحن أيضا سنقول نريد بالوطن

  
  اتحادات وجمعيات تندد باالعتداءات على األقصى والحرم اإلبراهيمي: لبنان .47

تحـاد جمعيـات    ا"و ،رئيس اتحاد الصحافيين العرب   و ، العامة التحاد المحامين العرب    كل من األمانة  ندد  
 باعتـداءات المـستوطنين     ات منفصلة،  في بيان  ،حاد الحقوقيين المسلمين في لبنان    توا ،"العائالت البيروتية 

 اإلسـرائيلي،  ومسجد بالل ضمن قائمة التراث اإلبراهيمي وإدراج الحرم األقصىالصهاينة على المسجد   
ـ  المنظمات الدولية في     وا وناشد .التحركب جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر االسالمي        واوطالب  ماألم
التدخل الفوري لتفعيل اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي في حماية حرية اآلثار والمقدسـات               المتحدة

ا جميع الصحافيين والكتاب والمثقفين في كل مكان لرفع صوتهم          وكما دع  . المحتلة األراضيالعربية في   
  .ضد هذه االعتداءات

  3/3/2010المستقبل، 
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   والمقدساتنتهاك حرمة المسجد األقصىالدانة حزب اهللا يجدد اإل .48
المتواصـلة لحرمـة المـسجد األقـصى        " اإلسرائيلية"لالنتهاكات  " بشدة"إدانته  " حزب اهللا "جدد   :بيروت

المواجهات الدائرة في جوار المسجد األقصى بين الشباب        "ورأى في   . واألماكن المقدسة في مدينة الخليل    
  ".مدججين بالسالح شجاعة قّل نظيرها ونموذجاً يحتذىالفلسطيني العزل وجنود االحتالل ال

جميع األحرار في   "، داعياً   "تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني المقاوم     "وأعرب الحزب، في بيان، عن      
العالم والمسلمين والعرب إلى الوقوف صفاً واحداً والتعبير عن أعلى درجات الدعم والتأييد لهذا الـشعب                

المعجزات، على الرغم من الحصار القاسي الذي يتعرض له خصوصاً في قطـاع             المظلوم الذي يصنع    
  ".غزة

  3/3/2010الخليج، 
  

   يندد باالنتهاكات الصهيونية للمقدساتفي صيدا"  الفلسطيني-اللقاء اللبناني" .49
 التنظـيم "خالل اجتماعه امس في صيدا برئاسة رئيس        "  الفلسطيني –اللقاء السياسي اللبناني     " ندد :صيدا

االجراءات الصهيونية ضد الفلسطينيين وبتلك المتخذة فـي        "بـ،  اسامة سعد، في بيان   " الشعبي الناصري 
، ودعـوا   "الصمت الرسمي العربي حيال هذه التعـديات      "، واستنكروا   "الحرم القدسي والحرم االبرهيمي   

  ".الجماهير العربية الى التحرك دفاعاً عن مقدسات العرب والمسلمين"
  3/3/2010النهار، 

  
  لعمل الفلسطينيينموحد مشـروع قـانون يعرض لوزير العمل االئتالف الفلسطيني اللبناني  .50

وزير العمل بطرس   " حق العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان     "لحملة  " االئتالف الفلسطيني اللبناني  "التقى  
 المدني، ينـاقش     مشروع قانون موحد، توافقت عليه جمعيات المجتمع       عليه أمس األول، وعرض     ،حرب

في جلسة مغلقة اليوم مع ممثلي األحزاب والتيارات السياسية، وقد ضمه حرب إلى أرشـيف الـوزارة،                 
 . ناصحاً العاملين في المجال طرحه على الكتل النيابية

 3/3/2010السفير، 
  

  نانللعمل والتملك في لب اقتراحات تمنح حقوقاً للفلسطينيين أربعة  سيقدماالشتراكيالتقدمي  .51
إلى لجنة اإلدارة والعدل النيابية خالل األسـبوعين المقبلـين،          اللبناني   "الحزب التقدمي االشتراكي  "يقدم  

وترفع االقتراحـات بعـد أن      . أربعة اقتراحات لتعديل قوانين تتعلّق بالحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين        
  . يكتمل عرضها على مختلف األحزاب والتيارات السياسية

المسؤول عن ملف الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين، عضو مجلس قيادة الحزب الدكتور بهـاء              وأكد  
ـ   أن رئيس الحزب النائب وليد جنبالط عرض االقتراحات على كل من األمين العام             " السفير"أبو كروم، ل

الل لقائه بهمـا،    النائب ميشال عون خ   " التيار الوطني الحر  "السيد حسن نصر اهللا ورئيس      " حزب اهللا "لـ
ومن شأن االقتراحات األربعة، التي تلحق تعـديالت بقـانون العمـل، أن تكفـل               ". ولقي تجاوباً منهما  "

للفلسطينيين تعويض نهاية الخدمة والعناية الطبية عن أضرار حوادث العمـل واللجـوء إلـى المحـاكم                 
وقـد  . لتملّك، لمـصلحة الفلـسطينيين    كما يقترح الحزب تعديل مواد في قانون ا       . اللبنانية، إذا ما أقرت   

خلصت مجموعة من الحقوقيين إلى هذه االقتراحات، بعد تنظيم الحزب ورشة عمل بهذا الخصوص منذ               
 . أكثر من شهر

 2/3/2010السفير، 
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  !خالفٌ على حقيقته وكيفيته إلى اآلن... عدد الفلسطينيين المجنسين في لبنان: تحقيق .52
مـنح  ، الـذي    )مرسوم التجنـيس  ( في لبنان    5247در مرسوم رقم    ، ص 20/6/1994في   :طوني عيسى 

   .2006 شخص، وفق تصريحات وزارة الداخلية عام  آالف203لـاللبنانية الجنسية 
  ؟هم، وعن كيفية ذلكتجنيس الذين تم فلسطينيينعدد اليبقى السؤال عن وإلى اآلن 

 . فلسطينياً فقط قد منحوا الجنـسية      97ن  أ يظهروزير الداخلية بالوكالة الدكتور احمد فتفت،        ل في تقرير ف
الفلسطينيون وحدهم يعرفون العدد الحقيقـي للفلـسطينيين الـذين          : لكن النائب نعمة اهللا ابي نصر يقول      

 مكتومو القيـد أو     أنهم من القرى السبع، وإما      أنهماكتسبوا الجنسية، ألن هؤالء اكتسبوها إما تحت ستار         
وهنـاك   .عدد أبناء القرى السبع جاء مضاعفاً عما هو فـي الحقيقـة           يحملون جنسيات قيد الدرس، ألن      

 ألـف  25تصاريح صدرت عن المسؤولين الفلسطينيين يعترضون فيها على منح الجنسية ألكثـر مـن               
فرئيس دائرة شؤون الالجئين في السلطة الفلسطينية اسعد عبد الرحمن صرح معترضاً لجريدة              .فلسطيني

  . فلسطينيألف 70 من أكثربأن المرسوم جنَّس ، 2/11/1998في عمان بتاريخ  الصادرة ،"العرب اليوم"
من هنا، ال يمكن تحديد عدد المجنَّسين الفلسطينيين، علماً أن منح الجنسية للفلسطينيين هو تـوطين لهـم                  

 لجهة رفض التوطين والتقسيم     ، وعلى ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني       ،يتعارض مع مبدأ حق العودة    
  .على حد سواء

ويظهر الجدول في تقرير فتفت، ان عدد الفلسطينيين الذين حصلوا على الجنسية، من القرى السبع، هـم                 
أمـا   . شخصاً مكتومي القيـد 14112 شخصاً جنسيتهم قيد الدرس و32564 شخصاً، فيما هناك    25071

 2182 مـصرياً و   2313 شخصاً، وهنـاك     65734الحجم األكبر لحملة جنسية عربية فكان للسوريين،        
  . عراقيا1499ًاردنياً، و

 جرى زجها رغمـاً عـنهم احيانـاً، وهـم ال        أناس أسماءالمفارقة في مرسوم التجنيس انه تضمن       وتعد  
وعـدد   .يريدون الجنسية اصالً، ولم يتقدموا بطلبات للحصول عليها منذ صدور المرسوم وحتى اليـوم             

  .2006وزير فتفت الى لجنة الحوار في العام الر  وفقاً لما هو مبين في تقري2305هؤالء 
  3/3/2010الديار، لبنان، 

  
  خلفان يكشف تفاصيل أدلة اغتيال المبحوحضاحي .53

كشف الفريق ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي، فـي حـديث هـاتفي               :  سلمان الدوسري  -لندن  
ألدلة بصورة دقيقة وقاطعة، كمـا      ، تفاصيل كيفية تمكن شرطة اإلمارة من جمع هذه ا         "الشرق األوسط "لـ

بل لدينا أيـضا سـيارات      " آالف كاميرا منتشرة في ضواحي دبي،        10يقول، موضحا أن هناك أكثر من       
لم نكن نتابع أحدا، ولم نكن ندري بأن هناك من يريد أن            ... مدنية تجوب الشوارع فيها كاميرات للمراقبة     

نا من الوصول إلى التفاصيل الدقيقـة وجمعنـا خيـوط           يقوم بعملية االغتيال هذه، لكن عندما حدثت تمك       
 ".العملية بالكامل

ـ            محمـود   باغتيـال    27وبحسب الفريق خلفان، فإن عملية الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمتهمين الـ
 سـائق أجـرة     300تضمنت تحليل مئات الساعات من األشرطة المسجلة، وكذلك متابعة نحو           "المبحوح  

 ألـف أوروبـي     15ات التي استخدمها المتهمون، ناهيك عن مراجعة سجالت نحو          لمعرفة ما هي السيار   
 ". مليون مسافر يزورون دبي سنويا48يزورون دبي يوميا، من ضمن 

أعتقد أن الموساد يعيش    "، وأضاف   "عمالء الموساد "وسخر المسؤول اإلماراتي من الطريقة التي تنكر بها         
 عاما، فأسلوب وطريقة التنكر الذي قام بـه فريـق           20للوراء  خارج الزمن، بل إنه يعمل بطريقة تعود        

 ".االغتياالت، أسلوب غبي وساذج
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إذا أراد الموساد أن يتعلم كيف التنكر وتغيير األشكال، نستطيع أن نرسل            : "ويمضي خلفان بالقول ساخرا   
ـ                ويؤكـد  ". رلهم مدربا من شرطة دبي ليعلمهم الطريقة الصحيحة في استخدام أساليب أفضل فـي التنك

ـ          اشترى تذكرته قبلها بيوم    " من الشهر الماضي     19الفريق خلفان أن المبحوح عندما سافر إلى دبي في ال
ـ (واحد   ، فيما وصل فريق االغتيال في نفس اليوم، وهو ما يؤكد أن هناك من سرب سر سفر                 )18في ال

 ".أقرب المحيطين بالمبحوحالمبحوح إلى دبي إلى تلك الفرقة، وهذا السر بالتأكيد ال يعرفه إال 
وبشأن الفلسطينيين المتهمين في عملية االغتيال، قال خلفان إن أحدهم أنكر المعلومات التي واجهه بهـا                

لكنه سرعان ما اعترف بعد أن عرضنا عليه شريط الفيديو          "المحققون حول عالقاته بالمتهمين اآلخرين،      
 ".الذي يثبت أنه التقى بهم في دبي

  3/3/2010ط، الشرق األوس
  

   الستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليينعربيتوجه  .54
 عقدت في القاهرة لجنة متابعة مبادرة السالم العربية أمس اجتماعـا           : أحمد علي، صالح جمعة    -القاهرة  

 .على مستوى وزراء الخارجية
 علوي إلى أن هناك توجها      وعقب اجتماع مساء األمس، ألمح وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن          

 .في اجتماع لجنة مبادرة السالم لتأييد استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
إن التفاوض هو أسس تحقيق السالم وفقا لمبادرة السالم العربية، ويجب الحفـاظ علـى مـسار                 : "وقال

  )".يرئيس الوزراء اإلسرائيل(التفاوض بين الجانبين وعدم ربطه بفترة رئاسة بنيامين نتنياهو 
ولم ير الوزير العماني ضررا في استئناف المفاوضات سواء مباشرة أو غيـر مباشـرة مـع التمـسك                   

 .بالثوابت العربية التي جاءت في المبادرة العربية للسالم
مود عبـاس، والجامعـة العربيـة فـي مـسألة مـستقبل            لخيارات أمام الرئيس الفلسطيني مح    وقال إن ا  

ونفى أن يكون رفع االجتمـاع مـساء         .وضات محدودة، وينبغي التبصر في هذه الخيارات المحدودة       المفا
أمس واستئنافه اليوم بسبب وقوع خالفات، ولكن ألن الرئيس الفلسطيني له ارتباطات أخرى، والوقت قد               

ت قال بن علوي إنـه ليـست هنـاك مفاوضـا          ... وعما إذا كان تم استعراض ضمانات أميركية       .تأخر
 .بضمانات

  3/3/2010العرب، قطر، 
  

   شرطة دبي يطلب إصدار أمر باعتقال نتنياهو وداغان على خلفية اغتيال المبحوحقائد .55
أعلن الفريق ضاحى خلفان قائد شرطة دبى أنه طلب من المدعي العام في دبي إصـدار أمـر باعتقـال                    

داغان على خلفية عملية اغتيال القيادى      رئيس الوزراء اإلسرائيلى بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد مائير         
وقال الفريق   .الثاني الماضى / فى حركة حماس محمود المبحوح فى أحد فنادق اإلمارة فى يناير كانون             

خلفان في تصريحات الثالثاء إنه طلب من المدعى العام إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وداغان بعـد                 
وأكد تمـيم أن الموسـاد      . اإلسرائيلى يقفون وراء قتل المبحوح    أن صار على ثقة من أن عمالء الموساد         

  .الي دبي والدول الغربية التي استخدم المشتبه بهم في اغتيال المبحوح جوازات سفرها المزورة" اساء"
من جهة اخرى اكد الفريق ضاحي خلفان أن السلطات اإلماراتية ستقوم بمزيد مـن التـدقيق لجـوازات                  

لفية اغتيال المبحوح، ولكنه نفى بشدة ام تردد مؤخرا عن اعتزام اإلمـارات منـع               السفر الغربية على خ   
واوضح خلفان أن ضباط الجوازات سيقومون بمزيد من التدقيق لجواز السفر            .اليهود من دخول أراضيها   
  .إذا ثارت لديهم أي شكوك

  3/3/2010بي بي سي، 
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  تهمين في اغتيال المبحوحدبي تطلب التحقيق في بطاقات ائتمان الم": اف بي آي" .56

أن سلطات دبي   ) أف بي أي  (أكد مصدر في مكتب التحقيق الفدرالي األمريكي        :  جالنس تيدز  -واشنطن  
طلبت من المكتب التحقيق في روابط بين المتهمين باغتيال المسؤول في حركة حماس محمود المبحوح،               

  .وبطاقاتهم االئتمانية األمريكية
اإلماراتية أن التحقيق سيسعى الكتشاف مصدر التمويالت التي اسـتخدمت          " لذا ناشيونا "وذكرت صحيفة   

  ". الموساد"وجهاز مخابراتها " إسرائيل"في االغتيال، وخصوصا من أجل معرفة إن كان هنالك صلة بـ
  3/3/2010عكاظ، 

  
   تنفي توتر عالقتها بالرئيس الفلسطيني تونس .57

تها بالقيادة الفلسطينية في ما يبدو انه رد مباشر علـى           نفت تونس أمس وجود أي توتر في عالق       : وكاالت
  .انباء عن نشوب خالفات حول أرشيف الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بتونس

خالفا لما أوردته بعض وسائل االعالم العربية واالجنبية فـي          "وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان       
ان العالقات التونسية الفلسطينية متينة ومتميزة وهي مـا فتئـت           االونة االخيرة من معطيات غير دقيقة ف      

تتطور باستمرار بحرص دؤوب من سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وأخيه فخامة الرئيس محمـود                
  ". عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

ة الفلسطينية التي ال يمكن   ان تونس لتؤكد مجددا عزمها الدائم على مزيد تعزيز العالقات االخوية التونسي           "
  ".أن تكون محل مزايدة أو تشكيك من أي جهة كانت ولن تزيدها االيام اال قوة ومتانة

  3/3/2010البيان، اإلمارات، 
   

   يطالب بالتحرك لحماية األقصى"لصحافيين العربإتحاد ا" .58
واالتحـادات العربيـة    الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المـدني       " "اتحاد الصحافيين العرب  "طالب  

" إسـرائيل "المهنية بالتحرك بسرعة لوقف العدوان االسرائيلي على المسجد األقصى والتصدي لمحاوالت            
  ".غير الشرعية لضم الحرم االبرهيمي ومسجد بالل بن رباح في بيت لحم الى التراث اليهودي
  3/3/2010النهار، 

  
 النسحاب من الجوالن مرحليادمشق تطرح خطة سالم جديدة تستند على ا: "هآرتس" .59

أمس، أن سورية طرحت أخيرا خطة سـالم جديـدة          " هآرتس"أفادت صحيفة   :  عبد القادر فارس   -غزة  
من هضبة الجوالن على مراحل، ونقلت الصحيفة عن رئيسة برنامج الـشرق            " إسرائيل"تقضي بانسحاب   

رييال ريفكيند قولها إنها ومجموعة     غاب" مجموعة أكسفورد لألبحاث  "األوسط في معهد األبحاث البريطاني      
كانون األول مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي طرح          / من الباحثين التقوا في ديسمبر الماضي     

ونسبت ريفكيند للمعلم قوله إن سورية مستعدة لدراسة إمكانية التوصـل           . أمامهم الخطة السورية الجديدة   
عن انتهـاء حالـة     " إسرائيل" على مراحل، بحيث تعلن سورية و      "إسرائيل"إلى سالم وتطبيع عالقات مع      

  .العداء بينهما مع انسحاب إسرائيلي من نصف مساحة الجوالن
  3/3/2010عكاظ، 

 
  الجامعة العربية تدعو للتصدي للممارسات اإلسرائيلية بالقدس .60

ع دورته العاديـة الــ      اختتم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتما         : القاهرة
 مساء أمس التي أعد خاللها مشروعات قرارات بشأن القضايا العربية المختلفة ورفعهـا لمجلـس                133
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وقال نائب األمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلـي           . الجامعة العربية على المستوى الوزاري    
وضوعات االنتهاكات اإلسـرائيلية فـي      عقب اختتام االجتماعات إنه أضيف على جدول أعمال الدورة م         

األراضي العربية المحتلة وفي القدس وتغيير المعالم الجغرافية بها في بند وضمها للحـرم اإلبراهيمـي                
 . ومسجد بالل بن رباح في بند آخر

وأشار إلى أن مجلس الجامعة العربية يتابع هذا الموضوع باهتمام بالغ، مؤكدا ضرورة تصدي المجتمـع               
وقال إن الدول العربية سوف تقوم بعدد من المبادرات والتحركات على الساحة            . لهذه الممارسات الدولي  

 .الدولية وفي المنظمات اإلقليمية والدولية لمخاطبة الرأي العام الدولي، ومع اإلدارة األمريكية
 3/3/2010الوطن، السعودية، 

 
  الدفاع عن القدس مهمة مقدسة: وزير الخارجية التركي .61

أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو قلق الحكومة التركية إزاء            :ؤوف أرناؤوط عبد الر  - رةأنق
وقال في لقاء مـع  . الوضع القائم في فلسطين، مشددا على أن القدس بالنسبة لتركيا هي مسؤولية تاريخية       

سطين بالنـسبة لنـا     نحن كحكومة وشعب قلقون إزاء الوضع في فلسطين، فل        "صحفيين فلسطينيين بأنقرة    
ليست موضوعا عاديا إنها مهمة مقدسة على أكتافنا كمسلمين وممثلين ألمة تحاول الدفاع عـن القـدس                 

 ".كألكثر من أربعة قرون حتى قبل ذل
هناك مواضيع يمكن أن تبحث بين      ... في ما يتعلق بالقدس فإن المسؤولية تقع على جميع المسلمين         "وقال  

ين، وهناك موضوعات يجب أال تناقش بين هذين الطرفين، وإنما يجب أن تبحث             الفلسطينيين واإلسرائيلي 
فعلـى سـبيل    . بين إسرائيل والعالم العربي، وهناك مواضيع يجب أن تبحث على نطاق أوسع من هـذا              

المثال فإن موضوع الدولة الفلسطينية يبحث بين الطرفين، ولكن حين يتعلق األمـر بـالالجئين فإنـه ال                  
ن السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وإنما هناك أيضا سوريا ولبنان واألردن الـذين يجـب أن               يبحث فقط بي  

حينما يتعلق األمر بالقدس فإن األمر يهـم جميـع          "وأضاف  ". يشاركوا ألن هناك الجئين في تلك الدول      
  ."المسلمين

 3/3/2010الوطن، السعودية، 
 

   سالم جادةتهيئة األجواء المواتية لمفاوضاتيؤكد ضرورة مبارك  .62
تلقي الرئيس حسني مبارك اتصاال مساء أمس من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نيتانياهو أكد خالله               

 وتطلعه لمواصلة دعم مـصر لجهـود    تطلع حكومته لبدء المفاوضات مع الجانب الفلسطيني دون إبطاء،    
وضات سالم جادة وفـق مرجعيـات       وأكد مبارك من جانبه ضرورة تهيئة األجواء المواتية لمفا          . السالم

عن ممارساتها باألراضي المحتلـة فـي       " إسرائيل" وإطار زمني محدد، وهو ما يقتضي توقف          واضحة،
 كما حذر الرئيس من التداعيات الخطيـرة الجتيـاح حـرم             . الضفة الغربية ورفع حصارها لقطاع غزة     

 وما يمثله ذلـك مـن        تراث اليهودي، المسجد األقصى وضم الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل بن رباح لل         
  . مواقف مرفوضة تستفز مشاعر العرب والمسلمين وتعرقل جهود السالم

 3/3/2010األهرام، مصر، 
  

  وحدة سكنية جديدة بالقدس 600 مصر تدين بناء  .63
 وحدة سكنية جديـدة فـي القـدس          600 لبناء  " إسرائيل"أدانت مصر أمس الخطوة الجديدة التي اتخذتها        

 وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن أحمد أبو الغيط وزير الخارجية يعتزم إثارة الموضوع                حتلة،الم
   . مع جميع األطراف الدولية

 3/3/2010األهرام، مصر، 
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  "إسرائيل" توحيد الصف السبيل الوحيد لمواجهة  :البرلمانيون العرب .64

العربي دورته السادسة عـشرة بقاعـة مجلـس         بدأ االتحاد البرلماني    : عبدالجواد علي، مصطفى شعبان   
 .  دورة فلسطين التي كان من المقرر عقدها بالقدس :  تحت اسم , الشعب المصري

وقد اتفقت كلمات الوفود البرلمانية علي أهمية العمل من أجل نبذ الخالف وتوحيد الصف وتجمع القـوى                 
ة علي األمة العربية ومحاوالت طمس الهوية       االقتصادية والحضارية لمواجهة الهجمة االستعمارية الحديث     

 .ربية من خطر االحتالل اإلسرائيليالعربية والحفاظ علي المستقبل العربي واألرض الع
 3/3/2010األهرام، مصر، 

 
  مظاهرات في الجامعات المصرية للتنديد بضم الحرم اإلبراهيمي لآلثار اليهودية .65

 جامعـات   8ب جماعة اإلخوان المسلمين أمس في نحـو         تظاهر اآلالف من طال   :  حسام حنفي  -القاهرة  
مصرية للتنديد بقرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي بضم الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل بن رباح لآلثـار               

ومنعت سلطات األمن الطالب من الخروج من محـيط دوائـر الجامعـات              .اليهودية في القدس المحتلة   
ورفـع الطـالب الفتـات تنديـد      .، بخاصة حول جامعة القاهرةللتظاهر بعد أن تضامن معهم مواطنون    

وفي نهاية المظاهرات، قام الطالب في جامعات الفيوم والقـاهرة          . بالصمت العربي واإلسالمي والدولي   
 .وحلوان بإحراق العلم األميركي واإلسرائيلي

  3/3/2010العرب، قطر، 
  

  فلسطينياً إلى أراضيها 120مصر ترفض إدخال  .66
 فلسطينياً إلى أراضيها    120رفضت السلطات المصرية بمعبر رفح الحدودي دخول        : ادي محمد  ش -رفح  

بسبب عدم انطباق الشروط عليهم، فيما واصلت فتح المعبر أمام عبور الفلسطينيين في االتجاهين لليـوم                
 .الثاني على التوالي

 3/3/2010العرب، قطر، 
  

  "إسرائيل"ء السوري االيراني في مواجهة االمانة العامة لالحزاب العربية تدعم اللقا .67
 االيراني الـذي حـصل      -مضمون اللقاء السوري    في بيان   أيدت االمانة العامة لالحزاب العربية      : عمان

مؤخرا كما عبرت عن دعمها لمضمون لقاءات الرئيس االيراني بقادة المقاومة العرب والتي شملت امين               
  .حركة حماسعـام حزب اهللا ورئيس المكتب السيـاسي ل

 3/3/2010القدس العربي، 
  

   طائرات من دون طيار ستةسلمت تركيا " إسرائيل": "زمان"صحيفة  .68
 طائرات  6الجمعة الماضي   " إسرائيل"التركية، أمس، إن أنقرة تسلمت من       " زمان"ذكرت صحيفة   : د ب ا  

 . من دون طيار، ومن المقرر أن تتسلم أربع طائرات أخرى في حزيران المقبل
ضحت الصحيفة أنه من المقرر إتمام االختبارات النهائية للطائرات خالل األسبوعين المقبلين، قبـل              وأو

 طيارا تركيا على تشغيل الطائرات مـن دون         45تسليمها إلى القوات المسلحة، مشيرة إلى انه تم تدريب          
  ". هيرون"طــيار، وهي من طراز 
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 مليون دوالر تعويـضا عـن تـأخير تـسليم           12ي  دفع حوال " إسرائيل"وذكرت الصحيفة أنه يجب على      
ونقلت عن وكيل وزارة الدفاع لشؤون الصناعات الدفاعية مراد بايـار قولـه إن              . الطائرات لمدة عامين  

  .تركيا ستقبل قطع غيار للطائرات عوضا عن التعويض النقدي
  3/3/2010السفير، 

  
  محكمة مصرية تؤجل نظر دعوى تطالب بوقف بناء الفوالذي .69

قالت مصادر قضائية، أمس، ان محكمة مصرية أرجأت نظر دعوى قضائية تطالب الحكومة             : آي.بي.يو
المصرية بوقف بناء اإلنشاءات الهندسية والتحصينات على الحدود بين مصر وقطاع غزة، أو ما يعرف               

  ".الجدار الفوالذي"إعالميا بـ
ت في جلستها أمس، نظـر دعـوى        وأوضحت المصادر أن محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة أرجأ        

نيـسان  /  إبريـل  6وقف وإلغاء اإلنشاءات الهندسية والتحصينات على الحدود مع قطاع غزة، لجلـسة             
دفعت بعـدم اختـصاص     ) ممثل الدفاع عن الدولة   (وأشارت المصادر الى أن هيئة قضايا الدولة         .المقبل

ال من أعمال سيادة الدولـة المتعلقـة        المحكمة والقضاء عموما بنظر الدعوى لكون تلك التحصينات عم        
  .باألمن القومي المصري وحماية أراضي وحدود البالد

  3/3/2010الخليج، 
  

  " اسرائيل"تركيا مستعدة الستئناف الوساطة بين سوريا و .70
قال وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو أمس في القاهرة ان بالده على استعداد              :  أ ف ب   -القاهرة  

  . ساطتها في المفاوضات غير المباشرة بين اسرائيل وسوريا اذا رغبت الدولتان بذلكالستئناف و
اذا كانت هناك ارادة سياسـية      "وقال اوغلو في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره المصري احمد ابو الغيط             

فـي المفاوضـات غيـر المباشـرة بـين سـوريا            " لدى الطرفين فنحن جاهزون الستئناف الوسـاطة      
كد اوغلو الذي التقى كذلك الرئيس المصري حسني مبارك ان محادثاته في القاهرة تناولـت               وا.واسرائيل

  .والوضع في الشرق االوسط وخصوصا عملية السالم" الممتازة"العالقات الثنائية 
  3/3/2010الدستور، األردن، 

  
  يدعو إلى انتفاضة فلسطينية جديدة االتحاد العالمي لعلماء المسلمين .71

االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أمس، عن بالغ االهتمام والقلق الشديد مما أقدمت عليـه              أعرب  : أ.ب.د
  .الحكومة االسرائيلية منذ أيام باعالن المسجد اإلبراهيمي الشريف، موقعاً أثرياً يهودياً

د وقال االتحاد، في بيان أصدره في الدوحة، وحمل توقيع كل من الشيخ يوسف القرضاوي رئيس االتحـا            
تعتبر دليالً جديداً على النية الحقيقية للـسيطرة        "والدكتور محمد سليم العوا، األمين العام، إن هذه الخطوة          

  ".الكاملة على فلسطين التاريخية
ودعا جماهير األمة عامة وجماهير فلسطين خاصة إلى التصدي لها بكل الوسائل، كما دعا الـى تنظـيم                  

  .، وحذر من عواقب الخطوة"من المسجد اإلبراهيميانتفاضة ثالثة منطلقة هذه المرة "
ودعا البيان حكومات الدول العربية واإلسالمية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي وجامعة الدول العربيـة إلـى              

  .اتخاذ موقف قوي يردع حكومة االحتالل حتى تتراجع عن قرارها
  3/3/2010الخليج، 
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  ء متنزه أثري جديد في القدس األمم المتحدة تعرب عن مخاوفها من خطط لبنا .72
، أن األمم المتحدة أعربت عن مخاوفها       )ب، يو بي آي   .ف.ا( نقالً عن وكاالت   3/3/2010 الخليج،   ذكرت

جديد في حي البستان في القدس المحتلـة وقالـت إنهـا يمكـن أن تعيـق      " متنزه أثري"من خطط لبناء    
  ".اإلسرائيليين"محاوالت إعادة إطالق محادثات السالم بين الفلسطينيين و

إذا تبـين   "وقال ريتشارد ميرون المتحدث باسم روبرت سيري مبعوث األمم المتحدة في الشرق األوسط              
نحن نحاول تخفيف التـوترات فـي الوقـت الحاضـر ولـيس             . صحة ذلك، فهو أمر مثير للقلق الشديد      

أن " إسـرائيل "، علـى    مهما كانت النوايا وراء مثل هذا المشروع      " "فرانس برس "وأضاف ل   ". تصعيدها
يهدم الثقة ليس فقط مع الفلسطينيين ولكن، وبصراحة،        " الشرقية"تفهم أن هدم منازل فلسطينية في القدس        

  ". على المستوى العالمي
 من تل أبيب أن اإلدارة األميركية تدخلت في موضوع اإلجراءات           3/3/2010 الشرق األوسط،    وأضافت

 الموضوع طالبة وقف هذا التـدهور، وربطتـه بقـرار الحكومـة             التهويدية الجديدة في حي سلوان في     
اإلسرائيلية السابق بشمل الحرم اإلبراهيمي في الخليل وقبة راحيل الواقعة في باحة مسجد بالل بن رباح                

واعتبرته . »حماية وترميم التراث اليهودي في أرض إسرائيل      «في بيت لحم وأسوار القدس في مشروع        
 .تر من شأنه أن يجهض الجهود األميركية الستئناف عملية السالمتصعيدا متراكما للتو

طلـب  " إسـرائيل "حتى جون كيري، رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكونغرس األميركي، الذي يزور  
وقف المشروع، وقال في تصريح للصحف اإلسرائيلية، إن قرار البلدية مثل قـرارات الحكومـة حـول              

رارات ال ضرر منها، ولكن توقيتها وشكل اتخاذ القرار فيهـا يتـسبب فـي           ترميم األماكن األثرية هي ق    
 .كما تدخل االتحاد األوروبي في القضية، وحذر من تدهور أمني خطير في المنطقة. مشكلة

  
  أوضاع غزة مثيرة لإلحباط: األمم المتحدة .73

وضاع في قطـاع    وصف جون هولمز، منسق شؤون اإلغاثة الطارئة لألمم المتحدة، أمس، األ          ): أ.ب.د(
عـن  " اإلسـرائيلي "، مجدداً مطالبة المنظمة الدولية بضرورة رفع الحـصار          "مثيرة لإلحباط "غزة بأنها   

  .القطاع وفتح معابره التجارية
هذا الواقع فـي غـزة يظهـر فـشل          "وقال هولمز ، في ختام زيارة قصيرة قام بها إلى قطاع غزة، إن              

، ونـدد   "صار بطريقته المأساوية هو الفشل الـسياسي الكبيـر        سياسات كافة األطراف واستمرار هذا الح     
 شهراً،  14على القطاع قبل    " اإلسرائيلية"باستمرار منع إدخال مواد البناء إلعادة اعمار ما دمرته الحرب           

هذا األمر يثير إحباطا هائال ويتسبب بتوقف كامل عمليات التنمية وتدمير فرص العمل والقطاع              "وقال إن   
  ". يجعل حياة الفلسطينية صعبة جداالخاص، ما 

3/3/2010الخليج،   
  

 سفراء فرنسيون يطالبون بطرح مبادرة للسالم .74
دعا عدد كبير من السفراء الفرنـسيين الـسابقين، الـرئيس الفرنـسي نيكـوال               ): ب. ف. أ (–باريس  

حـل  مفاوضات تهدف إلى   » يحدد إطار وأهداف  «ساركوزي إلى عرض قرار على مجلس األمن الدولي         
  .النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي

علـى  » لومونـد « سفيرا سابقا في رسالة وجهوها إلى الرئيس الفرنسي عبر موقع صـحيفة              17وكتب  
سيحدد إطار وأهداف مفاوضات نهائية بين الطـرفين تحـت رقابـة            ) الدولي(هذا القرار   «اإلنترنت أن   

يه، في اآلجـال المحـددة وعلـى تـوفير          مؤتمر دولي يسهر على تطبيق االتفاق الذي سيتم التوصل إل         
من المؤهل أكثـر مـن      «وأضاف السفراء الخبراء في الشرق األوسط في رسالتهم         . »الضمانات الالزمة 

فرنسا العضو الدائم العضوية في مجلس األمن والذي هدفت سياسته في الشرق األوسط باسـتمرار إلـى        
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ني، لتقـديم مثـل هـذا القـرار مـع خلفيـة             واالعتراف بحقوق الشعب الفلسطي   " إسرائيل"ضمان أمن   
فإن موقعي الرسالة اعتبروا أن هنـاك       » مأزقا سياسيا تاما  «ومع اإلقرار بأن هذا النزاع دخل       .»أوروبية

العرض العربي باالعتراف التام    «و» االعتدال في الجانب الفلسطيني   «بالنظر إلى   » فرص سالم حقيقية  «
  ».سطينية على أساس عدالة تاريخية وفي إطار القانون الدوليوالكامل بإسرائيل في حال قيام دولة فل

3/3/2010عكاظ،   
  

  مخاوف دولية من تصعيد العمليات الصهيونية الخفية ضد حماس  .75
أعرب مراقبون دوليون عن قلقهم من تصعيد العمليات الصهيونية الخفيـة ضـد حمـاس، وأن تـصبح                  

تحاول توريط  " إسرائيل"الصهيونية المقبلة، مضيفين أن     المنطقة بكاملها أرضية خصبة لعمليات اإلغتيال       
جددت جهودها لقتل معارضيها البـارزين      " إسرائيل"ويعتقد المراقبون بأن    . مصر في نزاعها مع حماس    

الحالي، مئير داغان، مشيرة إلى أنه بعد أشهر من تسلّمه مهام منصبه أصبح             " الموساد"تحت قيادة رئيس    
  . زون هدفاً لهالبار" حزب اهللا"أعضاء 

2/3/2010، 1901التقرير المعلوماتي   
  

  يقحم الواليات المتحدة في التحقيقات حول اغتيال المبحوح" الموساد": "التايمز" .76
تشير تقارير صحافية إلى أن الواليات المتحدة قد انجرت إلى الجـدل الـدولي              :  محمد سعيد  -واشنطن  

» التـايمز «وقالت صـحيفة    . ي حركة حماس، محمود المبحوح    الدائر حالياً بشأن عملية اغتيال القيادي ف      
البريطانية في تقرير نشرته اليوم الثالثاء، إن االنجرار األميركي يأتي بعدما كشفت شرطة دبي عـن أن                 

 شخصاً، دخال األراضي األميركية بعـد       27اثنين من المشتبه فيهم بالضلوع في الجريمة، والبالغ عددهم          
  .خدام جوازي سفر مزورينتنفيذ االغتيال باست

عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة القول إن أحد المشتبه فيهم بالضلوع في الجريمة دخل              » التايمز«ونقلت  
وهذا االسم لبريطـاني يعـيش فـي        . الواليات المتحدة مستخدماً جواز سفر بريطانياً، باسم روي كانون        

  . نفذ عملية اغتيال المبحوح، وتقول عائلته إن هويته سرقها الفريق الذي"إسرائيل"
أن هذا الكشف قد يؤدي إلى حدوث توتر في العالقات األميركيـة اإلسـرائيلية، ألنـه                » التايمز«ورأت  

يوحي بأن العمالء اإلسرائيليين المشتبه فيهم ربما انتهكوا القانون األميركي باستخدام جوازات سفر مزيفة           
 دبي تعقبت بالفعل بطاقات االئتمـان التـي اسـتخدمها           وأشارت الصحيفة إلى أن شرطة     .لدخول البالد 

وهو أحد البنوك الصغيرة الذي يتخذ من والية أوهايو األميركية مقراً           » ميتا بنك «المشتبه فيهما إلى بنك     
  .وهى شركة موزعة لبطاقات االئتمان» بايونير«له، وشركة 

3/3/2010األخبار،   
  

   اغتيال المبحوحالنمسا سلمت دبي نتائج التحقيق في عملية .77
 صرح مصدر أمني نمساوي بجهاز التحقيق في قضية اغتيال           :  وكاالت األنباء  - مصطفي عبداهللا    -فيينا  

محمود المبحوح بأن النمسا سلمت دبي نتائج التحقيق في شرائح هواتف نمساوية استخدمت قبل عمليـة                
 . االغتيال

3/3/2010األهرام، مصر،   
  

  للتحقيقات" إسرائيل" فريق من الشرطة إلى أستراليا وافقت على إرسال .78
للتحقيـق  " إسرائيل"أعلنت استراليا أمس أنها سترسل فريقاً من الشرطة إلى          :  أ ف ب، رويترز    -سيدني  

وقالـت ناطقـة باسـم وزارة       . في استعمال ثالثة جوازات سفر استرالية من قبل المجموعة المتشبه بها          
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. »ر تعاوناً كامالً من قبل الحكومة اإلسرائيلية ومسؤوليها ووكاالتها        استراليا تنتظ «الخارجية والتجارة إن    
، فـإن   »ذي اسـتراليان  «وبحسب صحيفة   . وأضافت أن االستخبارات اإلسرائيلية تشارك في التحقيقات      

الشرطة ستستجوب خصوصاً ثالثة رعايا استراليين يعيشون في إسرائيل واستعملت جوازات سفرهم من             
  .ؤولة عن اغتيال المبحوحقبل المجموعة المس

3/3/2010الحياة،   
  

  مليون يورو مساعدات انسانية للفلسطينيين االكثر احتياجا58المفوضية األوروبية ترصد  .79
 مليون يورو كمساعدات انسانية لدعم المشاريع التي تخـدم          58 خصصت المفوضية األوروبية     :رام اهللا 

ل األزمة القائمة في األرض الفلسطينية المحتلة ومخيمات        الفلسطينيين األكثر احتياجا وعرضة للتهديد بفع     
وسيتم صرف المساعدات عبر مكتب المفوضية للمـساعدات االنـسانية          . الالجئين الفلسطينيين في لبنان   

  .، تحت مسؤولية المفوضة كرستالينا جورجيفا)ايكو(
3/3/2010الحياة الجديدة،   

  
 الرواتب ومخصصات التقاعد مليون يورو لدفع 23االتحاد األوروبي يقدم  .80

قدم االتحاد األوروبي امس مساهمته الثالثة لهذا العـام لـصالح دفـع             :  عماد ابو سمبل   -القدس المحتلة   
السلطة الوطنية لرواتب موظفي الخدمة المدنية ومخصصات التقاعد في قطاع غزة والـضفة الغربيـة،               

  .حسب ما افاد بيان صدر عن مكتب االتحاد األوروبي امس
)  مليون يـورو 22,85( مليون شيقل إسرائيلي جديد 116,8لقد تم تسيير هذه المساهمة بقيمة   "افاد البيان و

 شخص  88608 حيث سيستفيد من هذه المساهمة ما يقرب من          -) بيغاس (-عبر آلية االتحاد األوروبي     
  .من موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين

تهدف مساهمة االتحاد األوروبي إلـى دعـم        "روبي في القدس،  وقال كريستيان برغير، ممثل االتحاد األو     
جهود السلطة الوطنية في الحفاظ على انتظام دفع الرواتب إلى موظفيها وضمان توفير الخدمات العامـة                

  .األساسية للمواطنين الفلسطينيين في الضفة وغزة، حسب ما اورده البيان
3/3/2010الحياة الجديدة،   

  
  "اإلسرائيلي"من دفتر الضيوف صفحة موقعة من السفير بلدة ايرلندية تزيل  .81

ان مجلس بلدة ايرلندية قام بإزالة صـفحة مـن          " بي بي سي  "ذكرت هيئة االذاعة البريطانية     ): ب.ف.ا(
جوازات سفر ايرلنديـة    " الموساد"، وذلك احتجاجا على استخدام      "اإلسرائيلي"دفتر الضيوف وقعها السفير     
  .في اغتيال محمود المبحوح

إن سلطات بلدة كاريماكروس شمال شرق بولندا صوتت لـصالح إزالـة توقيـع              " بي بي سي  " وقالت ال 
وقال رئيس المجلس المحلـي مـات       . الدبلوماسي" إسرائيل"السفير صهيون افروني احتجاجا على سجل       

حلية إضـافة  اعتقد انه إذا كانت حكومة ما مسؤولة عن انتهاك للقانون الدولي، فعلى السلطات الم          "كارثي  
  ".الى حكومتنا مسؤولية أن تبلغهم أننا نتوقع مستوى أعلى

رغـم  " باحترام"لكن وزير خارجية ايرلندا مايكل مارتن انتقد تلك الخطوة وقال انه يجب معاملة السفراء               
  ". اإلسرائيلية"التي يكنها الناس في ايرلندا ضد بعض السياسات " المخاوف العميقة"تفهمه ل

3/3/2010الخليج،   
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  حركة فتح ـ المجلس الثوريبولندا أوت وسلّحت مجموعة أبو نضال زعيم  .82
قال وزير الداخلية البولندي السابق الجنرال سزلو كيتشزاك، ان النظام الشيوعي البولندي قام             ): ا ف ب   (

 . نيناتبإيواء وتسليح مسلحين فلسطينيين بينهم زعيم حركة فتح ـ المجلس الثوري ابو نضال خالل الثما
لقـد  «واوضح كيتشزاك الذي كان الذراع اليمنى لرئيس الدولة آنذاك الجنرال فويـسيش ياروزولـسكي               

غضينا الطرف عن واقع انهم كانوا يأتون الى بولندا لتلقي العالج واخذ قسط من الراحـة بعـد قيـامهم                    
  . »بعمليات، وبعد ذلك التدرب على اعمال إرهابية جديدة

كـان مـن    «تلفزيوني مخصص للكشف عن أنشطة ابو نضال السابقة فـي بولنـدا             وتابع خالل برنامج    
 طرد  1987 طلبوا في العام     األميركيينوذكر ان   . »األسلحةمصلحة بولندا بيعهم اكبر كميات ممكنة من        

 الضالعين في ذلك، لكن بعض المسلحين الفلسطينيين بقوا في بولندا رغم ذلك حتى العـام                األشخاصكل  
1993 .  

3/3/2010فير، الس  
  

  االقتصاد اإلسرائيلي وأزماته البنيوية .83
  نبيل السهلي

وتحلل فـي  , االقتصاد السياسي هو أحد العلوم االجتماعية التي تتناول بالدراسة حالة اإلنسان في المجتمع         
وقد عرفه األستاذ تروشي في كتابه االقتصاد السياسي بأنه دراسة          . الوقت نفسه الظروف التي يعيش فيها     

  .نشاط اإلنسان في المجتمع بقدر ما له عالقة بحصوله على األموال والخدماتل
لكن االقتصاد السياسي للمجتمع الصهيوني في فلسطين المحتلة يعد نموذجا خاصا، حيث نشأ نشأة غيـر                
طبيعية، شأنه في ذلك شأن الكيان نفسه الذي أقيم على أنقاض الشعب الفلسطيني وأرضه فـي ظـروف                  

  .1948أيار / مايو15ولية استثنائية في إقليمية ود
وبالنسبة للكيان الصهيوني فإن االقتصاد والسياسة موضوعان متالزمان، والحـديث عـن أي منهمـا ال            

وعالقته باالقتـصاد يختلـف عـن       " إسرائيل"ينفصل عن اآلخر، فإن مفهوم القرار السياسي لكيان مثل          
ألساس وبقية األمور، خاصة االقتصاد في خدمتـه، حيـث          المفهوم التقليدي، إذ إن القرار السياسي هو ا       

يتبوأ القرار السياسي الدور المركزي الذي يحتله االقتصاد، حسب المفهوم الشائع والطبيعي بين االقتصاد              
  .والسياسة، أو حسب التعريف الذي يقول إن السياسة اقتصاد مكثف

جزئي لالقتصاد اإلسرائيلي يجب األخذ بعين االعتبار       وتبعا لذلك فإنه عند القيام بتحليل األداء الكلي أو ال         
مقدمات النشأة وظروف التطور، واألهم من ذلك االنطالق من حقيقة أساسية تتمحـور حـول عناصـر                 
اإلنتاج التي ارتكز عليها االقتصاد اإلسرائيلي، وفي المقدمة منها األرض الفلسطينية التي اقتلـع أهلهـا                

  .ة المجازر الصهيونية ليصبحوا الجئين في أكثر من سبعين دولة في العالمالعرب الفلسطينيون منها بقو
  اتجاهات التطور ومستوى األداء

قبل إظهار بعض المؤشرات والحقائق حول األزمات االقتصادية التي رافقت تطور االقتصاد اإلسرائيلي،             
ل عديدة، ففي البـدايات تـم       ال بد من اإلشارة إلى مراحل التطور، حيث مر االقتصاد اإلسرائيلي بمراح           

، أما مرحلة النمو المرتفع فامتدت حتى       1954االهتمام بالقطاع الزراعي وامتدت تلك المرحلة حتى العام         
، وتميزت بدعم غربي كبير، تلت ذلك مرحلة الكساد التي امتدت في الـسنوات مـن العـام                  1972العام  

 تمـت عمليـة إصـالح       2010العام الحـالي    ، وبعد ذلك التاريخ وحتى بداية       1985 حتى العام    1973
وخصخصة لبعض القطاعات، لكنها لم تطل القطاعات اإلستراتيجية مثل صناعة األسلحة والـصناعات             

  .اإلستراتيجية األخرى
أما عن مستوى األداء االقتصادي في السنوات األخيرة على األقل، فتشير الدراسات االقتصادية باالعتماد              

ئية اإلسرائيلية السنوية إلى أن تضافر القيم المضافة لكل القطاعات االقتصادية           على المجموعات اإلحصا  
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، 2005 مليار دوالر عام     132في إسرائيل أدى إلى توليد قيمة من الناتج المحلي اإلسرائيلي وصلت إلى             
  .2009 مليارا في العام 150، لتصبح 2007 مليارا في العام 142ارتفعت إلى 

 إلى نحو   2009تج المحلي اإلسرائيلي المحقق، وصل دخل الفرد في إسرائيل في العام            وتبعا لألرقام والنا  
  .2005 دوالرا في العام 18540 ألف دوالر سنويا، مقابل 21

مـن  % 3واختلفت مساهمة القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي، حيث أسهم قطاع الزراعـة بنحـو               
من إجمالي قيمة الناتج المحلـي      % 78، وقطاع الخدمات    %19الناتج، أما قطاع الصناعة فقد أسهم بنحو        
  .اإلسرائيلي المتولد في السنوات األخيرة

وكذلك هي الحال بالنسبة الستحواذ القطاعات المذكورة على قـوة العمـل اإلسـرائيلية، حيـث تـشير                  
الزراعـة،  من قوة العمل اإلسرائيلية تعمل فـي قطـاع          % 3المجموعات اإلحصائية اإلسرائيلية إلى أن      

في قطاع الخدمات الذي يضم كل القطاعات األخرى دون الزراعة والصناعة، في حين استحوذ              % 78و
من إجمالي قوة العمل في االقتصاد اإلسـرائيلي فـي الـسنوات            % 19قطاع الصناعة اإلسرائيلي على     

  .األخيرة
 التنمية البشرية التي تقـاس      وبعد اإلطاللة على األداء االقتصادي اإلسرائيلي، نحاول التطرق لمؤشرات        

 عاما في إسرائيل، فضال عن دخل الفرد الـذي          77بمقاييس عديدة، أهمها العمر المتوقع الذي وصل إلى         
 ألف دوالر، في حين يعد معدل التعليم بين الكبار مؤشرا آخر، حيث وصل في إسرائيل في العام                  21بلغ  

رتفعة تبعا لتقارير التنمية البشرية الصادرة فـي        وبذلك حققت إسرائيل تنمية بشرية م     , %95 إلى   2009
  .2008-1990الفترة 

ـ           دولة أتت عليها تقـارير      173 من بين    25ولهذا سجلت في المراتب األولى، حيث ال تتعدى المرتبة ال
التنمية الصادرة عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الفترة المشار إليها، في حين حققت غالبية الـدول                 

بية تنمية متوسطة ومنخفضة حسب المقاييس المذكورة، في مقابل ذلك حققت أربع دول عربية تنمية               العر
  .الكويت وقطر والبحرين واإلمارات العربية المتحدة: بشرية مرتفعة، هي

ويكمن السبب الرئيس في تحقيق مؤشرات تنمية مرتفعة في إسرائيل في تخصيص نسب كبيرة من بنود                
  .نات اإلسرائيلية السنوية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمياإلنفاق في المواز

  أزمات إسرائيل االقتصادية
من األهمية بمكان اإلشارة إلى أن ثمة مشكالت وأزمات اقتصادية مستعصية واكبت ومازالـت تواكـب                

لالقتصاد، ومن  تطور االقتصاد اإلسرائيلي، وذلك رغم القفزات النوعية المحققة في مجاالت األداء الكلي             
تلك المشكالت الديون الخارجية فضال عن البطالة، والعجز التجاري وسوء توزيع الـدخل بـين فئـات                 

  .المجتمع اإلسرائيلي
من المجتمع الصهيوني يرزح تحت خط الفقر، وتتفاوت النسبة ممن هم دون خـط              % 16وتبعا لذلك فإن    

بين العرب مقارنة باليهود، بسبب     % 25لى نحو   الفقر بين اليهود والعرب داخل الخط األخضر، فتصل إ        
التمييز في العمل والتعليم والصحة والخدمات االجتماعية والضمان االجتماعي، ما ينعكس على الخيارات             

  .المختلفة للمواطن العربي
لكن المؤسسات اإلسرائيلية تحاول تخفيف انعكاسات األزمات االقتصادية على المجتمع الصهيوني، حيث            

من إجمالي دخلها القومي للبحث العلمي من أجل دفع عملية التنمية والوصول إلى             % 3 حوالي   تخصص
  .معدالت رفاه عالية إلبقاء عوامل الجذب لمهاجرين يهود محتملين

 مستوطن  1000 عالما من كل     45وقد أدى هذا االهتمام إلى ارتفاع نسبة العلماء في إسرائيل لتصل إلى             
من مجموع الطاقة البشرية اإلسرائيلية تعمل فـي مجـال البحـث            % 33الي  صهيوني، والالفت أن حو   

  .العلمي، ما يعزز إمكانيات تحسن األداء بعد فترات انعدام األمن
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  إسرائيل وإمكانات الخصخصة
تحاول الحكومات اإلسرائيلية تشجيع المبادرات االقتصادية، ونجحت سياستها منـذ تـسعينيات القـرن              

خلها المباشر في االقتصاد، وعليه أطلقت الدولة حملة خصخصة كبـرى تمثلـت             المنصرم في تقليص تد   
ببيع المئات من الشركات الحكومية فضال عن إلغائها شبه المطلق لـدعم أسـعار الـسلع االسـتهالكية                  

  .األساسية وتحديد أحقية المقصود من تشجيعهم لالستثمارات والصادرات الخارجية
السياسة خصخص العديد من مجمعات الشركات الصغرى، واكتسبت هذه         في العقد األول من تطبيق هذه       

العملية زخما في العامين الماضيين ما عاد بدخل مقداره ثالثة مليارات دوالر إثر بيع مشاريع كبرى مثل                 
لالتـصاالت  " بيـزك "لإلبحار و " تسيم"و) الخطوط الجوية الصهيونية  " (العال"بعض المصارف وشركات    

  .طروحة على األجندةوصناعة الزيوت م
كما تنوي الحكومة تحويل بعض الخدمات التي تقدمها إلى القطاع الخاص، وفي مقابل ذلك من الصعوبة                
بمكان أن تصل المؤسسات الصهيونية إلى درجة خصخصة بعض فروع قطاعاتها االقتصادية اإلسرائيلية             

  . على سبيل المثال ال الحصراإلستراتيجية، خاصة تلك المرتبطة بالصناعات الحربية وصادراتها
  نظرة مستقبلية

 إلى  2009عامة ثمة أزمات واكبت تطور االقتصاد اإلسرائيلي، من أهمها البطالة التي وصلت في العام               
ومن األزمات المستعصية أيضا العجز التجاري الذي وصل إلى نحـو           . من إجمالي قوة العمل   % 9نحو  

، والنسبة الكبرى من العجز المـذكور هـي مـع دول االتحـاد              ثمانية مليارات دوالر في العام المذكور     
األوروبي الذي يعد الشريك األكبر ككتلة، في حين تعد الواليات المتحدة األميركية الشريك األول كدولة،               

  .األميركية-والفائض التجاري هو عنوان العالقات التجارية اإلسرائيلية
عنها في ارتفاع األسعار الشهرية وانخفـاض العملـة         إضافة إلى ذلك ثمة مؤشرات تضخم سريعة يعبر         

 مليار دوالر من    60اإلسرائيلية الشيكل مقارنة بالدوالر األميركي، كما تعد الديون اإلسرائيلية التي تعدت            
  .أهم األزمات االقتصادية التي عانى منها االقتصاد اإلسرائيلي على مدار العقود الستة الماضية

ت االقتصادية في إسرائيل، فكل الدراسات حول االقتصاد اإلسرائيلي تشير إلى بناء            وبالنسبة آلفاق األزما  
التركيب البنيوي لالقتصاد المذكور واتجاهات النمو السابقة إلى بقاء األزمات االقتـصادية اإلسـرائيلية              

د من حجـم    المشار إليها مالزمة لالقتصاد اإلسرائيلي في المدى المنظور، رغم وجود اإلمكانيات في الح            
البطالة عبر فتح قنوات الجتذاب مزيد من قوة العمل من خالل القدرة على االسـتثمار فـي قطاعـات                   

  .اقتصادية مختلفة في إطار االقتصاد اإلسرائيلي
وقد تسعى الحكومات اإلسرائيلية القادمة لإلفادة من المساعدات األميركية االقتصادية التي تصل قيمتهـا              

والر أميركي سنويا إلى الحد من بعض األزمات االقتصادية وخاصة التضخم، بيـد              مليار د  1.2إلى نحو   
أنه من الصعوبة بمكان تراجع قيمة العجز التجاري خاصة مـع دول االتحـاد األوروبـي، نظـرا ألن                   
, الحكومات اإلسرائيلية ستحاول رفع قيمة الواردات من السلع والخدمات إلبقاء عوامل الجـذب المحليـة              

  . مزيد من يهود العالم ودفعهم للهجرة باتجاه األراضي الفلسطينية المحتلة في السنوات القادمةواستمالة
وفي الوقت نفسه ستعزز إسرائيل عالقاتها التجارية مع دول العالم ومحاولة زيادة صادراتها إلى بعـض                

  .دول االتحاد األوروبيوذلك بغية الحد من العجز التجاري مع , الدول في قارات أفريقيا وآسيا والكاريبي
وتبقى اإلشارة إلى أن أهمية دراسة االقتصاد السياسي للمجتمع الصهيوني تكمن في ضرورة التمحـيص               
الدقيق والدائم في مكامن القوة والضعف في االقتصاد اإلسرائيلي الذي يعـد رأس المـال البـشري، أي                  

  بدوره من أهم العناصر الجاذبة ليهود العالم       المهاجر اليهودي أهم كثيرا من رأس المال المادي الذي يعد           
  

باتجاه األراضي العربية المحتلة، وذلك بغية استكمال المشروع الصهيوني باالتكاء على العنصر البشري             
  .اليهودي، وهذا بحد ذاته سر استمرار الكيان الصهيوني
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 2/3/2010نت، .الجزيرة
  

  االنتفاضة التالية على األبواب .84
  شاؤول مشعال

ثمة خشية من أن تتحول القدس إلى بؤرة الندالع المواجهات تقود إلى االنتفاضة : مة عباس اسماعيلترج
القادمة، التي ستكون انتفاضة مدنية وغير مسلحة، وإن كان من الممكن طبعا أن تتدهور إلى مواجهات 

م، على أن تكون دامية، ومن شأنها ان تنشر في سائر أجزاء الضفة الغربية كانتشار النار في الهشي
مراكز نشاطاتها الرئيسية في التظاهرات االحتجاجية حول المستوطنات، وبشكل خاص حول الجدار 

  .الفاصل
ثمة من اآلن مؤشرات تدل على ضلوع . تتحول بلعين إلى بؤرة تنتشر على طول وعرض منطقة الجدار

يتعلق األمر . شاط من هذا النوعونشاط من قبل حكومة السلطة، وال سيما رئيسها سالم فياض، باتجاه ن
بناء دولة فلسطينية من دون حوار وتعاون : بجزء من االستراتيجية السياسية التي ينتهجها منذ عدة سنين

هذا األمر يجد تعبيرا له في بناء البنى التحتية المادية، االقتصادية، . مع إسرائيل، بل بشكل مواز
 يبدو نشاطها ملموسا بشكل بارز على األرض، والتي ساعدت ، إضافة إلى أجهزة األمن التي"العسكرية"

أكثر من مرة في أحباط عمليات ضد إسرائيل، سواء من قبل حركة حماس أو من قبل مجموعات 
  .معارضة للسلطة الفلسطينية

بناء عليه، ما يحدث في الحرم القدسي، من خالل تمترس شباب فلسطينيين مقنعين داخل المساجد، وإلقاء 
وفي . ارة في كل االتجاهات، يمثل الشرارة التي يمكن أن تشعل الشعلة كلها في وقت قصير جداالحج

  :هذا المجال يمكن اإلشارة إلى عدة عناصر تساهم في عملية إضرام النار
  العنصر اإلسرائيلي

 ولم ينس اإلعالن عن المواقع التراثية الذي بادر إليه رئيس الحكومة نتنياهو، يثبت أنه لم يتعلم شيئا
 هل ينبغي تذكيرنا أننا نحن أبناء هذه البالد؟ أننا -وحتى أن هذا األمر يشكل إهانة لذكائنا الوطني. شيئا

  .مواطنون وليس مهاجرين؟ نحن لسنا بحاجة إلى تذكار دائم إزاء مسألة كوننا أبناء هذه البالد
ألنه يطرح على جدول األعمال حقائق إن الصراع حول الرموز يزيد حالة التوتر في الجانب الفلسطيني، 

وليس ثمة حل لمواجهة من . مطلقة لدى الديانتين، لدى اليهودية من جهة، ولدى االسالم من جهة ثانية
والطريق اآلمنة والسليمة تكمن في ترك هذه الرؤى كقيم . محظور بشكل تام المس بهذا األمر. هذا النوع

  .تفتقر إلى التطبيق
  العنصر المقدسي

أعقاب الجدار الفاصل الذي يقيم فاصال يجسد الفصل بين القدس وبين سائر أجزاء الضفة الغربية، في 
تحولت العاصمة إلى ما يشبه الكيان الفلسطيني المنفصل، إلى جانب الكيان الموجود في الضفة، وذاك 

الضفة : ينيةعلى أرض الواقع يوجد اليوم أربعة كيانات ترتبط بالهوية الفسط. الموجود في القطاع
هكذا تحولت القدس إلى صاحبة مكانة خاصة . الغربية، قطاع غزة، القدس والعرب مواطني إسرائيل

  .وإلى مكان اللتقاء كل هذه المعسكرات
ما يزيد من حساسية القدس في كل التطورات المرتبطة بالعالقات بين اليهود والعرب، هو التدخل الدولي 

ي الرأي بين الجهات المختلفة التي تنتمي في األوقات العادية إلى معسكر المتزايد إلى جانب الخالفات ف
فالواليات المتحدة وأوربا لديهما مواقف متباينة إزاء االستراتيجية المطلوبة تجاه إسرائيل في . واحد

  .ضوء سياستها المتبعة مع السكان في القدس الشرقية
التعامل األميركي اللين مع إسرائيل، في كل ما يتعلق أوروبا ال توافق على السياسة األميركية أو على 

بالتعاطي اإلسرائيلي مع السكان والممتلكات العقارية في المدينة، حيث تتيح إسرائيل للعناصر اليهودية 
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وحتى أن االتحاد األوروبي . السيطرة على مبان مأهولة بالسكان والعائالت العربية في شرقي العاصمة
ة ولضخ األموال للبناء الفلسطيني ولشراء األراضي كخطوة مضادة للمبادرات مستعد لتأييد السلط

  .اإلسرائيلية الهادفة إلى توسيع السيطرة اليهودية على المكان
كما أن التوترات الداخلية بين فتح وبين السلطة الفلسطينية، والخالفات التي تنشب بين حماس الداخل 

سية، من خالل محاولة كل طرف من األطراف ضمان تواجد وحماس الخارج، تؤثر على الحلبة المقد
وذلك على اساس االفتراض بأن هذا هو المكان الذي سيحسم فيه مستقبل . وتأثير على الحلبة الفلسطينية

  .عالوة على ذلك، القدس تعتبر مكانا مريحا للنشاط المدني العلني مقارنة بالضفة والقطاع. فلسطين
بخطوات واثقة وبعيون مغمضة من االنتفاضة البيضاء التي ربما تذكرنا الساعة تدق ونحن نقترب 

بالثورات المخملية التي حصلت منذ نهاية الثمانينات من القرن الماضي، عندما سقط عدد من الحكومات 
وفي . الشيوعية في بولونيا، هنغاريا، بلغاريا، وألمانيا الشرقية، بفارق عدة أشهر بين حكومة وُأخرى

هذه الثورات مهدت الطريق لثورات مشابهة حصلت خارج . لوفاكيا ُأقيلت الحكومة الشيوعيةتشيكوس
  .أوروبا أيضا

ما الذي يمكن القيام به لمنع اندالع مثل هذه الثورات، التي ستضعف مكانة إسرائيل في كل مفاوضات 
قائمة لدى المفاوضين مستقبلية حول القضية الفلسطينية وال سيما في موضوع القدس؟ خالفا للصيغة ال

الذين بدأوا النقاش حول القضايا الكبيرة لألراضي، المستوطنات وحق العودة، مع إثارة قضية القدس، 
  .يتعين قلب الجرة رأسا على عقب، والبدء من النهاية إلى البداية
نه هذا هو مصدر األمل، كما أ. الفلسطيني-ينبغي وضع القدس على رأس جدول األعمال اإلسرائيلي

ال يمكن التصرف بطريقة ملتوية، . مصدر األزمة الذي يتعين التصدي له بجرأة قيادية وبفطنة تاريخية
  .وأن نوهم أنفسنا، وأن نومئ للعالم الكبير بوجود طرق ُأخرى للتوصل إلى دواء لهذه القصة المعقدة

نة وزارية استراتيجية ربما حان الوقت ألن يتحول الوزراء األربعة الذي ال يحملون حقائب، إلى لج
موشيه يعلون، يوسي بيلد، بني بيغن ودان مريدور، هم مجموعة . تنشغل فقط في التصدي لمشكلة القدس

في البداية سيكون . رائدة تمثل ألوان الطيف والمنطق الجماعي الصلب، يمكنها النظر إلى التاريخ بوعي
ما يعتبر اليوم أمر غير . ة النهاراألمر صعب، وبعد ذلك سيصبح واضحا كوضوح الشمس في رابع

  .ممكن، سيتحول غدا إلى أمر مسلم به
  "يديعوت"

  3/3/2010المستقبل، 
  

 الشرق األوسط بين خيارات السالم والردع والفوضي .85
 حسن أبو طالب. د

  , علي وقع تهديدات إسرائيلية مبطنة أحيانا وصريحة أحيانا أخري بـشن حـرب علـي دول مجـاورة                 
 . خلية ذات مغزي من قبيل توزيع أقنعة واقية من الغازات علي كل المقيمين فيهاواستعدادات دا

 ومعهـا    , تصاحبها جهود امريكية مكثفة من أجل تأمين قبول دولي عام لتوقيع عقوبات قاسية علي إيران              
 جـاءت لقـاءات    , دعوات أمريكية لسوريا ـ حسب تصريحات هيالري كلينتون ـ لالبتعاد عن ايـران   

 وهي لقاءات    . يسين االيراني والسوري في دمشق ومعهما حسن نصر اهللا أمين عام حزب اهللا اللبناني             الرئ
شهدت إعالن إلغاء التأشيرات بين سوريا وإيران كدليل علي عمق العالقات واستحالة ابتعاد أي طـرف                

لدمشق باالنفصال عن    مع التأكيد علي أن هذه الخطوة هي رد علي الدعوات األمريكية              , منهما عن اآلخر  
 وفي اآلن نفسه التبشير بقرب نشوء شرق أوسط جديد تزول منه إسرائيل والـصهيونية حـسب        . طهران

 شهد بدوره اجتماعـات بـين        ,  وفي طهران نفسها كان هناك لقاء لدعم القدس         . تصريحات الرئيس نجاد  
ئيس المكتب السياسي لحماس وعبد     المرشد األعلي علي خامنئي وقيادات فلسطينية أبرزها خالد مشعل ر         
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 وفيها أكد خامنئي علي أن المستقبل للمنطقة هو للشرق االوسـط             , اهللا شلح أمين حركة الجهاد الفلسطيني     
  . اإلسالمي وللمقاومة ومبشرا بتحرير فلسطين وزوال إسرائيل

 وفي المباحثات بينهما     , وفي الرياض حل رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ ضيفا علي الملك عبد اهللا            
 كما تم التوقيـع علـي عـدد مـن االتفاقيـات       , تم التركيز علي مواجهة التطرف وجماعاته في المنطقة    

  . االستثمارية والعلمية في قطاعات الطاقة والصناعة وتقنية المعلومات
هميـة سياسـية     وما يعنيه كل منهـا مـن أ         , هذه اللقاءات التي تمت فقط في غضون أقل من أربعة أيام          

 فبالرغم من اختالف الرسائل والمضامين التفصيلية        .  فإنها تستحق جميعها وقفة تأمل عميقة       , واستراتيجية
 فإنها تشترك معا في داللة كبري ومحددة وهي أن اإلقليم يشهد بالفعل عمليات مكثفة                , لكل لقاء علي حدة   

 والعملية في حد ذاتها ليـست جديـدة ال علـي             . اسيينإلعادة بناء وهيكلة التوازن العام بين أطرافه األس       
 فهـي    , المنطقة العربية وال علي الشرق االوسط الممتد حتي باكستان وأفغانستان وحدود الهند الغربيـة             

عملية ممتدة ولها جذور عميقة وتتأثر في كثير من جوانبها بحالة النظام الدولي واالستراتيجية الكونيـة                 
 ولعل الجديد الذي يجب أن       . األكبر القابعة علي قمة هذا النظام في لحظة تاريخية بعينها         التي تقودها القوة    

يعنينا نحن أهل هذه المنطقة وأصحابها األصالء هو ما تحمله هذه المساعي من عناصر وعوامل يمكـن                 
ن أن نفرط فيها    أن تؤثر علي التوازن العام في االقليم وتؤثر بالتالي علي مصالحنا األساسية التي ال يمك              

 وهو وضع يدفعنا إلي السعي الجاد لتشكيل استراتيجية بديلة أو تنشيط اسـتراتيجية               . تحت أي ظرف كان   
  . قائمة بالفعل تحمي هذه المصالح وتنميها

 ***  
 األولـي    ; النظرة العابرة لما يجري في المنطقة يكشف عن صراع حقيقي بين ثالث استراتيجيات كبري             

السالم الشامل التي تقودها مصر والسعودية وترتبط بها أيضا كل من الـسلطة الفلـسطينية               استراتيجية  
 والثانية استراتيجية الحرب والفوضي التي تقودها إسرائيل والتـي           . واألردن وقسم من السلطة في لبنان     

األراضـي  تربطها بمعان مختلفة من الردع الذي يوفر لها مساحة زمنية وعملية لالستمرار في تهويـد                
 وأخيرا استراتيجية المقاومة     . الفلسطينية والمقدسات اإلسالمية دون أن تدفع أي ثمن حتي اآلن علي األقل           

  , التي ترتبط بكل من إيران وسوريا ومنظمات فلسطينية ذات طابع جهادي فضال عن حزب اهللا اللبنـاني                
  , مية والعدوانية ونوعا من الردع السلبي  والتي تمثل من حيث الجوهر ردا علي استراتيجية إسرائيل الهجو         

  . السيما ان تهديدات إسرائيل تركز أساسا علي مواجهة هؤالء
والتمعن في هذه التركيبة من االستراتيجيات الثالثة يجد أن هناك قاسما مشتركا ضمنيا بين اسـتراتيجتي                

 لكن الخالف    , فوضي اإلسرائيلية السالم الشامل والردع والمقاومة يتمثل في رفض استراتيجية الحرب وال         
 فبينما استراتيجية السالم تعمل علي ربط إسرائيل بالتزامات قانونية وعملية            , يبرز في طريقة هذا الرفض    

 وبحيث تنهي عناصر الرغبة في الحـرب         , من خالل مفاوضات جدية ومسئولة وذات مرجعيات واضحة       
 تقوم استراتيجية المقاومة والردع السلبي       , ن كل األطراف  والتخريب والعدوان وتقيم أساسا لسالم مقبول م      

علي إبراز الثمن الباهظ الذي ستتحمله إسرائيل في حالة إقدامها علي أي قرار مجنون بشن حرب علـي                  
 والواضح ولو من الناحية النظرية أن قيمة الردع السلبي ستظل محدودة إذا مـا                . أي طرف في المنطقة   

  , د مسألة االستعداد للمواجهة المحتملة سواء حدثت قريبا أو تأجلت بعض الشيء           بقيت مرتكزة علي مجر   
 وحدث قدر من     , ويقينا سوف تتضاعف نتائجها إذا ما استعانت في اآلن نفسه باستراتيجية السالم الشامل            
ثم يتـشكل    ومن    , التكامل بين هاتين االستراتيجيتين في مواجهة استراتيجية الحرب والفوضي اإلسرائيلية         

 وذلك في آن واحـد كفيـل         , مزيج إيجابي من الضغط السياسي والمعنوي والردع اإليجابي وليس السلبي         
  . بنقل المنطقة إلي األمام وليس مجرد البقاء في مربع االنتظار لمواجهة محتملة

 ***  
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الـراهن مـشغولة    وفي هذا السياق نالحظ أن الواليات المتحدة وهي القوة األكبر في النظـام الـدولي                
 وأنها متورطة في حربين كبيرتين في        , بقضاياها المحلية بدرجة تؤثر علي توجهاتها وتحركاتها الخارجية       

 وهي ثالثا عازفة عن التدخل الجدي في القـضية           , آن واحد وكالهما يقع في منطقة الشرق األوسط الممتد        
 ورابعـا    , الحرب والتوتر في المنطقة والعالم معـا      الفلسطينية التي تعد بوابة السالم واالستقرار أو منفذ         

تضع احتواء إيران وعزلها عن محيطها وتوقيع العقاب القاسي عليها في قمة أولوياتها المتعلقة بالـشرق                
  .  وهو ما ال يجد قبوال أو شعبية في المنطقة أيا كان الموقف من إيران وبعض سياساتها , االوسط

 فهي من ناحية تضعف أنصار استراتيجية السالم الشامل والعادل           , ثير مزدوج هذه السمات مجتمعة ذات تأ    
 ولكنهم ال يتراجعون عن محاوالت إحياء وتفعيل هذه االستراتيجية لكونهـا بوابـة األمـن                 , في المنطقة 

 ومن ناحية ثانية تضفي هذه الـسمات مـصداقية اكبـر علـي أنـصار               . واالستقرار التي ال محيد عنها    
 ولكنها مصداقية وقتية وعابرة وتحمـل فـي طياتهـا            , يجية التصعيد بالحرب أو المقاومة السلبية     استرات

 وبين هذين التأثيرين المتضادين تجري عمليات إعادة البناء والهيكلة فـي اإلقلـيم تحـسبا                 . مخاطر عدة 
التنـافس أحيانـا     لقـد كـان واليـزال         . لمفاجآت قد تحصل بال حساب كاف لعواقبها ونتائجها المحتملة        

 كما كان اللجوء     , والصراع أحيانا أخري بين االستراتيجيات الثالثة سمة رئيسية في حياة المنطقة العربية           
إلي طرف غير عربي إقليمي أو دولي مسألة عادية من أجل ضبط حركة األحداث ولتقليل الخـسائر او                  

كرار لحاالت ونمـاذج سـبق أن تـشكلت          وما يحدث اآلن هو ت      . زيادة االرباح المتصورة حسب الحالة    
 والدليل علي ذلك أن التوازن       , وساعدت علي تعديل مسار األحداث دون أن تعيد بناءها علي نحو جذري           

 وكل محاوالت هيمنة طرف بذاته علي شئون االقليم سريعا مـا             , العام في االقليم هو نفسه منذ عدة عقود       
ما اثبت يقينا أن هذه المنطقة ال يمكنها أن تقبل ما هو ضـد               وب  , فشلت وقادت إلي رد فعل عكسي مضاد      

  . منطقها الخاص الذي نشأت عليه منذ قرون طويلة وقوامه االعتداد بالذات وخياراتها الحرة
وبالرغم من حركية بعض األطراف االقليمية أو المحلية وقدرتها علي جذب قدر من التعاطف أو التأييـد                 

ركيزها علي تحقيق مصالح خاصة وضيقة أحيانا مستغلة في ذلـك قـضايا ذات               وت  , أو اإلعجاب الشعبي  
 كالقضية الفلسطينية مثال أو مواجهـة الغطرسـة          , طابع خاص بالنسبة لشعوب ومجتمعات المنطقة ككل      

 فإن المحصلة النهائية تصب عادة في سيادة االتجاه بعدم قدرة طرف بذاتـه               , االسرائيلية دعائيا وسياسيا  
 ولـذلك    .  ووضع أولوياته بعيدا عن التعاون مع باقي األطراف المؤثرة          , ر القيادة لشئون اإلقليم ككل    احتكا

يتكرر دائما المشهد ذاته من الثنائيات أو الثالثيات التي تتصارع أو تتنافس دون أن تنهي أزمة أو تحـل                   
رب والمواجهة كمخرج مؤقت من      بل عادة ما تزيد من تفاقم الموقف وتعطي وزنا اكبر لخيار الح             , قضية

 ثم سرعان ما يتأكد أن مخرج الحرب والعدوان ليس سوي هروب لحظي يؤدي بدوره إلي                 , حال األزمة 
  . تجسيد مأزق أكبر وأعمق الحقا

ثمة حاجة إلي منهجية جديدة تعيد االعتبار إلي قيمة الشراكة في بناء اإلقليم يعلي من قيمـة االسـتقرار                   
 وثمة حاجة إلي التخلي تماما عن خيارات المواجهة بكـل            , ركة بال استعالء أو عنصرية    والمصالح المشت 

  . أشكالها واالتجاه إلي خيارات التعاون والتواصل واعادة الحقوق المغتصبة إلي أصحابها
  3/3/2010األهرام، مصر، 
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