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   وسورية تتحفظ.. أشهرأربعةمدة لمجلس وزراء الخارجية العرب يؤيد مفاوضات غير مباشرة  .1

وزراء الخارجية العرب ، أن محمد الشاذلي وأحمد رحيمعن القاهرة  من  4/3/2010 الحياة، ذكرت
ربية بإجراء مفاوضات غير مباشرة بين السلطة  الموقف الصادر عن اجتماع لجنة مبادرة السالم العواأيد

لتسهيل الجهود االميركية، رغم عدم » في محاولة أخيرة« محددة بأربعة أشهر إسرائيلالفلسطينية و
، ورحبت به »حماس« في السالم، وهو قرار تحفظت عنه سورية وحركة إسرائيلاالقتناع بجدية 

  . إسرائيل
ب في ختام اجتماعين عقدتهما اللجنة الوزارية لمتابعة مبادرة وجاء في بيان صادر عن الوزراء العر

رغم عدم «: السالم العربية مساء اول من امس وصباح امس في مقر الجامعة العربية في القاهرة
 في تحقيق السالم العادل، ترى اللجنة اعطاء فرصة للمحادثات غير المباشرة إسرائيلاالقتناع بجدية 

ابو (محمود عباس »  لدور الواليات المتحدة في ضوء تأكيداتها للرئيس الفلسطينيكمحاولة اخيرة، تسهيالً
المقبل موعدا الجتماع لجنة المتابعة لتقويم جهود ) يوليو(وحدد البيان االسبوع االول من تموز ). مازن

لنزاع العربي السالم، فإذا كانت فاشلة، فان الدول العربية ستدعو الى عقد اجتماع لمجلس االمن لمعالجة ا
  ).الفيتو(ية بكل ابعاده، والطلب من الواليات المتحدة عدم استخدام حق النقض سرائيل اإل-

وكان بيان اللجنة الوزارية العربية في شأن المفاوضات غير المباشرة، اثار جدالً في الجلسة االفتتاحية 
 وليد المعلم االمين العام للجامعة  لمجلس الجامعة العربية، اذ قاطع وزير الخارجية السوري133للدورة 

العربية عمرو موسى مراراً لدى تالوته بيان لجنة المتابعة العربية، ليعلن تحفظ سورية الن القرار لم 
يحظ باجماع اعضاء اللجنة، والنه ليس من اختصاص اللجنة اعطاء هذا التفويض للسلطة الفلسطينية، بل 

قرار فلسطيني، «واضاف ان قرار الذهاب الى المفاوضات .  للسالمانها ُأسست للترويج للمبادرة العربية
  . »ويجب ان تتحمل السلطة مسؤولية قرارها

وإزاء هذا الموقف طرح بيان لجنة مبادرة السالم للنقاش أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب وإصدار 
االجتماعات إن مجلس وقال وزير خارجية األردن ناصر جودة في ختام . قرار من المجلس في شأنه

وزراء الخارجية العرب أيد البيان، مع التأكيد على الحفاظ على الثوابت العربية والفلسطينية ومرجعيات 
  . عملية السالم
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المهلة التي أعطيت للمفاوضات غير «من جانبه، قال موسى في مؤتمر صحافي في ختام االجتماع إن 
  .»ي، فهذا هو نهاية الحبل بالنسبة اليناسرائيلاإل -المباشرة نقطة حازمة في الصراع العربي 

كان هناك إجماع على أن الواليات «: وعن الخالف السوري مع بقية أعضاء لجنة المبادرة، قال موسى
المتحدة لم تقم بدورها المطلوب، واالختالف أن سورية تقول ال فائدة، وأنه ال داعي لفرصة جديدة 

إنه إذا كان أبومازن تلقى تأكيدات معينة، فيجب أن نعطي فرصة للواليات لمفاوضات، أما الغالبية فتقول 
  . »يسرائيلالمتحدة، مع تحفظنا وعدم اقتنعانا بالموقف اإل
نسقط )... في حال الفشل(وضعنا في القرار بديالً هو انه «: وأكد موسى صحة الموقف السوري، وقال

ملفات القدس والقضية الفلسطينية واألراضي السورية في إشارة ألميركا، ونعيد (موضوع الوسيط النزيه 
موقفاً عربياً رسمياً بضرورة عرض موضوع القدس «وأضاف أن هناك . »ولبنان إلى مجلس األمن

  .والمؤسسات الدولية» والمقدسات على محكمة العدل الدولية ومجلس حقوق اإلنسان
علمـت أن  " المـصريون "، أن  عوفعبد الرحمن أبو عن مراسلها  4/3/2010 المـصريون،    وأضافت

القاهرة والرياض مارستا ضغوطا شديدة خالل اجتماع وزراء خارجية العرب بالقاهرة أمـس النتـزاع               
ي عبـر الوسـيط     سـرائيل قرار بدخول السلطة الفلسطينية في مفاوضات غير مباشرة مـع الجانـب اإل            

يد مؤيدة من بعض الدول مؤكدة عـدم        األمريكي، وتوجا ذلك بموافقة األغلبية رغم معارضة سوريا الشد        
  .جدوى العودة للمفاوضات

  
  %15 من االنتخابات واستطالعات الرأي ال تعطيها أكثر من حماس متخوفة كثيراً: عباس .2

 محمود عباس، إن كل استطالعات الرأي في فلـسطين بـشأن             السلطة الفلسطينية  قال رئيس : خ. م -وفا
ولة، وباألخص في قطاع غزة حيث ال تتعـدى نـسبة الــ             االنتخابات لم تعط لحركة حماس نسب مقب      

 علـى   "وراء األحداث "وقال في مقابلة مع برنامج       .، وأنه لذلك تخشى حماس الفشل في االنتخابات       15%
إنني ال أستطيع أن أنكر حركة حماس أو        ": 3/3 أمس األربعاء    القناة األولى بالتلفزيون المصري بثت ليلة     

 أن الشعب الفلسطيني بكل أطيافه هو شعب واحد موحد، وقمنـا بـالتوقيع              كداً، مؤ "أقصيها كما تفعل هي   
وأضاف أنه طالب قيادات حمـاس بـالتوقيع         .على الوثيقة ثم رفضت حماس والزالت ترفض حتى اآلن        

إننا لسنا أعداء، نحن أوالد شعب واحد مهما اختلفنا، فلنبقـى أبنـاء هـذا               ": على وثيقة المصالحة، وقال   
  ."منا هذا الوطن ومصلحتهالشعب ويحك

وبشأن عملية السالم، أوضح الرئيس أنه سيواصل المضي في طريق المفاوضات من أجل التوصل إلـى                
 .ية الحالية سرائيلتسوية سياسية سلمية، الستعادة حقوق الشعب الفلسطيني بالرغم من تطرف الحكومة اإل           

ضي الضفة والقدس، غيـر شـرعي وغيـر          على أرا  إسرائيلنعتبر أن االستيطان الذي تبنيه      ": وأضاف
 ." مستمرة في سياستها االستيطانية من أجل فرض األمـر الواقـع  إسرائيلقانوني، وبالرغم من ذلك فإن     

إن من يرفض السالم أمامه خياران، أولهما هو المقاومة العسكرية، وتبنت حركة حماس ذلك لفترة               : وقال
تحدث عن التهدئة وتضرب من يكـسر هـذه التهدئـة،           ، وبدأت ت  من الزمن ثم تراجعت عن هذا مؤخراً      

والثاني هو المقاومة الشعبية، ونحن مع هذه المقاومة ألنها شرعية وهذا حق الـشعب طبقـا للـشرعية                  
  .الدولية

، وأن أسلوب حماس في تسيير األمـور        "كابوس خطير "ي بأنه   سرائيل الحصار اإل  الرئيس عباس ووصف  
  %.100بية يوجد أمن واستقرار بنسبة ، أما في الضفة الغر"غير مقبول"

 أن أيـة    مؤكـداً .. وأشار إلى أن ميزانية السلطة الوطنية تنشر كل شهر على اإلنترنت وال يوجد فـساد              
وقال إن األمـور فـي       .، ويتم إحالتها إلى النائب العام     قضية مثبتة يقدمها أي شخص، سوف تبحث فوراً       
  .اء مشاريع واستثمارات عربيةالضفة تسير بشكل طبيعي، وهناك تطور في إنش
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لكي ترفضها حماس؟، بدل أن تكون االنتخابات فـي         ) المصالحة(ماذا يوجد في الوثيقة     ": عباسوتساءل  
 28، وهـذا باتفـاق الجميـع فـي          يناير حسب الدستور والقانون قالوا نعطى أنفسنا وقتاً       / كانون الثاني 

  ."لك وتم الموافقة على ذ)القادم(يونيو الماضي/ حزيران
وتابع أن الشعب الفلسطيني يقول كلمته وهناك صندوق االقتراع ومعروف أن لدينا انتخابـات نزيهـة،                
وإنني طالبت في االنتخابات الفلسطينية بحضور الجامعة العربيـة، والمـؤتمر اإلسـالمي والمنظمـات               

 إلى أن الـسبب     العالمية وجميع من يريد أن يشارك في مراقبة االنتخابات ولكن حماس رفضت، مشيراً            
  .األساسي أنهم ال يريدون االنتخابات، وطالبوا بالتمديد ورفضنا نحن

 إن إيران ال تريد من حماس أن توقع على المصالحة، ألن الذي يشغل بال إيران اآلن هـو                   عباسوقال  
أن  إلى أن إيران تعتبر حماس ورقة في يدها ممكـن            المفاوضات على السالح النووي مع أميركا، مشيراً      

  .تستخدمها في أية لحظة، رافضة أن توقع حماس قبل أن تنهى مفاوضاتها مع أميركا
 من إيران، مؤكـدا     إن سوريا لها دور أقل تأثيراً     : وعن الدور السوري ووثيقة المصالحة، أجاب الرئيس      

ة أن سوريا لها عالقات مع حماس وال تنكر هذا وتتعاطف معها، وأن هذا التعاطف والعالقـة والـضياف                 
وأضاف أن سوريا ال تعارض جهود المصالحة التي تقوم بهـا مـصر،              .تؤهل سوريا ألن تقول كلمتها    

  . من جانب سورياوإنما هي تبحث عن جهود تكميلية، مؤكدا أن الجهد الذي تقوم به مصر ليس مرفوضاً
  3/3/2010وكالة وفا، 

  
  حصلنا على موافقة عربية مشروطة للمفاوضات: عباس .3

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن رضاه إزاء نتائج لجنة متابعة المبادرة : لصالح علي ا- لندن
 لدى وصوله إلى عمان "الشرق األوسط" وقال لـ،العربية التي اختتمت أعمالها في القاهرة صباح أمس

فاوضات وأهمها أن العرب يؤيدون المساعي من أجل بدء الم) كويسة(النتائج منيحة " من القاهرة قادماً
القيود التي "وأضاف أن . " وهذه مهمة بالنسبة لنا ولهم وقيوداًلكنهم وضعوا شروطاً.. غير المباشرة

 ."باإلجمال نحن راضون عن البيان الختامي«: وتابع القول. "وضعوها تنطوي على رسائل لألميركيين
رام اهللا ال بد من العودة  الحديث عن موعد استئناف المفاوضات، مؤكدا أن لديه قيادة في عباسورفض 

وهي اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير .. إليها والحصول على موافقتها أوال
 .الفلسطينية

 حسب ما قاله مصدر فلسطيني شارك في الجلسة وطلب عدم ذكر اسمه ، في اجتماع اللجنةعباس قالو
وسنعطيهم ) غير المباشرة(، فإذا وافقتم سنذهب إلى المفاوضات أنا ألتزم بقراركم" ":الشرق األوسط"لـ

وإذا كان هناك بديل فآتوني "وتابع القول .. "وإذا رفضتم فإنني سألتزم بقرار رفضكم ولن أذهب.. فرصة
 ."وإذا كان البديل هو الحرب فأعدكم بأن أكون في المقدمة.. به

طري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ردا وقال المصدر إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الق
وعلق أحمد أبو الغيط وزير الخارجية . "إحنا يا أبو مازن بنحارب بالفلوس فقط"على أبو مازن مازحا 
 ."إسرائيليذهب للحرب من لم يوقع اتفاق سالم مع " المصري مازحا أيضاً

نه يتضمن موافقة عربية على استئناف ووصف مصدر في الوفد الفلسطيني قرار لجنة المتابعة بالجيد أل
 تموز /المفاوضات غير المباشرة لمدة أربعة أشهر فقط، لتعود بعدها اللجنة لالجتماع في مطلع يوليو

وحسب المصدر فإنه إذا ما توصلنا إلى قناعة بأنه لم يتحقق . المقبل لتقييم ما توصلت إليه المفاوضات
 . هون إلى مجلس األمن الدوليالتقدم الالزم فإن العرب جميعا سيتوج

إن السوريين يختارون متى يكون لهم عالقة " على الموقف السوري وقال المصدر الفلسطيني معلقاً
 -  وكي ال يغضبوا األميركيين -السوريين "وأضاف أن . "بالقضية الفلسطينية ومتى ال يكون لهم عالقة

وتمنى . "قليدي السوري إزاء القضية الفلسطينيةاختاروا أن يتحللوا من االلتزام بالموقف القومي الت
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بعدم التدخل في هذا الشأن الفلسطيني على كل الشؤون الفلسطينية "المصدر أن ينسحب الموقف السوري 
  . "هل انتهى الحديث عن قومية المعركة ومركزية القضية الفلسطينية": وقال. "وأال تكون المسألة اختيارية

  4/3/2010الشرق األوسط، 
  

  "إسرائيل"لن نعطي أي غطاء للمفاوضات المباشرة أو غير المباشرة مع  :هنية .4
 السلطة الفلسطينية برفع يدها عن      3/3  يوم األربعاء  هنية دعا رئيس وزراء حكومة غزة إسماعيل        :غزة

 هنيـة وطالـب    ".المجلس التشريعي في الضفة الغربية وأن يمنح النواب حقهم الكامل في عقد الجلسات            
حركة فتح والحكومة في رام اهللا بعـدم القيـام بـأي            "جلسة عقدها المجلس التشريعي بمدينة غزة       خالل  

إجراءات تكرس االنقسام الحاصل، مشدداً على رفضه إجراء االنتخابات البلدية في الضفة الغربيـة دون               
 عزيز دويـك    وعد هنية انعقاد المجلس التشريعي في الضفة وغزة برئاسة         .غزة قبل التوافق والمصالحة   

ألن االحتالل أراد أن يغيب نواب الضفة ليغلب        "هو استحقاق وطني وانتصار إلرادة الشعب الفلسطيني،        
  ".إرادة الشعب

نحن ال يوجد لـدينا معتقلـون     : "ودعا هنيه لإلفراج عن كل المعتقلين السياسيين في سجون الضفة، وقال          
، موضحا أن المعتقلين    "ى خلفية سياسية لنفرج عنه    سياسيون في غزة، وطلبنا من فتح اسم معتقل واحد عل         

 من فتح، قوبل بمزيـد مـن        معتقال أمنياً  20وبين أن قرار حكومته اإلفراج عن        .فقط على خلفيات أمنية   
اإلجراءات القمعية ومالحقة الكبار والصغار في الضفة، ثم توج بمنع انعقاد المجلس التـشريعي ومنـع                

  .لبرلمان لبحث القدس والمصالحةالنواب ودويك من دخول قاعة ا
تعالوا نذلل هـذه    "واقترح هنية تشكيل لجنة فلسطينية مشتركة إلعادة فتح معبر رفح بشكل كامل، مضيفا              

  ".العقبة ونفتح المعبر بتفاهم فلسطيني
 سرية كانت أو علنية،     "إسرائيل" أن حكومته لن تعطي أي غطاء للمفاوضات مع          هنية أكدمن جهة ثانية    

وشدد هنية على أن الحكومة لن تقر للمفاوض أن يجري جلسات مع االحـتالل              . ة أو غير مباشرة   مباشر
". ستبقى الحكومة في موقع الرفض لهذه الهرولة السياسية       : "في ظّل الهجوم على القدس واألقصى، وقال      

ن فـي   كان ينبغي أن يكون هناك موقف أكثر تماسكا من قبل الوزراء العرب المجتمعـون اآل              "وأضاف  
القاهرة ردا على ما تتعرض له المقدسات في فلسطين، لكن القرار يسير في اتجاه انحداري وهو إعطـاء   

ودعـا  ". غطاء عربي للمفاوض في ظل ضرب االحتالل للعاصمة السياسية الفلسطينية وتهويد المقدسات           
هـا مـن المفاوضـات مـع        هنية اللجنة العربية للمتابعة المجتمعة في القاهرة إلى إعادة النظر في موقف           

  .االحتالل
 على ما يجري فـي      ودعا هنيه العتبار الجمعة القادمة يوم غضب جماهيري في فلسطين وخارجها رداً           

وأكد على ضرورة تحرك األمة بشكل أكثر       . القدس والخليل والضفة من اعتداء على المقدسات اإلسالمية       
الحكومة تعتبـر أن    : "وقال .لمقدسات اإلسالمية فعالية من أجل القدس واألقصى والمسجد اإلبراهيمي وا       

القدس عاصمة أبدية للثقافة العربية، فنحن في مواجهة سرقة التاريخ وتزوير الحقائق، وعاصـمة أبديـة                
، مطالبا الدول العربيـة واإلسـالمية أن تهـتم بالقـدس كاهتمامهـا              "للفعل السياسي العربي واإلسالمي   

مـن أجـل أهلنـا وفلـسطين         " قائالً وأضاف. ه عواصمها الخاصة  بعواصمها وأن تمدها بكل ما تمد ب      
والستشعارنا بالمسئولية ولخطورة المرحلة سنبقى األوفياء لخط المقاومـة الباسـلة ولخـط المـصالحة               
الوطنية، ومستعدون للبحث في كل األفكار والمقترحات اإلبداعية الخالقة من أجل المصالحة على أساس              

  ".حماية الثوابت
  3/3/2010سما، وكالة 
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  ترفض وتؤكد أنه مخالف للقانون" األمانة العامة"و "التشريعي"الدويك يكلف بحر بمهام رئاسة  .5
 عزيز الدويك في جلسة عقدتها كتلة التغيير واإلصالح         .كلف رئيس المجلس التشريعي د     :فايز أبو عون  

 أحمد بحـر النائـب      .بمدينة غزة د  البرلمانية التابعة لحركة حماس، أمس، في مركز رشاد الشوا الثقافي           
األول له بمهام رئاسة المجلس، وتسيير جلساته، وذلك بسبب منع الدويك من دخـول القاعـة الرئيـسة                  

  .لالجتماعات في مقر المجلس برام اهللا
وكانت كتلة حماس البرلمانية عقدت، أمس، جلسة لمناقشة تقرير أعدته لجنة القـدس واألقـصى حـول                 

ية بحق المقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدن القدس والخليل وبيت لحم تاله مقرر             ائيلسراالنتهاكات اإل 
اللجنة النائب أحمد أبو حلبية، وطالب فيه منظمة المؤتمر اإلسالمي وجامعة الدول العربية بالقيام بالدور               

  .المطلوب والمنوط بهما في الدفاع عن القدس واألقصى والمقدسات
ـ  من جهتها، أكدت األ     ولـم   11/7/2007 للمجلس منذ    ، أن الدويك لم يعد رئيساً     "التشريعي"مانة العامة ل

يعد هناك أي نواب رئيس للمجلس ال أول وال ثان، وال يوجد في المجلس أي نائـب يحمـل أي صـفة                      
إن مبدأ التفويض أو التوكيل في المجلس التشريعي في أي شـأن            : "ضافتأو .رئاسة أو أي صفة أخرى    

غير جائز وغير معمول به وهو أمر مخالف للقانون أي كانت جهة ممارسته أو فعله، وهذا                من الشؤون   
 25/1/2010أمر ابتدعته حركة حماس دون أي سند قانوني لذلك، وإن المجلـس انتهـت مدتـه فـي                   

الستكمال هذا المجلس ومدته وهي أربع سنوات، وبالتالي انتهت معه كل الصفات للنواب، واألجـدر أن                
: وقالـت  ."لجميع لالنتخابات التشريعية والرئاسية ال أن يعطل االنتخابات كما فعلت حركة حماس           يدعو ا 

كما أن هذا االدعاء الباطل بتفويض الدويك لبحر هو استمرار لنهج حماس بمـصادرة اسـم المجلـس                  "
اعـات  وصفته وانتحالها لخدمة أغراضها الضيقة والالمسؤولة كما كانت فعلت عندما أقدمت علـى اجتم             

  ".باطلة باسم المجلس في غزة باستخدام بدعة التوكيالت
 4/3/2010األيام، فلسطين، 

 
  "إسرائيل"تندد بموافقة السلطة تأجيل البت في تقريرين حقوقيين دوليين يدينان : حكومة هنية .6

 بموافقة السلطة على تأجيل البت في تقريـرين حقـوقيين        أمسنددت حكومة غزة     : اشرف الهور  -غزة  
 نسخة منه عقـب اجتماعهـا       "القدس العربي "ودانت الحكومة في بيان لها تلقت        ."إسرائيل"ليين يدينان   دو
ـ   األ  التي قامت بها السلطة الفلسطينية من خالل طلب ممثليها في الجمعيـة            "الجريمة"سبوعي ما وصفته ب

 تأجيل اإلنسانس حقوق    ثم طلب ممثلها في مجل     أشهر تقرير غولدستون لستة     تأجيل المتحدة   لألممالعامة  
  . ريتشارد فولكاإلنسانمناقشة تقرير المقرر الخاص لحقوق 

 شعبنا ويجعل االحتالل يفلت من العقـاب، وان        أبناءيؤثر على حق الضحايا من      " التأجيل طلب   إنوقالت  
ق  لتقرير غولدستون كان مع سـب األولى ما قامت به سلطة فتح من تأجيل في المرة          أنهذه الخطوة تؤكد    

غير مؤتمنة على حقوق شعبنا وتتـساوق  " السلطة الفلسطينية  أن طلب التأجيل يؤكد     أنورأت   ."اإلصرار
ـ   أنها إلى، مشيرة   "وتفرط بحقوق شعبنا  (..) مع االحتالل     وعـدم تمثيلهـا     شرعيتها قانوناً " ال تعترف ب

  .لشعبنا في المحافل الدوليةً
  4/3/2010القدس العربي، 

  
   من تقرير فولكأهم تقارير أربعةنا لدي: ابراهيم خريشة .7

 التي استدعت قرار طلب األسباب خريشة المراقب الدائم لفلسطين باألمم المتحدة إبراهيم شرح :بيت لحم
 وجود تقارير إلىتأجيل مناقشة تقرير فولك المتعلق بحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية وعزا ذلك 

هذه العادة "اإلذاعية " معا" لشبكة  وأضافلحرب على غزة منه السيما تقرير جولدستون حول اأهم
 طلب إلىالفلسطينية التي ال يمكن اإلقالع عنها وهي االستعجال وإطالق األحكام وان هناك حيثيات أدت 
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وقال نحن مقبلون على أربعة تقارير في الجلسة القادمة أهم من تقرير . تأجيل طرح تقرير السيد فولك
 وهو تقرير المفوض السامي المتعلق بتنفيذ توصيات القاضي غولدستون، والمهم ءيفولك واهم من كل ش

ية، سرائيل تقرير النساء الحوامل اللواتي يضعن على الحواجز اإلأيضاالتركيز على هذا األمر وهناك 
 أربعة مشاريع قرارات لفلسطين في هذه الجلسة تتعلق بحق تقرير المصير والممارسات إلىإضافة 
  .يطان، وتوصيات القاضي غولدستونواالست
ية في سرائيل عمل فولك يتعلق باالنتهاكات اإلأن لهم على تقرير فولك مالحظات كثيرة، خاصة أن وأشار

األراضي الفلسطينية، وخرج فولك عن هذا األمر وبدا التحدث عن اإلشكاالت الفلسطينية الداخلية، وهذا 
ت كثيرة بالتقرير المقدم والذي ينطلق من قرار جمعية عامة وان هناك مغالطا  ال يجوز التحدث به،أمر

 وحماس بأجراء تحقيقات، "إسرائيل"نوفمبر الماضي والذي يطالب / تشرين الثاني 5الصادر بتاريخ يوم 
  .إسرائيلونحن ال نقبل بان يوازي التقرير بين حماس و

  3/3/2010وكالة معاً، 
  

   على غزة والفلتان األمني ولّى عهدهالسلفية الجهادية ليست خطرا: فتحي حماد .8
ـ     . نفى وزير الداخلية في حكومة غزة د      : غزة وجود أي  " قدس برس "فتحي حماد في تصريحات خاصة ل

ليس صحيحا على اإلطالق أن منـزل رئـيس الـوزراء           : "تهديد جدي لقيادات الحكومة في غزة، وقال      
هذه كلها أنباء عارية عن الـصحة تمامـا،         إسماعيل هنية قد تعرض ألي تفجير، وال مكاتب الحكومة، ف         

  ".واألمور تسير بشكل منضبط، واألخ إسماعيل هنية يمارس مهامه كرئيس للحكومة بأمان وباقتدار
 أو من رام    إسرائيللكن حماد أشار إلى أن ذلك ال يعني أن محاوالت استهداف األمن في غزة سواء من                 

 أو من رام اهللا لـم       إسرائيل بالوضع األمني في غزة سواء من        بالتأكيد فإن التربص  : "اهللا قد انتهت، وقال   
ينقطع، هناك محاوالت عديدة من جانب العدو الصهيوني ومن رام اهللا لبث روح الفرقة والبلبلة في غزة،                 

، والزالـت االنجـازات     2007لكن هذه أمور مقدور عليها اآلن، وقد تمكنا من تجاوزها منذ الحسم عام              
يوما بعد يوم للقضاء على الفلتان األمني بشكل نهائي، واألمن واألمان تُرسى قواعده             تتحقق على األرض    

  ".بشكل متين، وقد أمكنا من إرساء قواعد لألمن الجميع مطمئن لها
ال : "وعما إذا كان التيار السلفي قد أصبح مهدداً إضافياً الستقرار األوضاع األمنية في غزة، قال حمـاد                

لتيار السلفي، خصوصا أن السلفية موجودة في غزة منـذ أمـد بعيـد، وهـم ال        نشعر بأي خطورة من ا    
تبنينا الجهاد وقدمنا نماذج على األرض، وبالتالي فإذا كان الجهاد          " حماس"يشكلون خطرا ال سيما أننا في       

  ".موجودا فال مجال لهم لفرض آرائهم على أحد
  3/3/2010قدس برس 

  
  تفجيرات غزة نفذتها عناصر فتحاوية وسلفيةجزء من ": قدس برس"مصادر أمنية لـ .9

تقـف  " الجماعات السلفية الجهاديـة   "نفت مصادر أمنية فلسطينية مطلعة أن تكون ما تعرف باسم           : غزة
وراء كافة التفجيرات التي وقعت مؤخراً في قطاع غزة، مقللة من أهمية التقارير التي تحدثت عن أنهـا                  

 من هـذه    اًإن جزء ": "قدس برس "وقالت المصادر لوكالة     .ة في غزة  باتت تمثل تحدياً للحكومة الفلسطيني    
التفجيرات مفتعلة وليست عشوائية، ومن يقف وراءها عناصر من حركة فتح بالتعاون مع ما يعرف باسم                

أن عناصر فتح باتوا يسيطرون على هذه الجماعات ويوجهـون          : "وأضافت ".الجماعات السلفية الجهادية  "
 جزء من التفجيرات التي تقـع بـين فتـرة            نها بما تحتاجه من أموال وسالح، وأن      مسار عملها ويزودو  

وكـشفت   .، كمـا قالـت    "الجماعات السلفية الجهادية  "وأخرى تتم بتخطيط من حركة فتح وتنفيذ من قبل          
المصادر كذلك أن حركة فتح باتت تسيطر كذلك على تياراً تابعاً ألحد التنظيمات الفلسطينية الـصغيرة،                

حة أن معظم المراكز القيادية في الجهاز العسكري لهذا التنظيم الصغير يـسيطر عليهـا عناصـر                 موض
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حركة فتح والذين وجدوا فيه منفذا للهروب من واقع الحركة المتردي في األراضي الفلسطينية، ووسـيلة                
  .في قطاع غزة" حماس"لمحاربة حركة 

م أسباب شخصية، وجزء ثالث يعـود لخالفـات         وأشارت إلى أن جزء آخر من منفذي هذه التفجيرات له         
وكشفت أن معظم من يقف وراء هذه التفجيرات هم اآلن بحوزة وزارة الداخلية التـي                .تنظيمية وعائلية 

إن هذه العناصر ال يوجد لها ذكر علـى  : "وقالت تلك المصادر .تحقق في أسباب وطرق هذه االنفجارات    
معها " فتح"حد للحكومة في غزة، إال أن تعاون عناصر من حركة           الساحة الفلسطينية، وأنها ال تمثل أي ت      

  ".مكنها من تنفيذ هذه االنفجارات التي لم تسفر عن وقوع ضحايا
فتح إلى الجهات السلفية هو حمل السالح بـصورة غيـر شـرعية              أن هدف انضمام عناصر   : "وأضافت

مهم بالمال والـسالح والمتفجـرات،      لممارسة الفوضى والفلتان في غزة، السيما وأن هذه العناصر تدع         
ولديها خبرة كبيرة في العمل العسكري نظرا لعملها السابق في األجهزة األمنية التي عملت في القطـاع                 

  ".سابقا
  3/3/2010قدس برس 

  
   مصرية إلنجاز المصالحة الفلسطينية قبل القمة-جهود ليبية : مصادر فلسطينية .10

أمس، أن الجماهيرية الليبية ومصر تبذالن جهوداً جبارة لجعـل          أكدت مصادر فلسطينية مطلعة،     : )وام(
" لبناء غزة وإعادة إعمارهـا    " مارس الحالي في طرابلس      / من آذار  28 و 27ـ  القمة العربية المقبلة في ال    

إن أمام األفرقـاء الفلـسطينيين    "وقالت المصادر في تصريحات خاصة       .وليس للمصالحة الفلسطينية فقط   
ط للوصول إلى اتفاق حول الورقة المصرية وتوقيعها قبل القمة لالستفادة من الحضور             مهلة أسبوعين فق  

وأكـدت   ".العربي الواسع في اتجاه إعمار غزة وتحديد تطبيقات الحل على األرض بين حمـاس وفـتح               
 من حماس سيتوجه خالل األيام المقبلة إلى القاهرة بهدف مناقشة تحديد فتـرة زمنيـة                المصادر أن وفداً  

حددة لألطراف للتوقيع على ورقة المصالحة قبل القمة مع أخـذ مالحظـات الحركـة عنـد التطبيـق         م
وأكدت المصادر أن يحظر تفويت فرصة القمة العربية للحصول على اتفاق            ".بضمانات مصرية وعربية  

رصـة  فلسطيني في ظل الموقف الليبي المتوازن بين األفرقاء الفلسطينيين والذي يحتم عدم تـضييع الف              
  . القائمة

  4/3/2010الخليج، 
  

  فياض يدعو المجتمع الدولي لبذل الجهود لوقف االستيطان وممارسات االحتالل في القدس .11
ـ  خـالل اسـتقباله      ،سالم فياض .دعا رئيس الوزراء د   : رام اهللا    ، وزيـر الخارجيـة     أمـس رام اهللا،   ب

 فـي   يةسـرائيل اإل لوقف الممارسات    النيوزيالندي موري ماكولي، المجتمع الدولي لبذل مزيد من الجهود        
مدينة القدس المحتلة، وخاصة المتعلقة باالستيطان ومحاولة تغيير الواقع من خالل توسيع نطـاق هـدم                
المنازل، والتي تهدف إلى تغيير طابع المدينة، وبما يملثه ذلك كله من انتهاكات صارخة للقانون الدولي،                

 حل الدولتين، مشدداً على أهمية تفعيل التدخل الدولي بخطـوات           والمس بنتائج المفاوضات وإمكانية تنفيذ    
 بالوقف التام والشامل لهذه الممارسات، وبما يمهد الطريق إلى عملية سياسـية             "إسرائيل" إللزامملموسة  

 االحتالل، وتمكّن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره في إقامـة           إنهاءجادة وذات مصداقية وقادرة على      
  .، وعاصمتها القدس الشرقية1967قلة على كامل حدود دولته المست

  4/3/2010األيام، فلسطين، 
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  حماس والجهاد والشعبية تنتقد الغطاء العربي للسلطة بالعودة للمفاوضات غير المباشرة .12
 أن حركة حماس انتقدت بشدة قرار لجنة متابعة المبادرة العربية 3/3/2010قدس برس، نشرت وكالة 
ي منح السلطة الفلسطينية في رام اهللا الغطاء الستئناف المفاوضات غير المباشرة مع االحتالل للسالم، الذ

 لمواصلة عمليات االستيطان سرائيلالصهيوني مدةَ أربعة أشهر، واعتبرت ذلك بمثابة الغطاء إل
  . ومخططات التهويد

 المتابعة يعتبر رضوخا أن قرار لجنة" قدس برس"وأكدت الحركة في بيان لها أرسلت نسخة منه لـ 
  .للشروط األمريكية، واعتبرت استئنافها بشكل غير مباشر بأنه استمرار في العبث

دعا المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري، أن ) وكاالت( نقال عن 4/3/2010المستقبل، وذكرت 
طيني ودفع التوقف عن االستخفاف بالشعب الفلس"عباس وفريقه إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود 

أي مفاوضات مع "ورأى أن ". القضية إلى المزيد من الهاوية، وإلى التوقف عن حالة العبث بمصالحه
البديل لذلك هو عودة عباس إلى الخيار الوطني "، مؤكداً أن "االحتالل لن تقود إال إلى مزيد من الفشل

إن تعذُّر " وقال ".الصمود والمقاومةإلى جانب مساندة العرب لما يريده الشعب الفلسطيني، أال وهو خيار 
عباس بأن هناك موافقة عربية على استئناف المفاوضات وفق الرؤية األميركية غطاء شكلي للنزول عن 

  ".الشجرة والعودة إلى متاهات التسوية
 قبـول الجامعـة العربيـة       أدانت الجهاد اإلسالمي     أن حركة   غزة  من 4/3/2010سما،  وأوردت وكالة   

مع الكيان الصهيوني، على اعتباره موقفاً يخدم العدو المجـرم ويـشجعه            " مفاوضات التسوية "ف  الستئنا
على االستمرار في سياسات االستيطان والضم والتوسع على حساب شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، كما يشكل              

  .   الموقف استمراراً لمسلسل التنازالت المؤلم من قبل النظام الرسمي العربي
إن موقف الجامعة العربية بهذه الطريقة يعزز االنقسام الحاصل         " وصل وكالة سما     هاد في بيان  وقالت الج 

في الساحة الفلسطينية، خاصة وأن الجامعة العربية استمعت لرأي فريق السلطة دون النظـر لمواقـف                 
  . "الفصائل التي أجمعت مواقفها على رفض استئناف المفاوضات بأي شكل كان وتحت أي مبرر كان

لتحرير الجبهة الشعبية    نقال عن مراسلها من رام اهللا وليد عوض أن           4/3/2010القدس العربي، وأضافت  
 قرار وزراء خارجية لجنة المتابعة العربية وقال عضو المكتب السياسي للجبهـة جميـل            فلسطين انتقدت 
ـ  ليته القيـادة    خـاطئ تتحمـل مـسؤو      أساسهذا قرار خاطئ وبني على      " ":القدس العربي "المجدالوي ل

 في ظل تواصل االستيطان هو      إسرائيل، مشددا على ان العودة للمفاوضات غير المباشرة مع          "الفلسطينية
  ." الفلسطينياإلجماعخروج عن "

ـ         اإلسالميومن جهتها انتقدت حركة الجهاد       القـدس  " القرار العربي وقال خالد البطش احد قادة الحركة ل
يؤكد تخلي وزراء الخارجية العرب عن القضية الفلسطينية واسـترجاع           القرار   أنالواضح  من   ":العربي
 من قبل الموساد الصهيوني الذي      اإلمارات المحتلة والموافقة من قبلهم على استباحة ارض دولة          األرض

  ."اغتال الشهيد محمود المبحوح
لعـدو الـصهيوني    جامعة الدول العربية تذهب للمزيد من المفاوضات وما يسمى بالسالم مع ا           : "وأضاف

مخيب لآلمال وال   "، مضيفا بان قرار وزراء لجنة المتابعة العربية هو          "وذلك على حساب الكرامة العربية    
 العربية  األنظمة القرار الصادر عن     أن، مشددا على    "يعكس موقفا عربيا مسؤوال تجاه الشعب الفلسطيني      

، الن الشعوب تدعو لمقاومة     األنظمةمثلها تلك    يعكس التمثيل الحقيقي للشعوب العربية التي ت       ال"الرسمية  
  ."العدو الصهيوني والتصدي له

 استئناف المفاوضات فـي هـذه       إنومن جهته قال بسام الصالحي األمين العام لحزب الشعب الفلسطيني           
  . المتواصلة ولخطر الحرب في المنطقةاالحتاللالظروف هو بمثابة تزكية لممارسات 
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   المباشرة خطيئة كبرى تصب في مصلحة العدوالمفاوضات غير: الرشق .13
": قدس برس"قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق في تصريحات خاصة لـ: دمشق

ي، وتعتبر أنها مفاوضات عبثية سرائيلالحركة ترفض المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع العدو اإل"
 فإن إعطاء لجنة المتابعة العربية فرصة لمدة أربعة لن تجدي نفعا ولن توصل إلى أي نتيجة، وبالتالي

ي، لن تقدم ولن تؤخر شيئا في عملية التسوية، فإذا سرائيلأشهر لمفاوضات غير مباشرة مع العدو اإل
  !". سنة من التفاوض كانت نتيجتها صفر كما ذكر فريق التفاوض نفسه فكيف بأربعة أشهر18كانت 

 لالستمرار في خططها االستيطانية وتهويد سرائيلر يعطي الغطاء إلنحن نعتقد أن هذا القرا: "وأضاف
المقدسات اإلسالمية، والذهاب إلى التفاوض في ظل استمرار التهويد واالستيطان وآخرها ما يجري في 
الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل بن رباح، واستمرار الحفريات في األقصى، فإن مثل مثعذع الخطوة 

ألن من شأنها أن تجرئ العدو على استباحة الشعب الفلسطيني ومواصلة اعتداءاته مستهجنة ومستغربة 
نحن نعتقد أن هناك تراجعا لدى أمريكا عن مواقفهم التي أعلنوها، وهناك اشتراطات . على المقدسات

جديدة من جانب العدو كإخراج القدس من التفاوض ورفض عودة الالجئين واشتراط االقرار بيهودية 
، كل هذه اشتراطات إضافية، فالعودة إلى المفاوضات في ظل هذه األجواء خطيئة كبرى ستصب الدولة

  ".في مصلحة العدو
نحن نقول إن محمود عباس : "وحّمل الرشق مسؤولية هذا القرار إلى الرئيس محمود عباس وفريقه، وقال

 أن يختبئوا خلف الموقف وفريق أوسلو يتحملون المسؤولية األكبر في هذا التفريط، ألنهم يحاولون
العربي وهم الذين دفعوا باتجاه هذا الموقف وكانوا يحتاجون إلى غطاء وإلى سلم للنزول من فوق شجرة 
شروط وقف االستيطان، وهو ما يؤكد عمليا أن عباس وفريقه ال يملكون اإلرادة السياسية والوطنية 

  ".صهيونيللصمود وأنهم يذعنون ويرضخون باستمرار أمام التشدد ال
وأعرب الرشق عن أسفه ألن محمود عباس تنازل لالحتالل ولم يتنازل لشعبه، وجدد دعوة حماس إلى 

كان األولى بمحمود عباس أن يأتي : "المصالحة الوطنية والعمل صفا واحدا في مواجهة االحتالل، وقال
بدل أن يبديها تجاه " ماسح"إلى المصالحة وأن يبدي مرونة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وتجاه حركة 

ي، ألن المطلوب في هذه المرحلة هو انجاز المصالحة لمواجهة التحديات الصهيونية سرائيلالعدو اإل
ونحن في حماس سنستمر في صمودنا وتمسكنا بحقوق شعبنا وبمقدساتنا، ونؤكد أن . الكبرى صفا واحدا

نواصل عملنا مع كل القوى والفصائل المفاوضات العبثية ال تعنينا في شيء وال تعني شعبنا، وس
   .، على حد تعبيره"الفلسطينية من أجل الحفاظ على حقوق شعبنا

  3/3/2010قدس برس، 
  

   بعد إصابتهمايعتقل قائدين من سرايا القدساالحتالل يشن عملية عسكرية في جنين و .14
، في مدينة جنين شمال "ميالجهاد اإلسال"، الذراع العسكرية لحركة "سرايا القدس"نجا قياديان في : غزة

لكن مصادر فلسطينية قالت إن الجيش  .الضفة الغربية من محاولة اغتيال دبرتها لهما قوات االحتالل
وأشارت المصادر إلى أن عالء .  منذ ثماني سنوات بعد جرحهما"المطلوبين"ي اعتقل القياديين سرائيلاإل

ما أطلقت قوات االحتالل النار عليهما أثناء عملية جرحا عند)  سنة32(وباجس حمدية )  سنة33(الزيود 
عسكرية كبيرة شرعت في تنفيذها مساء أول من أمس في بلدات اليامون، وسيلة الحارثية، وكفر دان 

  .وأضافت أن قوات االحتالل اعتقلت القياديين الجريحين. غرب جنين
هي األكبر منذ " يةسرائيلاإلالعسكرية  الملقب أبو أحمد إن العملية "سرايا القدس"وقال الناطق باسم 

سنوات، إذ شارك فيها عشرات اآلليات ومئات الجنود تساندهم المروحيات في حصار منازل قادة سرايا 
القدس الذين لم يستسلموا كعادتهم، وخاضوا اشتباكات هي األعنف منذ سنوات استمرت حتى الخامسة 

بتهديد ناشطي سرايا القدس وهذا يؤكد في شكل قاطع "لطة واتهم األجهزة األمنية التابعة للس ."صباحاً
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التنسيق األمني المكشوف بين أجهزة االستخبارات الصهيونية ونظيرتها الفلسطينية في محاولة لمنع 
المقاومة، خصوصاً سرايا القدس، من الرد على االنتهاكات الصهيونية للمقدسات اإلسالمية في القدس 

   . "والخليل وبيت لحم
أحد قادة الجهاد في جنين محمود السعدي تعرض للمالحقة ومحاولة االعتقال من أجهزة "شار إلى أن وأ
عباس بعد يومين فقط من اإلفراج عنه من معتقالت االحتالل، وهو ) األمن التابعة للرئيس محمود(

لة اعتقاالت هذا العدوان الواسع تزامن مع حم" في بيان إلى أن "الجهاد"ولفتت . "مالحق حتى اليوم
الناصر الصويص، أحد القيادات التاريخية  طاولت عدداً من أبناء شعبنا في رام اهللا وطولكرم، بينهم عبد

  ."للحركة في الضفة المحتلة، وهي المرة الحادية عشرة التي يعتقل فيها
  4/3/2010الحياة،  

  
  حماس تنفي اتهام دول عربية بمالحقة المبحوح .15

صحة ما نسب إلى مصادر قيادية فيها عن اتهام دول عربية بمالحقة ي بيان فنفت حماس، : )وكاالت(
نؤكد على "وأضافت  .كانون الثاني الماضي/القيادي محمود المبحوح الذي قتل في دبي في شهر يناير

موقفنا الثابت من هذه القضية وهو اتهام الموساد بشكل مباشر فهو صاحب المصلحة األولى في ارتكاب 
  ".لجريمة البشعة بحق أحد أبطال المقاومةمثل هذه ا

  4/3/2010الخليج، 
  

  حوارات بين الفصائل تجري بعيدا عن وسائل اإلعالم لتحقيق المصالحة: مجدالوي .16
 كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مجدالوي عن حوارات تجري :غزة

في إطار المشاورات والحوار الشامل الذي يستهدف إنهاء بين فصائل فلسطينية بعيدا عن وسائل اإلعالم 
  .االنقسام والوصول إلى المصالحة الفلسطينية

أن الحوارات بدأت منذ أول فبراير بأشكال مختلفة ثنائية وثالثية " معا"وقال المجدالوي في حديث لـ
وأضاف  .صالحةوخماسية وشاملة لتذليل العقبات التي تعترض التوقيع على الورقة المصرية للم

مبدين , المجدالوي أن حماس كما غيرها من القوي تتفاعل بايجابية في إطار الحوارات الجارية
  .استعدادهم مناقشة مالحظاتهم أمام الفصائل جميعا

  3/3/2010وكالة معاً،  
  

   في غزة"القاعدة"حماس تحذِّر مصر من انتشار خاليا لـ": الجريدة الكويتية" .17
 مضمون رسالة شفوية بعثت بها حركة حماس على لسان "الجريد"ف لدى تكشّ : مصطفى سنجر-رفح 

 في قطاع "القاعدة" محمود الزهار إلى مصر، بشأن مخاوف الحركة من انتشار أفكار تنظيم .دالقيادي 
  .غزة

 لقاء جمعه ببرلمانيين مصريين في غزة قبل عن المخاوف الحمساوية من انتشار فيوكشف الزهار 
 في القطاع، مؤكداً أن الحركة تراقب تحركاتهم، وأنها سبق "القاعدة"ماعات تعتنق أفكار تنظيم خاليا ج

 بالقوة عند اقتحام مسجد أعلن فيه أحد شيوخ الجماعة السلفية ويدعى "رفح"أن قاومت وجودهم في مدينة 
في رفح، ملمحاً إلى  إنشاء إمارة إسالمية )قُتل في المواجهات التي دارت حول المسجد(عبداهللا يوسف 

  . مشاركة حماس في مقارعة الفكر القاعدي المتشدد بالفكر المعتدل
  عن اعتقاالت كثيرة في صفوف شبان غزيين يعتنقون الفكر كما تحدثت مصادر أخرى من قطاع غزة 

   .الديني المتشدد
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 في اعتناقه لفكر وأضافت أن االعتقاالت تشمل بعض أعضاء تنظيمات المقاومة المعروفة عند االشتباه
  .ديني متشدد

  4/2/2010الجريدة، الكويت، 
  

   العسكرية التابعة لحركته إلى نقاط يحددها الجيش أبو موسى مستعد لنقل القواعد: لبنان .18
 استعداده لنقـل القواعـد      أمس) سعيد موسى (العقيد أبو موسى    "  االنتفاضة –فتح  "أبدى أمين سر حركة     

 نقاط أخرى يحددها الجيش     إلىوجودة خارج المخيمات الفلسطينية في لبنان       العسكرية التابعة لحركته والم   
  .اللبناني

نقل القواعد المذكورة خاضع للحوار مع الحكومة اللبنانية وان الكـرة            "إن" قناة العالم "لـوقال في حديث    
 للتفـاوض مـع      نفى أي عالقة   وإذ. ، مؤكدا استعداد حركته للحوار مع السلطات اللبنانية       "في ملعبها اآلن  

 السالح الفلـسطيني    إدراج إمكان"الحكومة في شأن القواعد العسكرية بالحقوق المدنية للفلسطينيين، رأى          
 طاولـة   إلى تؤخذ رؤيته في االعتبار عشية العودة        أن، متمنيا   " الدفاعية عن لبنان   اإلستراتيجية إطارفي  

  .الحوار الوطني اللبناني
  4/3/2010النهار، 

  
  بالضفةي إسرائيلتتبنى مهاجمة موقع " مجموعات عماد مغنية" .19

عملية إطالق النار على موقع "  مجموعات الشهيد عماد مغنية-كتائب شهداء األقصى "تبنت : رام اهللا
ي، الليلة الماضية، قرب بيت عور التحتا، شمال غرب مدينة رام اهللا، وسط الضفة إسرائيلعسكري 
وأكدت  .أكدت أن العملية جاءت في إطار الرد على جرائم االحتالل بحق المقدساتو.  المحتلةالغربية

ية تعرض موقع عسكري للجيش قرب قرية بيت عور شمال غرب رام اهللا، إلى عملية إسرائيلمصادر 
  .إطالق نار من قبل مسلحين فلسطينيين من دون وقوع إصابات

  3/3/2010قدس برس، 
  

  غير المباشرةالستئناف المفاوضاتعباس القرار العربي بتوفير غطاء لب ترحب "إسرائيل" .20
 بدعم الجامعة العربية القتراح الواليات إسرائيل رّحبت :  تل أبيب- غزة -مينا العريبي لندن : واشنطن

 وقال مارك ريغيف، .يةسرائيلالمتحدة إجراء مفاوضات غير مباشرة بين السلطة الفلسطينية والحكومة اإل
ية ستتجاوب مع هذا القرار، سرائيللناطق بلسان مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إن الحكومة اإلا

أن رئيس "وأضاف . وفقا لسياستها المعروفة بتفضيل المفاوضات مع الفلسطينيين على أي شيء آخر
 ".مباحثات قدماالوزراء يعلن باستمرار تأييده لمفاوضات السالم، ونحن نأمل اآلن، أن تمضي هذه ال

إن وقتا طويال قد ضاع حتى اآلن بسبب امتناع الفلسطينيين عن التجاوب مع الدعوة : "وتابع الناطق
ونأمل هذه المرة أن تكون هناك نية . ية والقدوم إلى طاولة المفاوضات من دون شروط مسبقةسرائيلاإل

 ".إسرائيلمع جدية النتهاز الفرصة السانحة والدخول في مفاوضات جادة ومخلصة 
 4/3/2010الشرق األوسط، 

  
 اإلبراهيمي من قادة العالم محتجا على ضم الحرم أيلم يهاتفني : نتنياهو .21

ي، بنيامين نتنياهو ان يكون قد تلقى اتصاالت هاتفية من اي من القادة في سرائيلنفى رئيس الوزراء اإل
مسجد بالل "الشريف في الخليل و " راهيميالحرم االب"العالم احتجاجا على قرار حكومته القاضي بادراج 

اليوم بطلب " الكنيست"وجاءت أقوال نتنياهو في اطار نقاش في  .على قائمة التراث اليهودي" بن رباح
 ".الى أين؟.  في ظل قيادة نتنياهوإسرائيلسياسة "من المعارضة بعنوان 
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الذي طالب في سياق كلمة له ) البيت اليهودي(وقال نتنياهو ردا على عضو الكنيست، اوري اورباخ 
حتى لو كانت هناك اتصاالت هاتفية غير مريحة من "بتقديم الدعم الكامل للقرار والمضي قدما بتطبيقه 

، فقاطعه نتنياهو قائال إن احدا من قادة العالم لم يتصل به هاتفيا ولم "المصريين أو االصدقاء االمريكان
ت وسأله مجددا، فكرر نتنياهو القول ان احدا من قادة العالم وعاد عضو الكنيس.. يعرب له عن احتجاجه

 ..!لم يتصل به هاتفيا ولم يعرب له عن احتجاجه على القرار
  3/3/2010، 48عرب

  
  ال تسعى إلى مواجهة مع سوريا" إسرائيل: "نتنياهو .22

اهو، خالل اجتماع بنيامين نتني" يسرائيلاإل" رئيس الوزراء  قال":يو بي آي"، "الخليج "-القدس المحتلة 
توجد عملية تسلّح وتحريض منهجية للغاية من جانب "إنه " الكنيست"ـلجنة الخارجية والحرب التابعة ل

  ".إيران، ونحن ال نسعى إلى أية مواجهة مع سوريا
سوريا تمرر "يوسي بايداتس إن " يسرائيلاإل"وقال رئيس قسم األبحاث في شعبة االستخبارات العسكرية 

يواصل حزب اهللا في بناء قوته "وأضاف ". هللا أسلحة لم تجرؤ على تمريرها قبل اآلنإلى حزب ا
وتنفيذ انتشار واسع في جنوب وعمق لبنان، ويجمع أسلحة متقدمة بينها صواريخ " إسرائيل"لمواجهة 

  ". طويلة المدى وصواريخ مضادة للطائرات والدبابات بمساعدة إيران وسوريا
  4/3/2010الخليج، 

  
  حكومة نتنياهو إلى يجري اتصاالت لضم كتلة كديما زيبير .23

 أفادت صحيفة هآرتس في عددها الصادر اليوم ان رئيس الدولة العبرية شمعون بيريز يجري :بيت لحم
 .اتصاالت مع اوساط سياسية مختلفة ورؤساء االحزاب لدراسة فكرة ضم كتلة كديما الى الحكومة

 اكثر من مرة ان نتنياهو غير قادر على دفع العملية السلمية وأضافت الصحيفة ان الرئيس بيرس اوضح
  .اذ انه ال يحظى بدعم شركائه االئتالفيين ومعظمهم من كتل اليمين

  4/3/2010وكالة معاً، 
  

  حملة في الصحف العبرية على ليبرمان بعد استجوابه في قضية فساد جديدة .24
 إسرائيل"أمس في شدة على زعيم حزب حملت الصحف العبرية الصادرة :  اسعد تلحمي-الناصرة 

تشويش مجرى "، وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان غداة التحقيق الذي أجرته الشرطة معه بشبهة "بيتنا
من خالل حصوله في شكل غير قانوني على معلومات عن إجراءات اتخذتها " إساءة األمانة"و" العدالة

  .فسادالشرطة سرياً تتعلق بالتحقيقات معه في قضايا 
ودعا معلقون بارزون وزير الخارجية إلى االستقالة فوراً، أو قيام رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بإقالته، 

 سياسياً إسرائيلوبين توريط ) رشى وتبييض أموال(وربطوا بين تورط الوزير في مخالفات جنائية كثيرة 
 . في الحلبة الدولية وتسويد سمعتها

  4/3/2010الحياة، 
  

 " فيسبوك"موقع  في الضفة بعد نشر خبرها على  اقتحامتالل يلغي عمليةاالح .25
يا نشر على صفحته على إسرائيلية امس، ان جنديا سرائيلذكرت وسائل اإلعالم اإل: )أ ف ب، رويترز(

تفاصيل عملية عسكرية كان من المقرر ان يشارك فيها في قرية فلسطينية غرب رام اهللا " فيسبوك"موقع 
ية ان الجندي كتب على صفحته على فيسبوك سرائيلوقالت اإلذاعة اإل. الغربية المحتلةفي الضفة 

ونقل زمالؤه الذين شاهدوا ". قطنة، والخميس سنعود الى المنزل ان شاء اهللا) قرية(االربعاء، سننظف "
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ملية وأضافت اإلذاعة ان الجيش ألغى الع. ما كتب، االمر الى رؤسائهم على الفور فألغيت العملية
 . وامتعض من سلوك هذا الجندي وقرر تعليق خدمته في وحدته العسكرية

  4/3/2010السفير،     
  

  المؤقتالضفة يرتفع رغم التجميد بعدد الوحدات السكنية االستيطانية : يسرائيلاإلالحصاء ا .26
رتفاع ية آخذ في االسرائيلي أن عدد وحدات السكن في المستوطنات اإلإسرائيلكشف تقرير : تل ابيب

خالل الربع األخير من العام الماضي، وهي الفترة التي كان من المفروض أن يؤدي ما يوصف بالتجميد 
 .الحكومي لهذه النشاطات إلى تخفيض هذا العدد

ي مفاده إن سرائيلاليوم تقريرا أصدره مكتب اإلحصاء المركزي اإل" جيروزاليم بوست"ونشرت صحيفة 
وحتى كانون ) اكتوبر(كنية استيطانية في الضفة الغربية من تشرين األول  وحدة س593العمل قد بدأ في 

 في المئة عن أول ربع من السنة نفسها، عندما حفرت أساسات 73.3الماضيين، بزيادة ) ديسمبر(األول 
 .يسرائيل وحدة سكنية بحسب األرقام التي أصدرها مكتب اإلحصاءات المركزي اإل342

 في المئة مقارنة الربع األخير من العام الماضي مع الربع 84.7 ايضا تصل الى وهذه الزيادة دراماتيكية
وارتفع هذا المّد بقوة في الربع الثالث عندما بدأ العمل .  وحدة سكنية321الثاني، حيث بدا العمل في بناء 

 . وحدة سكنية447في 
ي بنيامين سرائيللوزراء اإلوبقيت هذه األرقام في ارتفاع خالل الربع األخير، حتى مع فرض رئيس ا

 تشرين الثاني 29 شهورعلى البناء االستيطان والذي بدأ مفعوله يوم 10نتنياهو وحكومته تجميدا مدته 
الماضي، وكان من المفروض أن يمنع أي شروع في أعمال البناء اعتبارا من كانون األول ) نوفمبر(
 .الماضي وبالتالي أن يخفض من هذه االرقام) ديسمبر(

 يندرج في االنماط العامة 2009، فإن البناء االستيطاني في العام "سي بي اس"ووفقا الحصائيات 
 في المئة عن عام 19 انخفاضا بنسبة 2009 وحدات استيطانية عام 1703ويشكل بناء . للسنوات السابقة

 2007 وحدة عام 1471 وحدات، لكن هذا الرقم كان أعلى من 2107 الذي تم فيه انشاء 2008
 في المئة 33.6 وحدات تم بناؤها العام الماضي، فإن 1703ومن أصل . 2006 وحدة في العام 1518و

ويشكل هذا انخفاضا في نسبة .  كانت خاصة1130كانت منشآت عامة، و)  وحدة573(منها فقط 
 . في المئة من الوحدات االستيطانية منشآت عامة37.8، حين كانت 2008المنشآت العامة عن عام 

ووفقا لقوانين التجميد، تم وقف العمل في كل المنازل التي لم يتم وضع أسسها، لكن تم السماح باكمال 
، فان عدد المنازل التي اكتمل "سي بي اس"ووفقا للـ.  االف منزل كانت أسسها موضوعة3العمل في 
ة عن عدد المنازل  في المئ29.7 منزال، وهي زيادة بنسبة 2077 قد ارتفع ايضا الى 2009بناؤها عام 

 1747 تم بناء 2007وفي . 1601 وهي 2008في مستوطنات الضفة الغربية التي تم بناؤها عام 
  . منزال استيطانيا2167 فقد اكتمل بناء 2006منزال، أما في 

  3/3/2010القدس، فلسطين، 
  

   اغتيال المبحوحتتباهى بجريمة "جورزاليم"صحفة  .27
ية، أول من   سرائيلاإل" جورزاليم بوست "شرعية الدولية، وزعت صحيفة     في تحد لل  :  إسالم الشافعي  - أبها

تحتفي " تي شيرت "أمس، إعالناً لقرائها على موقعها اإللكتروني وعبر البريد اإللكتروني يروج لقمصان            
وعرضت الصحيفة عدة نماذج من      ." وندعم الموساد  إسرائيليجب أن نفتخر ب   "بعملية دبي األخيرة ويقول     

لتي حملت عبارات ورسوماً تؤيد العمليات اإلجرامية التـي يرتكبهـا جهـاز االسـتخبارات               القمصان ا 
 ."موساد"ي سرائيلاإل

 4/3/2010الوطن، السعودية، 
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  ية ردا على االتهامات له بالفسادسرائيلليبرمان يرفع دعوة قضائية ضد قيادة الشرطة اإل .28

أنه رفع دعوة قـضائية      آذار/ مارس 3وم األربعاء   يالى أفيغدور ليبرمان    سرائيلأعلن وزير الخارجية اإل   
ية التى يتهمها بأنها قامت بتسريب معلومات إلى الصحافة         سرائيللدى المحكمة العليا ضد قيادة الشرطة اإل      

قدمت شكوى أمام المحكمة العليا     : "وقال ليبرمان للصحفيين   .غداة التحقيق معه حول قضية فساد تستهدفه      
 13"، موضـحا أن الـشكوى تـشمل    "قامت بها الشرطة بشأن مجريات التحقيقبشأن تسريبات منهجية   

  ".ضابط شرطة من قسم التحقيقات الجنائية مطلعين على الملف
  3/3/2010روسيا اليوم، 

  
  على حدود غزة " المنظار القاتل" يعلن عن استخدام يسرائيلالجيش اإل .29

، الذي "المنظار القاتل"استخدامه لما يعرف بـنشر الجيش الصهيوني بصورة مفاجئة تقريراً مصوراً عن 
. يمتلك القدرة التقنية على اغتيال مسلحين عن بعد كبير يقدر بمئات األمتار على الحدود مع قطاع غزة

وقالت قيادة الجيش إن هذا السالح الجديد يوفّر حلوالً وإجابات عملية سريعة لمن ال يمتلك الكثير من 
صدرت التوصيات بأن كل من يقترب بمسافة ال تزيد عن مئات األمتار يتم كما . الوقت إلنقاذ حياته

  . استهدافه بالقتل المباشر دون أي تحذير
  3/3/2010مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، : عن العبري، ترجمة، القناة العاشرة

  
  نقل محطة الرادار األمريكية إلى النقب يمكنّها من رصد الخليج بأكمله وأجزاء من إيران :مصادر .30

والتي " FBX-T system"أشارت مصادر عسكرية صهيونية إلى أن محطة الرادار األمريكية المتقدمة 
صبت في ، المضادة للهجمات بالصواريخ الباليستية، والتي كانت قد نX-Band radarُتستخدم تكنولوجيا 

، نُقلت من موقعها قبل بضعة أسابيع، ونُصبت في قاعدة "نفاتيم" في قاعدة سالح الجو الصهيوني 2008
وأضافت المصادر أن الجيش األمريكي يكون بذلك حصل على أول قاعدة . في النقب" هار كيرين"

و حتى تابع للجيش أ" يإسرائيل"مستقلة له في إحدى النقاط اإلستراتيجية والتي ال يسمح ألي مصدر 
أبعدها عن مرمى صواريخ حماس " هار كيرين"وأوضحت المصادر أن نقل المحطة إلى . بالدخول إليها

وذكرت المصادر أن الموقع ". حزب اهللا"ومرمى الصواريخ بعيدة المدى التي توجد اليوم بحوزة 
راقبة جميع التحركات التي اإلستراتيجي للقاعدة، والوضوح الجوي من حولها، يمكّن من يوجد بها من م

تدور في البحر األحمر وشبة الجزيرة العربية والخليج العربي وأجزاء من جنوب إيران بواسطة الرادار 
  . المتقدم

  3/3/2010، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية: ، ترجمةديبكا فايل
  

    شهرياً " فيسبوك"يون يقضون أكثر من مليار دقيقة في موقع سرائيلاإل: عبرية صحيفة .31
ُ يعد أكثر المواقع اإللكترونية شهرة بين " فيسبوك"صحيفة هآرتس إن موقع   قالت: الناصرة الشهير

  .هذه الشبكة االجتماعية مليار دقيقة كل شهر على صفحات أكثر من أنهم يقضون إذ  اإلسرئيليين،
" فيسبوك"لمدير االستراتيجي في ا" تريفور جونسون" عن ) 2/3(وبحسب ما نقلته هآرتس أمس الثالثاء 

يين، سرائيلأشهر موقع إلكتروني بين اإل) فيسبوك(لمنطقة أوروبا وإفريقيا والشرق األوسط؛ُ يعتبر موقع 
  فهم يقضون على صفحاته نحو مليار دقيقة كل شهر، وهو ما يزيد عن مجموع الوقت الذي يقضيه 
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) يوتيوب(وموقع ) واال(ية سرائيلابة اإللكترونية اإلو البو) جوجل(في تصفح محرك البحث  اإلسرئيليون
   . مجتمعين

  3/3/2010قدس برس، 
  

   موقعاً إسالمياً ومسيحيا150ًتضم " التراث اليهودي"قائمة : الهيئة اإلسالمية المسيحية .32
 ومعالم أماكن أسماء عن األربعاء المسيحية النقاب اإلسالميةكشفت الهيئة  : وليد عوض-رام اهللا 

  . قائمة المعالم التراثية اليهوديةإلى ضمها إلى "إسرائيل"طينية جديدة تسعى فلس
 حسن خاطر بأن الهيئة استطاعت الحصول على قائمة المعالم التي تسعى . العام للهيئة داألمين وأوضح

تكاد  القائمة أنلى إشار أو .جل االستيالء عليهاأحكومة نتنياهو لضمها للمعالم التراثية اليهودية من 
 ومسجد بالل بن اإلبراهيمي المسجد إلى فإضافة الفلسطينية، األرضتستحوذ على معظم معالم ورموز 

 بلدة سلوان جنوب إلى إضافةسوار البلدة القديمة في مدينة القدس، أ أيضاًرباح، فان القائمة تضم 
   ."تالل القدس" وكذلك األقصى

 إلى إضافة "جبل عيبال" وكذلك "جبل جرزيم"دينة نابلس  الجبال التي تقوم عليها ميضاًأ القائمة تضمو
 أمكنيسة " أهمها عريقة، أثرية كنائس ومعالم مسيحية أيضاً القائمة تضم أنوأكد خاطر  ."مرج بن عامر"

 أنقاض التي تقوم على "حديقة برعام"لى ما يسمونه إضافة إ دير بيزنطي قديم، أو وهي بقايا كنيسة "العمد
  .م1948 وسكانها من المسيحيين الموارنة الذين هّجروا عام "كفر برعم'" اسمها قرية فلسطينية
 أبرزها مدنا فلسطينية عريقة كانت قائمة قبل نزول التوراة، أيضاإن القائمة تتضمن ": واضاف خاطر

ا لى قلعة رأس العين بيافإ إضافةمدينة عسقالن ومدينة بيسان ومدينة قيسارية على الساحل الفلسطيني، 
 منطقة سوسيا إلى إضافة منتزه وطني، إلىوهي المعروفة بحصن الصادق وقد حولته سلطات االحتالل 

المقامة منذ العام ' كدوميم' وآثارا كنعانية قديمة، وكذلك مستوطنة أبنيةجنوب بلدة يطا بالخليل حيث تضم 
ومجدو هو اسم ' ونهارمجد' بلدة كفر قدوم العربية، وتل مجدو الذي يسمونه أراضيم على 1975
 المدن الكنعانية في التاريخ، ويقع التل شمال فلسطين والى الغرب من جنين، وهو المكان الشهير ألشهر

  .األرضالمرتبط بنبوءات الكتب المقدسة والذي سيشهد حسم الصراع بين الخير والشر على هذه 
 الشهيرة في فلسطين، إلسالميةا عددا من القبور والمقامات أيضا القائمة تضم أنلى إ خاطر وأشار
 - "مغارة التوأمين" إلى إضافة بنابلس، "قبر يوسف" غربي القدس وكذلك "مقام النبي صموئيل" أبرزها

 غرب البحر الميت حيث "كهوف قمران" إلى إضافة ما يعرف ببيت شيمش غرب القدس، أو -بعرتوف 
  .يضاًأ "وادي قمران" إلى إضافةلكهوف،  كهفا من هذه ا11 من أكثر مخطوطة تاريخية في 85اكتشفت 

  4/3/2010القدس العربي، 
  

  "خائن لوطنه"ية تحت القدس سرائيلمن يعمل في الحفريات اإل: فتوى فلسطينية .33
 بحرمة ، قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي، أفتى تيسير التميمي:رام اهللا

والرامية إلى تهويدها "ي تحت مدينة القدس سرائيلاالحتالل اإلالعمل في الحفريات التي تقوم بها سلطات 
وهدم مبانيها وعمائرها التاريخية واألثرية، بهدف طمس معالمها العربية واإلسالمية وإلغاء هويتها 

هذا المسجد بوصفه مسرى الرسول صلى اهللا عليه وسلم يمثل جزءاً ال "وأشار التميمي إلى أن  ".الوطنية
قيدة اإلسالمية، فأي عمل من شأنه تهديد هويته وبنيانه هو مساس بالعقيدة وطعن في الدين يتجزأ من الع

إن هذا الحكم الشرعي ينطبق أيضاً على العمل في بناء : "وقال ".وال يجوز صدوره عن أي فلسطيني
نات وشراء الكنس اليهودية في المدينة المقدسة أو بالقرب من المسجد األقصى المبارك وفي بناء المستوط

  ."أي من منتجاتها
  3/3/2010 قدس برس،
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  يجتاح ويجرف أراضي زراعية في القطاعو ... فلسطينياً في الضفة وغزة11عتقل ياالحتالل  .34

قالت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية إن قوات االحتالل اجتاحت،  :، وكاالت"الخليج "-فلسطين المحتلة 
وقال سكان . زة، ومنطقة في بلدة بيت الهيا شمال القطاعأمس، منطقة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غ

ية توغلت لمئات األمتار في محيط معبر كرم أبو سالم جنوب إسرائيلفي مدينة رفح إن دبابات وآليات 
وأضاف السكان إن الجرافات التي رافقت . شرقي المدينة، وسط إطالق نار كثيف في كل االتجاهات

  . تسوية مساحات من األراضي القريبة من المعبرقوات االحتالل شرعت في إعادة
وكانت قوات االحتالل اجتاحت في وقت سابق شمال بلدة بيت الهيا شمال القطاع، وشرعت في جرف 

  .مساحات من األراضي الزراعية واختطفت أربعة مزارعين أثناء عملهم في جني المحاصيل
سبعة  جيش االحتالل اعتقل فجر أمس وكانت مصادر فلسطينية قد أكدت في وقت سابق، أمس، أن

  .طينيين بمحافظة جنين، شمال الضفةفلس
  4/3/2010الخليج، 

  
  مقتل شاب في انهيار نفق جنوب رفح بعد 143ارتفاع عدد الذين قضوا في األنفاق إلى  .35

 على ، اثر انهيار نفق3/3/2010أفادت مصادر طبية فلسطينية أن شاباً فلسطينياً قُتل مساء يوم األربعاء 
  . الحدود الفلسطينية المصرية، تحديداً مقابل حي القشوط جنوب مدينة رفح

 فلسطينياً قضوا في انهيار أنفاق على الحدود بين جانبي معبر رفح الفلسطيني 143والجدير ذكره، أن 
  . 2007ي على القطاع في حزيران سرائيلوالمصري، منذ فرض الحصار اإل

  3/3/2010فلسطين أون الين، 
  

  واستهدافه جزء من استهداف األقصى" سياسية"صالح  محاكمة الشيخ رائد": واجب" .36
عن تضامنه الكامل مع الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة " واجب" عّبر تجمع العودة الفلسطيني :دمشق

في وجه محاوالت العزل الصهيونية ألحد رموز الشعب "، 1948اإلسالمية في األراضي المحتلة سنة 
، معتبراً استهدافه جزء من استهداف "، وفي وجه حملة التضييق الصهيونية التي تستهدفهالفلسطيني

، أن )3/3(نسخة منه يوم األربعاء " قدس برس"وأكد التجمع في بيان مكتوب وصل  .المسجد األقصى
ضمن الحملة "، وهي تأتي "سياسية بامتياز وفاقدة ألبسط األسس القانونية"محاكمة الشيخ صالح 

  ".هيونية الكبرى في استهداف المسجد األقصى وتهويد كامل القدسالص
  3/3/2010 قدس برس،

  
  تركيز األنفاق على تهريب المواد الخام يفضي إلى إنعاش صناعات تعطلت إثر الحصار .37

  طفيفاًأكد المدير التنفيذي التحاد الصناعات اإلنشائية في غزة فريد زقوت أن تحسناً: حامد جاد -غزة 
 على النشاط العمراني في غزة اثر لجوء العديد من مالكي األنفاق إلى تهريب مواد االسمنت يراًطرأ أخ

والحديد واألخشاب والطالء بدال من تهريب السلع والبضائع االستهالكية التي تكدست كميات كبيرة منها 
   .في أسواق غزة

في حين كان سعره "  دينارا150 " شيكال880ً بنحو ونوه زقوت إلى أن سعر طن االسمنت يقدر حالياً
ممن يعملون في قطاع % 25الفتاً إلى أن نحو "  دينار500" آالف شيكل 3يصل قبل أكثر من عام لنحو 

  .اإلنشاءات وجدوا مؤخراً فرصة للعودة إلى أعمالهم اثر انخفاض أسعار مواد البناء المذكورة
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بين أن دخول كميات كبيرة من األقمشة أما رئيس اتحاد مصانع الخياطة في غزة محمد أبو شنب ف
 مصنع من 100 بعودة أكثر من أخيراًومستلزمات الخياطة المهربة إلى أسواق غزة عبر األنفاق ساهمت 

 مصنع من مصانع الخياطة المتعطلة عن العمل 900مصانع الخياطة إلى أعمالها وذلك من أصل نحو 
ال "  مصنع100"رغم من أن نشاط هذه المصانع وأوضح انه بال .منذ فرض الحصار المشدد على غزة

 استطاعت تمكين نحو ألف عامل من العودة ألعمالهم أنهامن قدرتها اإلنتاجية الفعلية إال % 20يتجاوز 
وبين أن  . ألف عامل في قطاع غزة20منوها إلى أن مصانع الخياطة كانت قبل الحصار تشغل قرابة 

  .البس محلية الصنع شهدت أخيرا تحسنا ملحوظاًمبيعات مصانع الخياطة في غزة من الم
  4/3/2010الغد، األردن، 

  
  حملة شبابية تهدف لتشكل جسراً للتواصل المعرفي مع العالم الخارجي"..كتاب يكسر الحصار" .38

بهدف التواصل " كتاب يكسر الحصار"أطلق مجموعة من الشباب الفلسطيني في قطاع غزة حملة : غزة
  .خارجي على الرغم من الحصار المشدد المضروب على قطاع غزةالمعرفي في العالم ال

كانت خاطرة " كتاب يكسر الحصار"إن حملة "وقالت إيمان أبو جبة مسؤولة اللجنة اإلعالمية للحملة 
ففكرة فمشروع بدا ينسج خيوطه ليصل إلى النجاح، فكرة الحملة والتي نسجها شباب في مقتبل العمر لم 

وف السياسية بغزة عن البحث في أرجاء عقولهم عن فكرة تنتشلهم من غيابات يثنيهم الحصار والظر
  ".البطالة والتشرذم االجتماعي والثقافي

  3/3/2010 قدس برس،
  

 على العرب إنضاج خيارات أخرى غير السالم منها المقاومة: وزير الخارجية اللبناني .39
قاها أمام مجلس جامعة الدول العربية على  خالل كلمة أل،علي الشامي .داللبناني  وزير الخارجية أكد

بالرغم من إيماننا بأن السالم العادل والشامل يجب أن يبقى خيارنا االستراتيجي "المستوى الوزاري، إنه 
ية بإنضاج خيارات أخرى، دفاعاً عن سرائيلإال أننا نؤمن بأن العالم العربي مطالب إزاء هذه العدوانية اإل

 ".ومن ضمنها المقاومة التي أثبتت جدواهاالنفس وصداً للعدوان، 
  4/3/2010السفير، 

  
   المبحوحاغتيال بشأن المعارضة اللبنانية تبعث مذكرة إلى بان كي مون .40

"  لجنة المتابعة-األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، قوى المعارضة اللبنانية" أعلنت :وكاالت
ألمين العام لألمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز، وقدم له في بيان أمس، أن وفدا منها زار ممثل ا

 األمين العام بان كي مون حول جريمة اغتيال المبحوح، حملت فيها المجتمع الدولي إلىمذكرة مرفوعة "
  ."يسرائيلوالهيئات الدولية وفي مقدمها مجلس األمن مسؤولية عدم وضع حد لإلرهاب اإل

  4/3/2010الخليج، 
 

 "المقاولون العرب"لبنانية ضد الجدار الفوالذي تطالب النواب بعدم التعامل مع الحملة ال .41
، أمس، رسالة مفتوحة إلى النواب )الجدار الفوالذي الفاصل بين مصر وغّزة" (حملة جدار العار"وجهت 

يضاً في ، تعمل أ"المقاولون العرب"الشركة المسؤولة عن بناء الجدار، شركة "اللبنانيين تبلغهم فيها بأن 
ربما قد فات األوان لفسخ العقد "وإذ رأت الحملة أنه ". لبنان على تنفيذ أحد المشاريع في مدينة صيدا

مع الشركة، لكن ذلك ال يمنعكم من أن تطالبوا الحكومة ومجالسها " مجلس اإلنماء واإلعمار"الذي أبرمه 
علما ... ل ما لم تتوقّفْ عن بناء جدار العاروأدواتها بعدم التعاقد مع هذه الشركة في مشاريع في المستقب

وختمت الحملة ". سالح المهندسين في جيش الواليات المتحدة األميركية"أن هذا الجدار هو من تصميم 



  

  

 
 

  

            21 ص                                     1718:         العدد       4/3/2010الخميس  :التاريخ

السكوت عن شركة تعمل في بالدنا وترتكب الجريمة الموصوفة في حقّ أشقّائنا "رسالتها باعتبار 
 ". وشقيقاتنا مشاركة في الجريمة

  4/3/2010فير، الس
  

 "فتح اإلسالم"طلب اإلعدام لمجموعة من القضاء اللبناني ي .42
" فتح اإلسالم"ان عقوبة اإلعدام لمجموعة من تنظيم فادي صّواللبناني طلب قاضي التحقيق العسكري 

ل  أقدموا على تأليف عصابة مسلّحة بقصد القيام بأعماالذين اتهموا بأنهم.  لبنانيين3 فلسطينيين و7بينهم 
إرهابية، وصنع واقتناء وحيازة أسلحة ومواد تفجير، وعلى تفخيخ سيارات، وعلى تزوير أوراق 
ومستندات رسمية، وترويج عمالت مزّورة، وعلى القتل ومحاولة القتل، وتهريب فارين، وعلى تزوير 

  . رخص سوق وجوازات سفر
  4/3/2010السفير، 

  
  ساسي في عملية السالمفلسطين شريك أ: قرارات وزراء الخارجية العرب .43

أكد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، في قرارات من المفترض أن تكون : القاهرة
 في مقر الجامعة العربية، أن دولة فلسطين شريك 133أقرت مساء أمس في اختتام اجتماع الدورة 

» حماس«يال القيادي في حركة أساسي في عملية السالم، كما أدان المجلس في قرار آخر جريمة اغت
انتهاكاً لسيادة اإلمارات «الماضي، واعتبرها ) يناير( كانون الثاني 19محمود المبحوح في دبي في 

، مؤيداً جهود دولة اإلمارات في التحقيقات التي تجريها لكشف مالبسات الجريمة، وداعياً كل »وأمنها
  . لتحقيقات لضبط الجناة وتقديمهم الى العدالةالدول الى التعاون مع األجهزة المعنية في تلك ا

وأكد المجلس أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السالم، وأنه يجب استمرار دعم منظمة التحرير 
 بالوقف الكامل لالستيطان قبل استئناف المفاوضات من النقطة التي انتهت عندها، إسرائيلفي مطالبتها 

سالم، ووضع إطار زمني للمفاوضات، والشروع في قضايا التسوية وتحديد مرجعية واضحة لعملية ال
  .النهائية للصراع، وعلى رأسها االستيطان والقدس والالجئون والحدود والمياه

وشدد المجلس على أن قطاع غزة والضفة، بما فيها القدس الشرقية، وحدة جغرافية واحدة ال تتجزأ لقيام 
 وعاصمتها القدس الشرقية، 1967فة األراضي التي احتلت عام الدولة الفلسطينية المستقلة على كا

ورفض كل المحاوالت الرامية إلى تفتيت وحدة األراضي الفلسطينية وكل اإلجراءات األحادية الجانب 
  . إسرائيلالتي تتخذها 

، كما إسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين باالعتراف بيهودية دولة سرائيلورفض المجلس المواقف اإل
ية األحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي سرائيلرفض كل اإلجراءات اإل

واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي ومحاوالت االلتفاف على أسس عملية السالم ومرجعياتها 
  . مستقلة قابلة للحياةوتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين والقضاء على فرصة إقامة دولة فلسطينية

وأعرب المجلس عن قلقه من تراجع في الموقف األميركي في شأن سياسة االستيطان، كما أكد أن 
وطالب المجتمع . المصالحة هي الضمانة الحقيقية الوحيدة في سبيل الحفاظ على األراضي الفلسطينية

  . المعابر من قطاع غزة واليه من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتحإسرائيلالدولي بالضغط على 
  4/3/2010الحياة، 

  
 صر تعرقل مشاركة حماس في القمة العربيةم": العرب القطرية" .44

» العرب«كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ :  وكاالت– عواصم - أحمد علي وصالح جمعة -القاهرة 
ى الجماهيرية الليبية أن الرئيس المصري حسني مبارك أوفد أمس األربعاء مبعوثاً رفيع المستوى إل
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بهدف عرقلة مشاركة حماس في القمة العربية بعدما رشحت أنباء عن نية العقيد معمر القذافي دعوة 
 .الحركة للقمة

وقالت المصادر إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هدد بمقاطعة القمة العربية في حال دعيت حماس 
 .ي وليبي خالل زيارة عباس األخيرة إلى طرابلسللمشاركة فيها، وذلك بعد اجتماع لوفدين فلسطين

  4/3/2010العرب، قطر، 
  

  المساس باألقصى مثل اللعب بالنار: "إسرائيل"ـالرئيس التركي ل .45
 ان توقف إسرائيلصرح الرئيس التركي عبد اهللا غول، بان على :  من محمد أبو خضير-أنقرة 

ودعا من ناحية ثانية، . »ك مثل اللعب بالنارالن ذل«االستيطان وأال تمس بالمسجد األقصى المبارك 
الن التحديات التي تواجه «الفلسطينيين الى انهاء االنقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية والعربية واإلسالمية 

  .»األمة كبيرة وتحتاج جهود كل ابنائها الستعادة مكانتها وهيبتها بين االمم
ان القضية «فلسطينيين في مقر الرئاسة التركية، وقال غول في لقاء جمع نخبة من الصحافيين ال

. لدينا روابط تاريخية مع الشعب الفلسطيني«: واضاف. »(...)الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين فقط 
وفي حقيقة االمر، . ونحن نأمل باالسهام بتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة على االراضي الفلسطينية

ال العرب في المؤتمر اإلسالمي ايضا في شكل واضح انهم يدعمون مبادرة تأخر هذا الموضوع، ولقد ق
 اال تضيع الفرصة وهذه األمكانية، وكذلك ان تدعم الواليات المتحدة إسرائيلالسالم العربية ويجب على 

ليست لدينا النية للتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، «: واكد. »والدول الكبرى االخرى هذه الخطوة
لكن نتمنى ان ينتهي االنقسام بين ابناء الشعب، الن االنقسام يضعف القضية الفلسطينية ونحن ندعم 

  .»الجهود التي تقوم بها مصر والسعودية والدول االخرى
ان القضية الفلسطينية تشمل قضية في غاية االهمية، وهي قضية القدس التي تعتبر قبلة المسلمين «واعلن 

 فان قضية القدس ال تخص الفلسطينيين وحدهم وانما تخص العرب والمسلمين األولى، ولهذا السبب
  .»جميعاً، ونحن نتابع عن كثب االحداث في القدس، وقمنا بارسال فرق تقنية لمراقبة االحداث هناك

هناك هدوء في قطاع غزة واعتقد ان ذلك يشكل خطراً، واالحداث التي وقعت في غزة العام «: وقال
لكن الحصار على غزة يستمر . لى تعاطف الشعب التركي مع غزة والشعب الفلسطينيالماضي ادت ا

في العام الماضي كان هناك هدوء وبعد . والمأساة االنسانية مستمرة، وال اعتقد ان هذا سيستمر طويالً
  .»ذلك الهدوء وقعت تلك االحداث والحرب على القطاع

اس تحت االحتالل ان يبقوا هادئين وصامتين، ولهذا من غير الممكن ان ننتظر من الن«ولفت الى ان 
  .»ي عن قطاع غزة وان تعود الحياة الى طبيعتهاسرائيلالسبب يجب ان تكون األولويات رفع الحصار اإل

  4/3/2010الراي، الكويت، 
  

  من الصعب حل القضية في ظل االنقسام الفلسطيني: وزير الخارجية التركي .46
أحمد داوود اوجلو رغبة بالده في تعزيز عالقتها مع الدول العربية، مشيرا أبدى وزير الخارجية التركي 

إلى أن تركيا ستستضيف في شهر يونيو القادم المنتدى العربي التركي، مؤكدا التزام بالده الجاد بالتعاون 
جية  في كلمته في الجلسة االفتتاحية لمجلس وزراء الخار-وأكد  .مع العالم العربي عبر هذا المنتدى

لقد حان األوان : وقال .  ضرورة مساندة مصر في تحقيق الوفاق بين الفصائل الفلسطينية-العرب أمس
لوضع نهاية لالنقسام الفلسطيني، إذ أنه من الصعب للغاية إيجاد حلول للقضية الفلسطينية بدون الوحدة 

  . ر غاية في الصعوبةبين الفلسطينيين وإن الوصول الى حل في ظل وجود هذا االنقسام يجعل األم
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وأعرب أوغلو عن أمله في أن تنجح القمة العربية القادمة التي تنعقد نهاية الشهر الجاري بليبيا في 
  .تحقيق تقدم بالنسبة لعملية السالم

  4/3/2010االتحاد، اإلمارات، 
  

  يينسرائيلتركيا تطلق حملة لتحسين صورتها لدى اإل .47
ي معروف للعالقـات العامـة لتحـسين        إسرائيل عن استعانتها بمكتب     إسرائيلأعلنت السفارة التركية في     

يين، وقال المحلق السياحي والثقافي في السفارة، اينـانج اوزكمـك، إن الـسفارة              سرائيلصورتها لدى اإل  
الفـصل  "ية، داعيـاً إلـى   سـرائيل قررت اإلستعانة بمكتب للعالقات العامة لتحسين صورة تركيا لدى اإل      

السياحة والسياحة، ففي نهاية المطاق السياحة ستنتـصر وتركيـا تحـب الـسائح              بصورة واضحة بين    
  ".ي، ومن المهم لنا جميعاً الحفاظ على العالقات الودية بين الشعبينسرائيلاإل

 وتركيا، عقد الملحق السياحي في السفارة التركية فـي          إسرائيلوعلى الرغم من األزمة الدبلوماسية بين       
 لتـشجيع الـسياحة فيهـا،       إسرائيل صحافياً لإلعالن عن حملة دعائية ضخمة في         تل أبيب اليوم مؤتمراً   

  .  يةإسرائيلورصدت السفارة لها مليوني دوالر من خالل اإلستعانة بشركة دعاية 
 3/3/2010، 48عرب

  
  إلى زوال" إسرائيل: "نجاد .48

في طريقه الى الزوال،  أكد الرئيس اإليراني أحمدي نجاد أن الكيان الصهيوني  : ستار ناصر-طهران 
مشيراً أن هذا الكيان يحاول إنقاذ نفسه وتغطية هزائمه األخيرة عبر شن الحروب والعدوان على 

وقال نجاد أثناء لقائه سفراء إيران في الخارج ان الكيان الصهيوني هو العمود الفقري لسيطرة . الشعوب
ه رهناً ببقاء الكيان، ولذا يدافع عنه، وأكد أن نظام الهيمنة، ولهذا السبب فإن نظام الهيمنة يعتبر بقاء
وأوضح . التي وصفها بالكيان اللقيط" إسرائيل"إيران تنشد إقامة العالقات مع جميع دول العالم باستثناء 
في الظروف الجديدة فإن الجمهورية اإلسالمية "أن جميع أنظمة العالم تمر حالياً بمرحلة التغيير، مضيفاً 

  ". وكل من سيقف مع إيران سينتصرهي نقطة التوازن
  4/3/2010الخليج، 

  
   أنفاق على الحدود مع غزة ثالثةضبط  .49

ضبطت الشرطة المصرية ثالثة أنفاق جديدة في منطقة  ":أ.ب.د"، "الخليج "-رفح المصرية، غزة
وذكر مصدر أمني مصري مسؤول أن عملية ضبط األنفاق تأتي في . البراهمة، شمال معبر رفح، أمس

". إسرائيل"ر الحملة األمنية التي تشنها الشرطة المصرية لضبط الحدود المصرية في سيناء مع غزة وإطا
وقال المصدر إنه تم ضبط بضائع وسلع غذائية وأدوات منزلية وأجهزة حاسب وأجهزة كهربائية كانت 

  .تلك األنفاقمعدة للتهريب عبر تلك األنفاق، وتم مصادرة تلك البضائع، وجاري االستعداد لتدمير 
  4/3/2010الخليج، 

 
  نيابة أمن الدولة تحقق مع نيجيري مشتبه بعمالته للموساد: اليمن .50

, كشفت مصادر يمنية أن النيابة المتخصصة في قضايا أمن الدولة بصنعاء           : من يحيى السدمي   -صنعاء  
سيات عدة من   نيجيري األصل يحمل جن   , ) عاما 20(بدأت التحقيق مع شخص يدعى عبد السالم أبو بكر          

, بينها النرويجية ويحمل هويات عدة وفي كل هوية له اسم مختلف وديانة مختلفة بينها المسيحية واإلسالم               
وانتمائه لمنظمة يهودية تعمل في بريطانيا وزيـارة        , يسرائيلوذلك على خلفية اتهامه بصلته بالموساد اإل      

وأوضـحت أن    .واصل مع جهات معادية لليمن    والت, وغيرها من الدول  , دول عدة بينها إيران وبريطانيا    
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وضبطت بحوزته أجهزة تقنية لمراقبة االتصاالت والدوالر األسود الذي         , المتهم متخصص في الرادارات   
 .وأنه تم القبض عليه في أكتوبر الماضي بصنعاء, يستخدم في تزوير عملة الدوالر

  4/3/2010السياسة، الكويت، 
  

  "إسرائيل" مفاوضات غير مباشرة مع اعتمادلعربية نقدر قرار الجامعة ا: واشنطن .51
 القاضي  عبرت واشنطن، أمس، عن تقديرها لقرار لجنة متابعة المبادرة العربية          : مينا العريبي  -واشنطن  

قالت ناطقـة   و. "إسرائيل"ي مفاوضات غير مباشرة مع      تأييد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدخول ف      ب
كما قلنـا   ": ، مضيفة "نحن نقدر قرار لجنة المتابعة في الجامعة العربية       ": كيةباسم وزارة الخارجية األمير   

وترى اإلدارة األميركية أن    . "منذ فترة، نحن نؤمن بأن المفاوضات يجب أن تسير من خالل قنوات عدة            
المفاوضات لن تكون مختصرة على إطار أو مسار واحد، وإنما تدرس قنوات وآليات عدة، مـن أجـل                  

ـ     .دف النهائي، وهو السالم الشامل في المنطقة      تحقيق اله   أن  "الـشرق األوسـط   "وأوضحت الناطقـة لـ
سيعود للمنطقـة فـي المـستقبل       "المبعوث األميركي الخاص للسالم في الشرق األوسط، جورج ميتشل          

 ."القريب لمواصلة جهودنا الستئناف المفاوضات بأسرع وقت ممكن
  4/3/2010الشرق األوسط، 

  
  إلى خطورة تجاوزها للشرائع الدولية" إسرائيل"جية في بريطانيا تنبه الشؤون الخار .52

فـي نـدوة     ادوارد ديفي، ناطق الخارجية في الحزب الليبرالي الـديمقراطي        قال  :  سمير ناصيف  -لندن  
 رداً على   "بريطانيا الدولي في عالم متغير    موقع  ":  بعنوان "المعهد الملكي للشؤون الدولية   "أقيمت أمس في    

: "إسـرائيل "االزدواجية في تعامل بريطانيا والقيادات الغربية مـع          حول   دبلوماسي بريطاني سابق   سؤال
 الحالية للقانون الدولي، وهذا األمر سـيؤثر        إسرائيلوافق طارح هذا السؤال حول تجاوز حكومة        أإنني  "

ؤدي إلى مزيـد مـن    في المدى البعيد، بجيرانها من الدول العربية وسي إسرائيلسلبا بال شك على عالقة      
الصراعات، ولكنني لم أفقد األمل كليا بتحقق السالم بوجود دبلوماسي مثل السناتور جورج ميتشيل فـي                

  ". عملية السالمقيادة دفة محاوالت إنجاح
قلقه من استمرار سياسات خاطئة     "وأشار مسؤول الشؤون الخارجية في حزب المحافظين ويليام هيغ إلى           

المشكلة ليست آتية من جهة واحدة، وعلى بريطانيا        "وقال إن   . "شروع حل الدولتين  قد تؤدي إلى إفشال م    
  ."أن تعمل مع حلفائها للعثور على حلول للمشاكل القائمة

ية وستالحظون مدى   سرائيلاقرأوا الصحف اإل  : أما ديفيد ميليباند، وزير الخارجية البريطاني الحالي، فقال       
 تدرك بأن انهيار حكم القـانون  "إسرائيل"أعتقد بأن : قالو ."إسرائيل"الضغط الذي تمارسه بريطانيا على   

ن تخشاه، وال يوجد حل في الشرق األوسط من دون          أ عليها وأنها يجب     في المنطقة والعالم يشكل خطراً    
ـ  ـ       ( دولة   23حل ال قلقـه إزاء   "وعبر عـن    ).  حالياً 22يقصد إضافة دولة فلسطين إلى الدول العربية ال

  ."حدقة بالحلول الدبلوماسية التفاوضية في المنطقةالخطورة الم
  4/3/2010 القدس العربي،

  
   مليون يورو للميزانية العامة66 بـ األونروااالتحاد األوروبي يوقع اتفاقية لدعم وكالة  .53

وقع كرستيان برغر ممثل االتحاد األوروبي في األراضي الفلسطينية         : عيسى الشرباتي  -القدس المحتلة   
 مليـون   66 في الشرق األدنى بقيمـة       األونروااتفاقية مع فيليبو غراندي، المفوض العام لوكالة        المحتلة  

وكالة وذلك خالل مؤتمر صحفي عقد في مقر الوكالة بالـشيخ           ليورو وذلك لدعم أنشطة الميزانية العامة ل      
هدف الذي يجمعنا   إن عمل وكالة الغوث في غاية األهمية لتحقيق ال        : "وقال برغر  .جراح بالقدس المحتلة  

من خالل تزويـد    . "إسرائيل"مع السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي إلنشاء دولة فلسطينية تعيش بجانب           
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خدمات نوعية في التعليم والصحة لالجئين الفلسطينيين، فإننا نساعد في ضـمان مـساهمتهم إزاء بنـاء                 
  ".المؤسسات للدولة الفلسطينية المقبلة

  4/3/2010الحياة الجديدة، 
  

    على اغتيال مغنية والمبحوحأوروبا متخوفة من رد حماس وحزب اهللا: "موقع دنيا نيوز" .54
ستخباراتية بريطانية إلى أن هناك حراكاً واسعاً واجتماعات على مدار الـساعة            اأشارت تقارير   : األردن

 للقيام بالرد على    وخبراء إيرانيين وسوريين للتنسيق   " حزب اهللا "في دمشق وبيروت وطهران بين حماس و      
. عمليتي اغتيال مغنية والمبحوح في أوروبا، مما اعتبرته أنه مؤشراً على أن هناك مجلس إدارة لألزمة               

وأضافت التقارير أنه تم ترتيب لقاء لمسؤولين أمنيين كبار من عدة دول أوروبية في لندن وتوصلوا إلى                 
عن تنفيـذ أي    " حزب اهللا "فع كل من حماس و     بحماس وحزب اهللا سراً، للتفاوض حول د       االلتقاءضرورة  

كما أوصى اللقاء قادة الدبلوماسية األوروبية بضرورة اللقاء مع السوريين ومحاولـة            . عملية في أوروبا  
  . إقناعهم بالضغط على حلفائهم ولو تطلب األمر تقديم بعض التنازالت السياسية لسوريا
 3/3/2010، 1902التقرير المعلوماتي، 

  
   وبدون شروط أمام البضائع واألشخاص بفتح معابر قطاع غزة فوراًيدية تطالبوزيرة سو .55

طالبت وزيرة المساعدات الدولية السويدية جونيال كارلسون بفـتح معـابر           :  عصام واحدي  - كوبنهاجن
 وبدون شروط أمام البضائع واألشخاص، جاء ذلك خالل مؤتمر عقد أمس تحت عنوان              قطاع غزة فوراً  

  .في السويد" أمنستي"نظمه فرع منظمة العفو الدولية " ن الدولي والمسؤوليات القانو-غزة"
  4/3/2010الوطن، السعودية، 

  
  اتفاقاً للتعاون في مجال أمن الطيران المدنيتوقعان " إسرائيل" وأمريكا .56

لطيران اتفاقاً للتعاون في مجال تعزيز أمن ا      " إسرائيل"وقعت الواليات المتحدة و   :  حنان البدري  -واشنطن  
المدني، ما يتيح للكيان الحصول على ثروة من المعلومات عن المسافرين خاصة الفلسطينيين والعـرب               

وقالـت   .والمسلمين عامة، األمر الذي أثار قلق ومخاوف منظمات الحقوق المدنية في الواليات المتحـدة         
،  كاتس في بيان مـشترك     ائيلإسري  سرائيلوزيرة األمن الداخلي األمريكي جانيت نابوليتانو ونظيرها اإل       

الحصول على المعلومات والبيانـات كافـة حـول الركـاب           " إسرائيل"بموجب االتفاق سيكون من حق      
وخلفياتهم وأماكن والدتهم وطبيعة عملهم وبصماتهم وصورهم وخط سيرهم، إضافة إلى كل المعلومـات              

اعتبرت المنظمات المدافعة عن الحريات     و .الدقيقة التي يمكن الحصول عليها بوسائل التفتيش اإللكترونية       
في االحتفاظ بالمعلومات التي تحصل عليها، واستخدامها لتحقيق        " إسرائيل"المدنية أن االتفاق سيقنن حق      

مصالحها، أو االنتقام من أشخاص لهم توجهات سياسية أو اقتصادية، وربما تكرر عادتها األثيرة في بيع                
  .لى دول وأجهزة استخبارات أخرىإالمعلومات الشخصية واالقتصادية 

  4/3/2010الخليج، 
  

  "قضية المبحوح"بشأن " إسرائيل"الفريق البريطاني بدأ تحقيقاته في  .57
إن محققين من الوكالة البريطانية لمكافحـة الجريمـة         " تل أبيب "قالت السفارة البريطانية في     : )وكاالت(

سية البريطانية اسـتخدمت مجموعـة الكومنـدوز     يين يحملون الجن  إسرائيلالمنظمة باشرت االستماع إلى     
ـ       " فرانس برس "وقال المتحدث باسم السفارة رافي شامير ل        . هوياتهم    ـإن تحريين التقوا منذ االثنـين ب
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.  أشخاص كشفت هوياتهم في إطار هذه القضية وان عمليات االستجواب ستستمر طيلة األسبوع             10أول  "
  .ورفض إعطاء إيضاحات إضافية

  4/3/2010 الخليج،
  

   تنفي إجبارها أطفاالً من غزة على زيارة نصب للمحرقة اليهودية في هولندا"األونروا" .58
 أمس بشدة ما تناقله تقرير إخباري نشره موقع تابع لحركـة            "األونروا"نفت وكالة    : اشرف الهور  -غزة  

نصب تذكاري للمحرقـة    حماس على االنترنت، يتهم الوكالة الدولية بإجبار أطفال فلسطينيين على زيارة            
ـ       .اليهودية في مدينة هولندا    ـ "األونروا"وقال عدنان أبو حسنه المستشار اإلعالمي ل  "القـدس العربـي   " ل

ـ       "ال أساس له من الصحة    "الذي نفى صحة التقرير وأكد انه         "الكاذبـة " وأن هذه اإلخبار التي وصفها بـ
 يعيشها الفلسطينيون ويحاولون التغلب علـى       إثارة البلبلة وتحرف االهتمام عن قضايا كبرى      "تهدف إلى   
  ."صعابها

  4/3/2010 القدس العربي،
  

  "إسرائيل"ضد  رسم صورمدرسة أسبانية تنفى أن تكون قد أجبرت تالمذتها على  .59
قام طالب مدرسة ابتدائية اسبانية تتراوح أعمارهم بين الثمانية والتسعة أعوام بإرسـال بطاقـات               : لندن

ية في مدريد واتهموها بقتل األطفال الفلسطينيين قي غزة وشن حـرب            سرائيل اإل مصورة ورسوم للسفارة  
كد مدير  أو . هناك باالحتجاج لدى السلطات االسبانية عليهم      "إسرائيل"عليهم من اجل المال، فقامت سفارة       

ل قـد    االبتدائية في الومينونيز أن البطاقات هي من رسم األطفال ونفى أن يكون األطفا             "الكاسل"مدرسة  
تعرضوا لعملية تلقين وان الرسوم كلها أعدت في بيوت األطفال وتعكس الجو الذي يعيشون فيـه، وقـد                  
طلب من االطفال التعليق على حادث وعبروا عنه بالصور، وأكد قائال أن المدرسة تشجع األطفال علـى               

وكان مدير المدرسة    .اتخاذ موقف نقدي من المواضيع وفي الوقت نفسه اخذ الرأي اآلخر بعين االعتبار            
قد نال دعم السكان واآلباء عندما حاولت السلطات المحلية عزله من منصبه، وقال انه يرحب بـأي رد                  

  .ية التي لم ترد عليه حتى اآلنسرائيلمن السفارة اإل
  4/3/2010القدس العربي، 

  
  %60وفي فلسطين ... %14بلغ نحو تمعدل البطالة في العالم العربي  .60

دعت منظمة العمل العربي إلى تضافر جهود الحكومات العربية لمواجهة : حمد مصطفى أ–القاهرة 
أوضاع عمالية بالغة السوء في بلدانها، وأكدت ضرورة نزع فتيل األزمات الداخلية في العالم العربي 

 وأكد مدير منظمة العمل العربي أحمد لقمان، في تصريحات .وتفادي الخالفات وتغليب المصالح العامة
، أن مواجهة ظاهرة البطالة العربية التي بلغت معدالت خطرة، ال تقف عند دور وزراء "الحياة"خاصة لـ

وأشار إلى أن معدل البطالة في العالم العربي بلغ . العمل العربي، وإنما تستوجب التداخل بين الحكومات
ولفت إلى أن معدل .  الشباب وتبقى المنطقة العربية صاحبة المعدالت العليا في البطالة بين%14نحو 

  .البطالة بين اإلناث بلغ ثالثة أضعافه لدى الذكور
 %18 والكويت %34 وفي لبنان 2007عام % 22وأشار لقمان إلى أن حجم البطالة في مصر بلغ 

وأكد أن حل مشاكل العمال الفلسطينيين لن يأتي من دون .  تقريباً بعد الحرب%60وفلسطين نحو 
 . شاملالتوصل إلى سالم

  4/3/2010الحياة، 
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  إلى أين يا عرب؟ .61
  فايز أبو شمالة. د

يين، سرائيللم تقدم لجنة متابعة مبادرة السالم العربية المبرر للمفاوضات الفلسطينية غير المباشرة مع اإل             
ت وإنما استجابت اللجنة الوزارية للمقترح المقدم من السلطة الفلسطينية، فجاء القرار باستئناف المفاوضا            

يين لمدة أربعة أشهر، بداية لالستئناف، وتعبيراً عن رغبة السلطة، وإرادتهـا            سرائيلغير المباشرة مع اإل   
يين، وقد تم تغليف الموافقة الفلسطينية بقرار عربي، وذلـك لتبريـر            سرائيلالكاملة بعودة التفاوض مع اإل    

دون التـشاور   " أوسلو"فلسطينية اتفاقية   وللعلم، لقد سبق وأن وقعت السلطة ال      . التمنع الفلسطيني لمدة عام   
مع أي دولة عربية، وكان القرار فلسطينياً محضاً، فلم تكن بحاجة إلى التذرع بأي قـرار عربـي، بـل                    

، ووقعـت   "أوسلو"داست منظمة التحرير الفلسطينية على قرار اإلجماع العربي لمجرد التوصل التفاقية            
دون االستعانة بأي قرار عربـي، أو       " واي بالنتيشن "ت اتفاقية   بعد ذلك اتفاقية الخليل، وبعد سنوات وقع      

أي دعم سياسي عربي، وإنما جاءت االتفاقيات لتعبر عن استقاللية القرار الفلسطيني، واستجابة للمصلحة              
الفلسطينية كما قيل في حينه، أما اليوم فإن السلطة في حاجة إلى الدعم العربي، والمبرر العربي لعودتها                 

  . مفاوضاتإلى ال
لم تخسر الدول العربية شيئاً من قرار لجنة متابعة مبادرة السالم، ألن الذي خسر هي السلطة الفلسطينية                 
التي فقدت أهليتها، وفضحت ضعفها مع تكرار فشلها السياسي، واستنفذت قدرتها المستقلة في المنـاورة،               

ة، أو معنوية في قلوب الشعب، والسـيما        واتخاذ القرار، وعادت بال سيادة مادية على األرض الفلسطيني        
بعد أن أعفت القادة العرب من المسئولية التاريخية عن مأساة فلسطين عشرات السنين، لتعـاود التـستر                 

  . خلفهم للتصرف بالقرار الوطني الفلسطيني
ق، ضمن هذا السلوك كان منطقياً انتقاد الدكتور عبد السالم المجالي، رئيس الـوزراء األردنـي األسـب                

، وقال في نـدوة     "اعتبر القضية الفلسطينية مشكلة قطرية    "للموقف العربي طوال السنوات السابقة، والذي       
إذا كانوا في الكنيست يطالبون بالوطن البديل للفلسطينيين في         : نظمتها له الجمعية األردنية للعلوم والثقافة     

  . نريد إرجاع حيفا ويافا: األردن، فنحن أيضا سنقول
، بمعنى آخر، إذا اكتفت الدولة العبرية بأرض فلسطين، ولم تمتد أطماعها إلى             "إذا"رف الشرط   الحظوا ح 

الدولة المجاورة، فلن نطالب بإرجاع حيفا ويافا، وفي ظني أن هذا هو أقصى إجماع عربـي يمكـن أن                   
 فقط، أما   إذا ارتضت بنصيبها من فلسطين    ) إسرائيل(يحصل عليه الفلسطينيون، والذي يقوم على مسالمة        

بالتوسع شرقاً أو جنوباً، سنقول لها نريد يافا وحيفا، وعليه سـيلتزم كـل طـرف                ) إسرائيل(إذا فكرت   
  . بالقسمة التي تمت، وباألمر الواقع القائم

  فهل هذا هو الحل العادل للقضية الفلسطينية؟ وهل هذا هو التدخل العربي المنشود؟ 
لن يكتفوا بما أخذوا، ولن يكلوا عـن        ) إسرائيل( أن اليهود في     من حسن حظ األمة العربية والفلسطينيين     

التوسع، وهم على حق، فما دام قادة األمة العربية على هذا القدر من التسامح والطيبة، فلماذا ال يطمـع                   
في كرمهم اليهود؟ ولماذا ال يمتد الحلم اليهودي إلى الشرق والجنوب والشمال؟ فمن تنـازل عـن يافـا                   

  .، سيكون مستعداً للتنازل المعنوي عن غيرها من مدن العرب، وأن ينشد السالمة واألمانوحيفا طائعاً
  3/3/2010فلسطين أون الين، 

  
  !!مرجعية عربية لمفاوضات معروفة النتائج .62

  ياسر الزعاترة
منذ أسابيع يناضل رموز السلطة في رام اهللا من أجل الحصول علـى مرجعيـة عربيـة للعـودة إلـى                     

" الضغوط الهائلـة  " أكانت مباشرة أم غير مباشرة ، ويطالبون بمساعدة عربية في مواجهة             المفاوضات ، 
من بينها حرمان عدد من أعـضاء اللجنـة         (ي  سرائيلالتي تمارس عليهم من قبل الطرفين األمريكي واإل       
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، ) المركزية من بطاقات األف آي بي التي يتحركون بها بين المدن الفلسطينية وبين الـداخل والخـارج                
فضال عن تهديدات أخرى تتعلق من دون شك بمتطلبات السلطة ومصالح القائمين عليها ، وكلهـا كمـا                  

ي ، فضال عن أشياء أخرى ال نعرفها ، ربما على شـاكلة             سرائيليعرف القاصي والداني بيد الطرف اإل     
  .يونسرائيلكه اإلالبضاعة التي أخرجها فهمي شبانة الذي ال يملك في واقع الحال سوى القليل مما يمل

وقد بدا الموقف أكثر صعوبة بالنسبة للسلطة العتيدة حين لم تجد سندا عربيا لموقفها الرافض للعودة إلى                 
لالستيطان في الضفة   " التجميد المؤقت "المفاوضات من دون تحقيق بعض الشروط األولية ، وعلى رأسها           

 ال يتمثل في مواقف مـن نـادي الممانعـة ، ألن             والسند العربي بالنسبة لقيادة السلطة    . الغربية والقدس 
أعضاء هذا النادي هم خصوم أو أعداء ال يصلح منهم دعم ، وال تقبل منهم نصيحة ، بـل ال بـد مـن                        
مواقف من أعضاء النادي اآلخر ، وعلى رأسه الشقيقة الكبرى التي ال تجد فرصة لتقديم دعم من هـذا                   

 االتجاه المعاكس تبعا لحاجتها لذلك في مواجهـة مطالـب           للضغط في " مضطرة"النوع ، بل تجد نفسها      
اللوبي الصهيوني الذي يملك مفاتيح البيت األبيض والكونغرس ووسائل اإلعالم ، وهذه جميعـا يمكنهـا                
تعطيل التوريث ، كما يمكنها دعم ترشيح البرادعي ، في ذات الوقت الذي يمكنها فتح ملف األقباط الذين                  

الديني واالضطهاد السياسي ، بحسب الخطاب المتـداول عنـدما تـدعو الحاجـة              يكتوون بنار التطرف    
  .لممارسة الضغوط

أيا يكن األمر ، فها قد حصل القوم على مرجعية عربية ، وسيعودون إلى الطاولة مـن جديـد بـصيغة                     
مج التفاوض غير المباشر ، وقد كانوا في حاجة إلى ذلك ، إذ تحت أية ذريعة يمكنهم المضي فـي برنـا             

السلطة القائمة ، وما ينطوي عليه من تنسيق أمني وسهر وانتباه يحول دون اندالع انتفاضة شعبية جديدة                 
، بحسب مصطلحهم ، من جديد كما عسكرت سابقتها التـي تقتـرب             " تعسكر"يدركون أنها لن تلبث أن      

ام ، أعني االعتـداء     ذكرى مرور عقد كامل على اندالعها ، ولذات السبب الذي يلوح في األفق هذه األي              
على المسجد األقصى الذي يتحرش به الصهاينة ، هم الذين أصابوه مرارا خـالل المرحلـة األخيـرة ،     

  .يسرائيلبخاصة بعد ضّم شقيقه الحرم اإلبراهيمي في الخليل إلى قائمة التراث اليهودي أو اإل
" نـضالية "في األساس ، وهي مهنة      يحتاجون إلى التفاوض أيضا ألن تلك مهنتهم        ) أعني قادة السلطة  (هم  

بالطبع ، بحسب اعتقادهم ، بل لعلها أصعب بكثير من حمل السالح وانتظار صواريخ األباتشي أو اإلف                 
 ، أما الحديث الخافت عن خيار الدولة ثنائية القومية وحل السلطة ووقف التنسيق األمني ، فهو مجرد                  16

 يمكن التفريط به بهذه السهولة ، ال سيما أن خيارا كهذا            حرد سياسي ال أكثر ، وما بني خالل سنوات ال         
من استثمارات خـالل    " األحبة"لن يتطلب االستعداد للمطاردة فقط ، بل يتطلب أيضا التضحية بما راكمه             

  .المرحلة الماضية
ء لكن السؤال األصعب في هذه الحكاية المثيرة للقهر واألسى هو ذلك المتعلق بنتائج المفاوضات في ضو               

 ، ودائما مع من هم أقل تطرفا من نتنياهو الذي ال            91)منذ مدريد   (تجربة تقترب من نهاية عقدها الثاني       
  ".اعتدل"يخفي تفاصيل طرحه التفاوضي ، والذي لن يكون مقبوال مهما 

الذي يحظى بدعم واشنطن    " الدولة المؤقتة "و" السالم االقتصادي "ما سيحدث برأينا هو المضي في برنامج        
وقناعة معظم ساسة الدولة العبرية وعسكرييها وأمنييها ، والذي ترفضه السلطة من باب التسويق الشعبي               

 بلير وسائر سياسات سالم فياض التي تتحدث عن         -، بينما تكرسه على أرض الواقع عبر ثنائي دايتون          
  .بناء مؤسسات دولة األمر الواقع

 مزيد من االستيطان والتهويد مقابل منافع لفئات محدودة؟         هل سيقبل الفلسطينيون بمسار كهذا يستغل في      
ال نعتقد ذلك ، فعلى هذه األرض شعب عظيم لن يلبث أن ينتفض ، حتى لو سكت بعض الوقت بـسبب                     

  .بؤس األوضاع القامة
  4/3/2010الدستور، األردن، 
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  مالمح غضب آٍت .63
  حسام كنفاني

يين سـرائيل لمفاوضـات غيـر المباشـرة بـين اإل        العرب وافقوا علـى ا    : تنفّس محمود عّباس الصعداء   
لم يكـن   . حصل على ما يريده، وهو الذي يخوض سباقاً بين الدبلوماسّية وحركة الشارع           . والفلسطينيين

يرغب في اتخاذ القرار بنفسه، بات قاصراً، سبق له أن وضع قرار االنتفاضة في عهـدة العـرب، ثـم                    
  .»فّذ للقرار العربيمن«أضاف إليه المفاوضات، ليتحّول هو إلى 

لست أنا من   : هكذا يريح عّباس نفسه من المسؤولية والمساءلة أمام الشارع الفلسطيني، لديه حجة جاهزة            
محنّك عّباس في التهّرب من المسؤوليات، وإصراره على التنّحي، أو عدم           . اتخذ القرار، حاسبوا العرب   

» المنيـر « الهرب، إذ ال بد أنه يرى ما هو المـستقبل            الترشّح لالنتخابات المقبلة، ليس إلّا جزءاً من هذا       
  .الذي ستوصل إليه سياسته التفاوضية في األراضي الفلسطينية

. »إعطاء الفرصة لألميـركيين   «رغم ذلك، فإنه مصّر على المضي في خوض هذه السياسة تحت شعار             
وم هـي محاولـة الحتـواء       المفاوضات بالنسبة إلى أبو مازن الي     . هذا هو الظاهر، لكن الباطن مختلف     

رغبة من الواضح أن الكثيـر      . الغضبة الفلسطينية، التي بدأت تظهر في شارع الضفة الغربية خصوصاً         
ألربعـة  «من العرب يجارونه فيها، وعلى أساسها كان قرار الموافقة على المفاوضات غير المباشـرة و              

  .ج له السلطة الفلسطينيةالذي سترّو» التقّدم«، ال شك قابلة للتجديد بناء على »أشهر
األربعة أشهر ليست إلّا مهلة صورّية في القرار العربي، حتى بدون تقّدم، ألن المبادرة األميركية تتحدث                

يون يعّدون لهذا االنتقال في غضون شهر ال أكثر،         سرائيلعن انتقال سريع إلى المفاوضات المباشرة، واإل      
 المباشرة ال تنطبق على المباشرة، التي سـتكون بـال سـقف             وبالتالي فالمهلة المعطاة للمفاوضات غير    

  .زمني، باستثناء الوعد األميركي بإنجازها خالل عامين
أرادوا إضـفاء   . العرب، ومن أمامهم عّباس، لم يرغبوا في الظهور كالمنساقين وراء الرغبات األميركية           

ال تصريف  » إضافة نوعّية «لتكون  » األربعة أشهر «على مخطّط واشنطن، فابتكروا     » السيادّية«لمساتهم  
  .لها في السياسة

السبت خالل اجتمـاع اللجنـة التنفيذّيـة        » القيادة الفلسطينية «إذاً المفاوضات عائدة، والقرار سيتخّذ من       
متلّهفة لهذه العودة، وال سيما أنها ترى حال الغليان في الشارع، التي باتت في              » القيادة«. لمنظمة التحرير 

  .ى الخروج عن السيطرةطريقها إل
حال تعاكس رغبات مسؤولي السلطة الفلسطينية، وفي مقدمتهم عّباس ورئيس حكومته سـالم فّيـاض،               

هكذا قال فّياض في تعليقه     . »رغبة فلسطينية عامة  «على اعتبار أنه    » العنف«الذين يرفضون العودة إلى     
ه على رسم سقف لحركة الشارع، أكثر       انصّب همّ . على هّبة الخليل ضد مخطط تهويد الحرم اإلبراهيمي       

  .يةسرائيلمنه على التنديد باإلجراءات اإل
عبقريـة  . الفلسطينيين إلى انتفاضـة ثالثـة  » استدراج«حتى محمد دحالن أدلى بدلوه، متّهماً نتنياهو بـ       

ـ         سرائيلأن اإل » أبو فادي «دحالنّية خارقة، فبرأي     سطيني يين هم من يريد االنتفاضة، بينما الـشارع الفل
  .»سلمّيته وحياته اليومّية«مستكين إلى 

اختار العمل بدل الكالم، تنقّل بين الدول ليصل إلى         . »االنتفاضة المصغّرة «عّباس وحده بقي صامتاً إزاء      
مبتغاه بالقرار العربي األخير والعودة إلى التفاوض، لعلّه يكون الحقنة المسكّنة للوضع الداخلي، وتأجيـل               

  .االنفجار
مازن، وباقي أفراد طاقمه، يدركون أن الحراك األخير في الخليل والقدس المحتلة، لم يكن فقـط رّد                 وأبو  

. بل إن األخيرة كانت القـشّة التـي قـصمت ظهـر البعيـر             . يةسرائيلفعل مرحلّياً على اإلجراءات اإل    
ل الـسنوات   اإلجراءات هي الدافع الظاهري، لكن باطن الحراك الشعبي مرتبط بتراكم اإلخفاقـات خـال             

لمواجهة الفصائل الفلسطينية   » سالح الشرعية والمفاوضات  «الماضية، وبالتحديد منذ اختار عّباس شعار       
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سالح كان في غالبية الوقت موّجهاً إلى الفلسطينيين أنفسهم عبر حمـالت التنـسيق              . في الضفة الغربية  
، وكأن األراضي الفلسطينية هـي      »إنهاء فوضى السالح  «األمني، برعاية الجنرال كيث دايتون، بذريعة       

  .»الخارجين على القانون«جزء من نعيم أوروبي، اجتاحته فجأةً موجة من 
الحراك األخير هو جزء من اليأس الفلسطيني العام من السياسة القائمة لعّباس وطاقمه، سواء بإدارة ملف                

 السلطة، وخصوصاً فـي حركـة       يأس بدأ يتسّرب إلى داخل مكّونات     . التسوية أو بفضائح الفساد الداخلي    
حتى إن األمور تجاوزت األصوات، لتبـدأ     . ، التي ترتفع األصوات داخلها مطالبةً بخيارات أخرى       »فتح«

 -كتائـب شـهداء األقـصى       «ية التي نفذتها    سرائيلمشاريع تطبيق، وال سيما بعد العملية ضد القوات اإل        
  .أمس قرب رام اهللا» مجموعة عماد مغنّية

، الذي بدأ يتبلور منذ كانون      »فتح«القائم في حركة    » الخروج عن الطاعة  «ل مؤشراً مهماً على     عملّية تمثّ 
في نابلس، وما تبعه من حوادث      » كتائب األقصى «األول الماضي، حين اغتال االحتالل القادة الثالثة في         

  .قام ببعضها أفراد من الشرطة الفلسطينية» فردّية«
مثال القتراب  . حتلة أخيراً لتعطي مثاالً على ما هو آت إلى الضفة الغربية          وجاءت هّبة الخليل والقدس الم    
يون يدركون ذلك، وقياداتهم العسكرية تحذّر من خروج الوضع         سرائيلاإل. الشارع الفلسطيني من االنفجار   

  .عن السيطرة وتوّسع المواجهات إلى باقي المدن الفلسطينية
التفاوض بداية لالحتواء المؤقت، وتكثيـف التنـسيق        . عكسهالتحذير يصل إلى مسامع أبو مازن فيفعل        
  .إجراءات مرحلّية قد تؤّجل االنفجار من دون أن تمنعه. األمني قد يكون تالياً لمنع تضخّم كرة الثلج

 شاء من شاء وأبى من أبى«االنفجار آت«.  
  4/3/2010األخبار، 

  
  !؟»حرب شاملة«هي  .64

  حازم صاغّية
اللبنانّي » حزب اهللا« الذي ضّم الرئيسين السورّي واإليرانّي واألمين العاّم لـ أطلق لقاء دمشق األخير،

التضامن «بعد ذاك، أتى مؤتمر . في المنطقة» الحرب الشاملة«الفلسطينّية، حديث » الفصائل«وقيادات 
ان ، الذي افتتحه المرشد االيراني علي خامنئي في طهر»الوطنّي واإلسالمّي من أجل مستقبل فلسطين

، ليعطي الحديث المذكور نسبة أعلى »الجهاد اإلسالمّي»و» حماس«وحضره األمينان العاّمان لحركتي 
  ! توّزع أقنعة واقية من الغازإسرائيلفي هذه الغضون، بدأت . من الصدقّية

ن وقد نكون فعالً متّجهين إلى الوقوع في الهّوة العميقة التي ال يعّوضنا عن الغوص فيها إصابة بضع مد
من تناقض يجعله » الحرب الشاملة«ال بل يخشى ما يعكسه حديث . ّية ببضعة صواريخ مؤكّدةإسرائيل

أقرب إلى رواية بصوتين، أو إلى مزاوجة بين النبرة المرتفعة وبين خوف يراد طرده بالنبرة تلك، من 
  .دون التنّبه إلى عواقب النبرة

ّيين سرائيلاد الذي يصاحب اإلعالن عنها، مع هدف إنزال اإل، باالعتد»الحرب الشاملة«فأّوالً، ال تنسجم 
تستدعي قدرة على الوفاء » الحرب الشاملة«ذاك أّن . إلى المالجئ وإصابة بضعة أهداف حربّية أو مدنّية

وهذا ما يضعنا مباشرةً خارج دائرة الجّد في أمر بالغ . بوعود من النوع الذي يوّزعه أحمدي نجاد
» حرب شاملة«ليس سؤال »  أن تتحّمل كذا صاروخ؟إسرائيلهل تستطيع «االً من نوع إّن سؤ. الجّدّية

  .إالّ في حدود المماحكات الكالمّية التي ال تعوزها الشطارة
، »انفتاح سورّية«وبين التهليل لـ » الحرب الشاملة«وثانياً، يصعب التوفيق بين هجومّية الدعوة إلى 

بل ال تستقيم تلك الهجومّية مع المطالب . ساساً، من باريس إلى واشنطنوهو انفتاح على القوى الغربّية أ
أم في حّدها اإليجابّي ) عدم التعّرض لحصار يفرضه الغرب(اإليرانّية الفعلّية، أكانت في حّدها السلبّي 
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واحد في هذا، شيء من المزاوجة بين برنامجين متنافيين، ). االعتراف الغربّي بدور إقليمّي كبير إليران(
  .مطلبّي جّداً وآخر عدمّي جّداً

أن تحّل إيران ال محّل مصر وحدها، بل محّل االتّحاد السوفياتّي » الحرب الشاملة«وثالثاً، تستدعي 
وطموح من هذا . هذا، على األقّل، ما تعلّمه تجارب النزاع الكبرى مع الدولة العبرّية. السابق أيضاً

ران وبتخصيبها، كثير وفائض عن المعقول، ناهيك عن شكوك الصنف هو، لدى أكثر المتفائلين بإي
مشروعة في أن يترك اإليرانّيون العرب في منتصف الطريق، أو، إذا ما اتّجهت األمور وجهة أخرى، 

ذاك أّن حلف األيدي المرفوعة والصراخ المهرجانّي شيء . أن يترك السورّيون اإليرانّيين في منتصفها
  .تهديم المعّممين شيء آخروحلف التعّرض للموت وال

، على المقاومات، أي أّن »الحرب الشاملة«ورابعاً، وهو األهّم، يتعلّق بدرجة التعويل، لدى التحّدث عن 
، على تعّدد االجتهادات فيها، ستتقّدم على الحرب الكالسيكّية، فيما يترك لقوى الحرب »حرب الشعب«

لكّن . يمنح أولوّية قصوى لمدى متانة المجتمعات المقصودةوهو ما . الكالسيكّية أن تناصرها بالصواريخ
المدهش، إذا ما اعتمدنا لبنان مثاالً، أّن أكثر المتحّمسين للمقاومة هم أكثر المكتشفين للواقع الطائفّي 

، بحسب تعبير »سقطت األقنعة«هنا . المتأّزم كما دّل إليه التصويت البرلمانّي على خفض سّن االقتراع
شعباً وجيشاً «بعض رموز المقاومة عن استخدامه، من دون أن يردعهم ذلك عن توكيد التضافر لم يكفّ 
ال تستطيع أن ) وما من واحد يفضل اآلخر في هذا(إّن مجتمعات متصّدعة إلى هذا الحّد ! »ومقاومة

  .»الحرب الشاملة«تخوض مواجهة من طراز 
. 1967) يونيو( حزيران 4و) مايو( أّيار 28ين لقد سبق أن لعبها عبدالناصر في األّيام الفاصلة ب

  يستحسن أن يكون صنّاع الرأي والقرار أكبر سنّاً وأغنى ذاكرة
  2/3/2010الحياة، 

  
 منير شفيق... لقاء قمة دمشق ومؤتمر طهران .65

 منير شفيق
منذ أكثر من ثالثة أشهر أخذت تلوح نذر حرب مصدرها الكيان الصهيوني وبعض األوساط المرتهنة 

وراحت األطراف التي . فقد بدأت بشائعات حرب تُشّن على قطاع غزة لحسم وجود حماس فيه. ألميركا
تؤكد أن المسألة ليست تحليالً، وإنما معلومات » أعلى مستوى«، ومن »المعلومات السرية«تتناقل 
 بحرب وذلك في رّدها على الذين استبعدوا شّن حرب على قطاع غزة بعد الفشل الذي لحق. موثوقة

-، واعتبروا أن التهويل بالحرب يتّمم التهويل بالجدار الفوالذي2008/2009العدوان على القطاع في 
وبهذا يتجنب . المائي من أجل إجبار حماس على توقيع الورقة المصرية للمصالحة بين فتح وحماس

 .الفضيحة-صيتالمائي سيئ ال-القطاع شّن الحرب عليه، كما يتجنب مواصلة مّد الجدار الفوالذي
بأن حرباً على ) »معلومات مؤكدة«مصدرها، أيضاً، (أما على الجانب اللبناني، فقد ُأطلقت شائعات 

فالجيش الصهيوني تعلم من أخطائه، وسّد نواقصه، وعاد إلى سيرته . األبواب سوف ال تُبقي وال تذر
 .األولى في االكتساح وحسم الحرب

 مثل وصول بوارج صهيونية إلى الخليج، بأن حرباً يعد لها ضد وكذلك كثر الحديث مدعوماً بتحركات
األوروبي، والمغطى بموافقة لجنة -إيران إذا لم تستجب لشروط تبادل اليورانيوم وفقاً للمشروع األميركي

 .، وتقرير الوكالة الدولية للطاقة5+1
ان وباكستان، والمتدهورة في ميزان وبهذا ساد مناخ يريد القول إن أميركا المهزومة في العراق وأفغانست

فالقوة العظمى التي . القوى العالمي، سوف تمحو كل ذلك من خالل الحرب التي تُعد لها ضد إيران
فال . حسبتموها ضعفت وشاخت ما زالت في عنفوان شبابها، فكل ما حدث لها إن هو إال نكسات بسيطة
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 لتحذيراتها، ويحسب حسابها، كما كانت الحال في والعقل كل العقل أن يستجاب. يستهترّن بها أحد
 .السابق

وعندما طغى هذا المناخ تقّدمت السيدة هيالري كلينتون وزيرة الخارجية األميركية من سوريا طالبة 
االبتعاد من إيران ووقف دعم المقاومة في لبنان وفلسطين، تماماً كما فعل كولن باول وزير خارجية 

 .عراق مباشرة، وحتى بالغطرسة نفسهاأميركا بعد احتالل ال
وهكذا أرادت كل من حكومة نتنياهو وإدارة أوباما، ومن راحوا يعزفون على الوتر نفسه، أن يغّيروا ما 
حدث من اختالل في موازين القوى في غير مصلحتهما من خالل التهويل بالحروب، وشّن حرب نفسية 

ولكن كيف يمكن أن تُغير موازين القوى من .  وفلسطينمكثفة ضد إيران وسوريا والمقاومتين في لبنان
بل يمكن القول . الحقيقي يسير باالتجاه اآلخر-خالل التهديد والوعيد والتهويل والترويع فيما الواقع الفعلي

لو أن الكيان الصهيوني وأميركا يمتلكان فعالً القدرة على شن حروب جديدة وكسبها لفعال ولما احتاجا 
ولهذا ال يجوز . وذلك كما كانا يفعالن في األيام الخوالي. من خالل التهويل والحرب النفسيةالمتالكها 

هذا بالطبع من دون إسقاط . أن يسمح لهما بكسب ما لم يستطيعا، وال يستطيعان، كسبه بالحرب الفعلية
 .احتمال الحرب نتيجة خطأ في الحسابات، أو التهاون في اإلعداد لها

ب السيد حسن نصر اهللا الذي أرسى معادلة جديدة في الحرب بين الجيش الصهيوني من هنا جاء خطا
ثم . وخالصتها ضربة بضربة موازية لها، وبثقلها ومستواها ومكانها. والمقاومة التي يقودها حزب اهللا

لبلدين، جاءت قمة دمشق بين األسد ونجاد وقد أعلنا فيها توقيع اتفاق استراتيجي مع إلغاء التأشيرات بين ا
ثم عّزز الرّد . وقد ألمح الرئيس السوري بشار األسد، تهكماً بأن هذا التوقيع استجابة لالبتعاد عن إيران

بانضمام السيد حسن نصر اهللا إلى القمة ودعوة قيادات المقاومة الفلسطينية يتقّدمها خالد مشعل رئيس 
مؤتمر التضامن الوطني «لسطينية لحضور ثم انتقال قادة المقاومة الف. المكتب السياسي لحركة حماس

الذي افتتحه المرشد آية اهللا السيد علي خامنئي، فضالً عن استقبال » واإلسالمي من أجل مستقبل فلسطين
وقد أعلن أن ما . خّص به خالد مشعل ورمضان شلح أمين عام حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين

 .»ةمنطقة إسالمي«يسّمى منطقة الشرق األوسط هي 
األمر الذي بّدد المناخ . لقد شكل كل ذلك الرّد األقوى والحاسم على كل التهديدات األميركية والصهيونية

 الذي
. أوحى باستعادة الجيش الصهيوني لهيبته أو عودة أميركا إلى موقع القوة الكبرى الوحيدة اآلمرة الناهية

 .يةسرائيلالصهيونية اإل-يةفقد كان بمثابة إلقاء القفاز في وجه التهديدات األميرك
. البعض خاف، أو أبدى تخّوفاً، من هذه الجرأة غير المعهودة منذ أمد طويل في الرّد على التهديدات

فالرّد هنا لم يكن وعداً بالصمود والممانعة فحسب، وإنما أيضاً بإعالن االستعداد للمواجهة، ومن ثم إيذاناً 
اب العرب والمسلمين والفلسطينيين مملياً عليهم القبول بكل ما بانتهاء زمن حّز السيف الصهيوني في رق

يصنعه المشروع الصهيوني على األرض من اغتصاب وتهويد لفلسطين وقدسها، ومن تجزئة وتمزيق 
 .للجسم العربي ومن استهتار بالمسلمين في اآلن نفسه

 ومؤتمر طهران، ومعنى هذا معنى الخطابين األخيرين للسيد حسن نصر اهللا، وهذا معنى قمة دمشق
وهو ما يلتقي مع إرادة شعوبنا ومصالحها العليا، . كلمة المرشد آية اهللا الخامنئي في افتتاح المؤتمر

 .ويجب أن يدعم بكل قادر على وضع كتف في هذا االتجاه
كانت إنها فرصة االنتهاء من موازين القوى التي حكمت القرن العشرين في بالدنا العربية واإلسالمية و

 .فلسطين أبرز ضحاياها ولم تزل
  4/3/2010العرب، قطر، 
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