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  37  :ركاريكاتي
***  

  
  تأبو العنين لم يستقل بل طلب منه عباس مغادرة لبنان وال مخاوف من اجتياح حماس للمخيما: زكي .1

ـ         أكد : وليد عوض  - رام اهللا   الخمـيس   "القدس العربي " عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ل
 لسر حركة فتح في     أميناعردات   ال أبو في اللجنة المركزية لحركة فتح على تعيين فتحي          إجماعاًبان هناك   

  . العينين الذي طلب منه الرئيس محمود عباس ترك ذلك الموقع ومغادرة لبنانأبولبنان خلفا لسلطان 
 سر حركة فـتح  أمين العينين ترك منصب     أبو زكي بأن الرئيس عباس هو من طلب من سلطان           وأوضح

  . عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتحأصبحفي لبنان كونه 
 العينين لم يستقل من     أبو األخ" السر قال زكي     أمانة انه قدم استقالته من      أيام العينين قبل    أبو إعالنوحول  
 أبـو  تعيين   باإلجماع سر فتح في لبنان بل طلب منه الرئيس مغادرة لبنان واللجنة المركزية قررت               أمانة

 باالستقالة غير صحيح، هو طلب منه       االدعاء"، مضيفا   " يحظى بقبول من الجميع    ألنه للسر   أميناالعردات  
الوضع الفتحاوي في   " أن، مشددا على    "مغادرة لبنان الن هناك خالفات داخل الساحة الفلسطينية في لبنان         

  ."لبنان اقتضى التغيير فكان التغيير
 فاً تكليف اللواء جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لفتح بمتابعة الساحة اللبنانية، خل            إلى زكي   وأشار

  .للواء توفيق الطيراوي الذي عينه عباس كمرجعية لقيادة الحركة في لبنان سابقا
 العينين اللجنة المركزية لفتح من اجتياح حماس لمخيمـات الفلـسطينيين فـي لبنـان                أبووبشأن تحذير   

ـ             بأنه وإعالنهوالسيطرة عليها،    ة  استقال من منصبة كأمين سر لحركة فتح في لبنان بسبب تقصير اللجن
هذا تهويل مرفوض، التحذير مـن اجتيـاح حمـاس          "المركزية في مواجهة حماس في لبنان، قال زكي         
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، متابعا حديثـه    "لمخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان تهويل مرفوض ودافعه مصالح شخصية لألسف          
ح بفـتح    شيء يتعلق بهذه القضية وال توجد رغبة لـدى فـت           أيلم يعرض على اللجنة المركزية      "بالقول  

نحن صراعنا ليس مع حمـاس،      "وتابع زكي قوله     ."أخرى منطقة   أية في   أومعركة مع حماس في لبنان      
وبشأن وجـود مخـاوف      ." من الشعب الفلسطيني   أصيل، وحماس جزء    اإلسرائيليصراعنا مع االحتالل    

حـض افتـراء،    هـذا م  " العينين من اجتياح حماس للمخيمات اللبنانية والسيطرة عليها قال زكي            أبولدى  
  ."اإلسرائيلي هو مع االحتالل األساسيفحماس ليست عدوا والتناقض 

 المشاكل والخالفات الفلسطينية في لبنان سببها       لألسف"وحول وجود صراع داخل فتح في لبنان قال زكي          
هناك انعكاسات للواقع الفلسطيني فـي مختلـف        "، مضيفا   "الصراعات الشخصية على النفوذ واالمتيازات    

  ."احات، فهناك تباينات في وجهات النظر تنعكس على ارض الواقعالس
 عليه وتحميله مسؤولية الصراعات الفتحاوية في لبنان عندما كـان            هجوماً  العينين مؤخراً  أبووحول شن   

 أكلوا لحمي وفرت لحومهم وان هدموا مجدي بنيت         إن" لفلسطين هناك، قال زكي       للمنظمة وسفيراً  ممثالً
 أنالشعب الفلسطيني في لبنان يعاني وال بـد      " العينين، ومضيفا    أبوافضا الرد على اتهامات     ، ر "لهم مجداً 

 نزيد معانـاتهم فـي صـراعات        أن في لبنان ال     أبنائنا أمامتكون هناك قيادة قادرة على فتح آفاق جديدة         
ن معانـاة    ال نزيد م   أنكل بيت فلسطيني في لبنان منكوب وعلينا        " زكي قائال     وأضاف ."شخصية ضيقة 

  ." والفصائل على االمتيازاتاألفراد شعبنا هناك نتيجة الخالفات الشخصية والصراعات بين أبناء
 لسر حركة فتح فـي      أمينا العردات   أبووحول وجود معارضة من المسؤول العسكري منير مقدح لتعيين          

 سر الحركة   بأمانةدة كلفته    العردات ال خالف عليه والقيا     وأبو العردات،   أبوالمقدح يدعم   "لبنان قال زكي    
  ."هناك لتميزه وعالقته الجيدة مع الجميع

وبشأن قرار الحكومة اللبنانية المصادقة على اختيار عبد اهللا عبد اهللا كممثل لمنظمة التحرير في فلسطين                
 اللبنانيين، وهـذه القـضية      لألخوةهذا شأن يعود    "وليس كسفير معتمد لدولة فلسطين في لبنان، قال زكي          

 ."األمـور  شاء اهللا بأداء فلسطيني طيب وممتاز سيتم تـصحيح جميـع             إنتخص السيادة اللبنانية، ولكن     
  هناك اتفاقا فلـسطينياً    أن إلى السفارة الفلسطينية أمر واقع وموجود في لبنان، منوها          أن إلى زكي   وأشار
الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف      الالجئين   أن حول مقرها واالمتيازات التي تتمتع بها، مشددا على          لبنانياً

 . ديارهم التي هجروا منها، على حد قولهإلىعلى هذا البلد لحين عودتهم 
  5/3/2010القدس العربي، 

  
  عباس يعمل على تشكيل وفد المفاوضات غير المباشرة وترجيحات باستبعاد عبد ربه .2

 لعمليـة   األمريكيالمبعوث   أنمن مسؤول فلسطيني رفيع     " القدس العربي "علمت   :اشرف الهور  -غزة  
 المقبل، سـيقدم للطـرفين الفلـسطيني        األسبوع مطلع   األوسطالسالم جورج ميتشل الذي سيصل الشرق       

 لعملية التفاوض غير المباشـرة،      األولى مقترحا للملفات التي ستجرى مناقشتها في المرحلة         واإلسرائيلي
 ميتشل  أنلمسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه       وقال ا  .األمريكيالتي سيشهد على انطالقها نائب الرئيس       

  ."غير المباشرة" من المفاوضات األولى حول المرحلة أمريكيايحمل مقترحا 
 أن وأوضـح ،  األولىولم يشأ المسؤول الفلسطيني الحديث عن الملفات العالقة التي ستناقش في المرحلة             

  .عباس سيلتقي بميتشل في رام اهللا االثنين القادم
ـ     ذلك فقد  إلى يـام الوفـد    أن الرئيس عباس سيعين خـالل       أ "القدس العربي " كشف المسؤول الفلسطيني ل

 صـائب   . جانب د  إلى يضم   أن، وتوقع   "إسرائيل"الفلسطيني الذي سيجري المفاوضات غير المباشرة مع        
 أن شخصيات فلسطينية مهنية جديدة، مستبعدا       أسماءعريقات مسؤول ملف التفاوض في منظمة التحرير        

  .ن ضمن الوفد ياسر عبد ربهيكو
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 يقـوم   األمريكي المقترح   إن، قال المسؤول الفلسطيني     "غير المباشر " عملية التفاوض    إجراءوعن طبيعة   
 ورام اهللا، قـد يكـون       أبيـب  للمنطقة، للمباشرة بجوالت مكوكية بين تل        أمريكيةعلى قدوم طواقم عمل     

 حلـول   إيجادفين حول الملفات العالقة، ومحاولة       والمقترحات بين الطر   األفكاربعضها بشكل يومي لنقل     
 جو بايدن، سيشهد على     األمريكين نائب الرئيس    أ إلىن هناك معلومات تشير     أوذكر المسؤول    .مرضية

  . الخميس"إسرائيل" إلىانطالق عملية التفاوض غير المباشر، خالل زيارته 
طيني خالل اجتماع اللجنـة التنفيذيـة        الرئيس عباس سيعرض تركيبة وفد التفاوض الفلس       أنلى  إ وأشار

  . القادماألسبوعلمنظمة التحرير مطلع 
  5/3/2010 القدس العربي،

  
  تعرض لضغوط عربيةالعريقات يبدي عدم تفاؤله من المفاوضات غير المباشرة وينفي  .3

مـا   اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية لفتح ستتخذ كـل منه         إنقال صائب عريقات     :اشرف الهور  -غزة  
 مفاوضات غير مباشرة قبل وصول المبعوث ميتشل        إجراءالسبت القادم قرارا نهائيا بشان الموافقة على        

 نجاح جـوالت المفاوضـات غيـر        إمكانية عدم تفاؤله من     أبدىلكن عريقات في ذات الوقت       .للمنطقة
 أن إلـى   وأشار ."ة الحالي اإلسرائيليةتشدد الحكومة   " إلىالمباشرة، وارجع في تصريحات صحافية السبب       

جاءت رغم قناعتنا بان حكومة نتنياهو الحالية لن تكون جادة فـي المفاوضـات التـي                "الموافقة العربية   
، أشهر أربعة فرصة   أوباما باراك   األمريكي الرئيس   أعطت الدول العربية    أنلى  إ  وأشار ."ستجرى معها 

 دولة فلسطينية مستقلة تقام على حـدود        إقامة أساس يأتي على    أن يجب   األمريكي الموقف   أن إلى مشيراً
  . وعاصمتها القدس1967 يونيو عام /الرابع من حزيران

 بان الجانب الفلسطيني تعرض لضغوط عربية للموافقـة علـى خيـار             أنباءونفى عريقات ما تردد من      
 لجـوالت   "سـقف زمنـي   " يكـون هنـاك      أن الفلسطينيين يريدون    أن وأكدالمفاوضات غير المباشرة،    

 حول عقد قمة فلـسطينية  اإلسرائيلي القناة العاشرة في التلفزيون أوردتهكذلك نفى صحة ما      .اوضاتالمف
  . في ايطاليا في الثاني والعشرين من الشهر المقبلإسرائيلية -

  5/3/2010القدس العربي، 
  

  الموقف العربي من المفاوضات الفلسطينية مع إسرائيل إنذار ألمريكا: نبيل عمرو .4
 قلل سفير السلطة الفلسطينية السابق في مصر نبيل عمرو من أهمية الرهان على المفاوضات :رام اهللا

الفلسطينية مع الجانب اإلسرائيلي سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وأكد أن تل أبيب ليست في وارد 
 قدس"ووصف عمرو في تصريحات خاصة لـ. اإلقدام على تقديم أي مبادرة جادة في هذا الموضوع

قرار لجنة المتابعة العربية بالموافقة على عقد مفاوضات غير مباشرة بين السلطة الفلسطينية " برس
، ذلك أن القضية هنا "أقصى ما يمكن للعرب أن يقدموه للفلسطينيين في الوقت الراهن"، بأنه "إسرائيل"و

نيين، الدول العربية تدرك أن ال تتعلق بالمواقف وإنما تتصل بما يمتلك العرب من قدرات لتقديمه للفلسطي
قدرتها في وضع شروط على اإلسرائيليين واألمريكيين متواضعة للغاية، وبالتالي ال أرى أنهم قاموا 
بعمل مميز وإنما فعلوا أقصى ما يمكن أن يفعلوه، وهذا إنذار ألمريكا بأنها إذا لم تلحق باالعتدال العربي 

  ".فإنه يواجه مصيرا سلبيا
 ذلك يعني أن المصير السلبي لدول االعتدال يعني ارتفاعا في أسهم دول الممانعة، قال وعما إذا كان

القضية ليست مساجلة بين تيارين في العالم العربي، القضية فاعلية كل منهما، هل هي فاعلية : "عمرو
  ".قادرة على تغيير الواقع؟ أعتقد أن الجميع في نفس الموقع

ال أرى أن : "مع الجانب اإلسرائيلي في الوقت الراهن، وقالوقلل عمرو من جدوى المفاوضات 
المفاوضات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة في ظل الموقف اإلسرائيلي يمكن أن تؤدي إلى نتائج 
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ملموسة على صعيد الحل السياسي، والقضية ليست هل تبدأ المفاوضات أم ال تبدأ، القضية أن الجانب 
ذه الفترة تقديم أي مبادرات جدية تخدم عملية السالم، والمصيبة األكبر أن اإلسرائيلي ال يريد في ه

  ".أمريكا الوسيط الذي يعمل من خالل ميتشل تدرك ذلك جيدا وتشعر بالحرج
العالقات : " العربية، لكنه قال-على صعيد آخر؛ نفى عمرو وجود أي تدهور في العالقات الفلسطينية 

 التونسية، نفى -وحول العالقات الفلسطينية ". ن بالعالقات الموضوعية العربية توصف اآل-الفلسطينية 
  .عمرو علمه بالتفاصيل الدقيقة التي أشيعت مؤخرا عن توتر فيها

  4/3/2010قدس برس 
  

   من القذافي لحضور القمة واعتذاراً يشترط اتصاالًعباس": الشرق األوسط"مصادر فلسطينية لـ .5
 يشترط الرئيس محمود عباسإن " الشرق األوسط" فلسطينية مطلعة لـقالت مصادر:  علي الصالح-لندن

العودة إلى ليبيا والمشاركة في القمة، إذا حدث اتصال هاتفي يجريه معه الرئيس معمر القذافي، ويعتذر 
وقالت المصادر الفلسطينية إن ما يغضب الجانب  .له عما حصل خالل الزيارة، ويعلن عن ذلك

لم تكن "ذه القضية وتهرب العقيد القذافي من لقائه، هو أن زيارة أبو مازن إلى ليبيا الفلسطيني أكثر في ه
هم الذين : "وأضاف". على جدول أعمال الرئيس أساسا، بل تمت بناء على إلحاح من طرابلس عليها

 وفي النهاية. كانوا يالحقون الرئيس منذ زيارته لموسكو مطلع فبراير الماضي، من أجل زيارة ليبيا
  ".يرفض القذافي، أو يتهرب من لقائه

 عن غضب ليبي من وحسب المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن موقف القذافي هذا كان تعبيراً
إن القذافي كان يأمل : "وقال المصدر. موقف أبو مازن من موضوع المصالحة، ورفضه نقلها إلى ليبيا

عنها عدد من الزعماء العرب، ملفات ساخنة ومهمة في أن تعالج القمة العربية، التي يتوقع أن يتغيب 
 -وتابع المصدر القول بأن القذافي يريد دعاية ". مثل المصالحة الفلسطينية، بدال من صدور بيان باهت

 والبروباغندا سيحصل عليها من شيئين اثنين، األول اإلعالن عن -" بروباغندا"ونطقها باللغة اإلنجليزية 
 الفلسطينية -ة، وهذا غير ممكن، والشيء الثاني هو تحقيق المصالحة الفلسطينية رفض السياسة األميركي

على أرض ليبيا وقبيل أو خالل القمة، وتنشر صور المصافحة بين أبو مازن وخالد مشعل رئيس المكتب 
عندئذ سيكون في مقدور القذافي أن يتباهى بالقول بأنه نجح في تحقيق ما عجز .. السياسي لحركة حماس

 واضح في هذا عباسوتابعت المصادر القول بأن موقف . "عن تحقيقه الكثيرون وعلى مدى سنوات
القضية، ورفضه نقل ملف المصالحة من مصر إلى أي مكان آخر، وتأكيده على أن المصالحة ستتحقق 

 .في غضون اللحظة التي توقع فيها حماس على الورقة المصرية
 5/3/2010الشرق األوسط، 

  
  السلطة تهدد بمقاطعة قمة ليبيا إذا دعيت حماس إليها: الكيرياض الم .6

هدد وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الفلسطينية المؤقتة رياض المالكي أمس بإمكانية مقاطعة :أ.ب.د
إلى المشاركة في ) حماس(السلطة القمة العربية المقبلة في ليبيا نهاية الشهر الحالي في حال دعوة حركة 

لضمان الحضور "إنه " وفا"ال المالكي في تصريحات بثتها وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وق .القمة
الفلسطيني الرسمي يجب أن توجه الدعوة فقط إلى الجهة الفلسطينية الرسمية، كما ستوجه الدعوة لبقية 

في " فية إنجاح القمةتقيم كي"وذكر المالكي أن السلطة ". الجهات الرسمية في البالد العربية المختلفة
  . طرابلس، نافياً في الوقت ذاته وجود إشكالية مع ليبيا

  5/3/2010الخليج، 
  
 



  

  

 
 

  

            8 ص                                     1719:         العدد       5/3/2010الجمعة  :التاريخ

  الجماعات السلفية تنفي عالقتها بتفجيرات غزة .7
 عالقتها بالتفجيرات التي وقعـت      أمس يوم   نفت الجماعات السلفية الجهادية مجدداً    :  اشرف الهور  -غزة  

 البراء المصري احد زعماء الجماعات      أبوكد  أ الماضية، و  األيامالل  في مناطق متفرقة من قطاع غزة خ      
ـ             بعمليـات   "مختلـف مـسمياتها   "السلفية الجهادية في غزة في بيان صحافي عدم عالقة هذه الجماعات ب

 أيخالفات داخلية ليس لنـا بهـا        " هذه التفجيرات كانت نتاج      إنالتفجير التي ضربت قطاع غزة، وقال       
 حول مسؤولية الجماعات عن هـذه       إعالمية التي تنشرها وسائل     اإلعالميةالتقارير  واستغرب   ."مصلحة

  .التفجيرات التي طالت مقاهي وسيارات خاصة
 إنهـا  تصريحات ذكرها في بيانه قـال        إلى البراء في نفيه لعالقة السلفية الجهادية بالتفجيرات         أبوواستند  
 نشرت في مواقع لحماس     إنها، قال   األشقر إسماعيل في المجلس التشريعي     األمن رئيس لجنة    إلىمنسوبة  

خالفات " هذه التفجيرات ناتجة عن      أنشقر ذكر    األ إن البراء   أبوحيث قال    . عن التفجيرات  أيامقبل ثالثة   
  ."داخل الفصائل ومشاكل فردية وليست ناتجة عن مسؤولية جهات معينة

عتقال والمالحقة لعناصر الجماعات الـسلفية       في غزة بمواصلة عمليات اال     األمن البراء قوات    أبوواتهم  
 أهـداف تهدف لوقف عمليات المقاومة من قبل مجاهـدينا ضـد           " هذه االعتقاالت    أن إلىالجهادية، الفتا   

  ."االحتالل
  5/3/2010القدس العربي، 

  
  على عباس أن يتنحى جانباً ألن الشعب الفلسطيني يريد قيادة صادقة: الرشق .8

عزت الرشق ، أن خالد يعقوب عويس نقال عن مراسلها من دمشق 4/3/2010وكالة رويترز، نشرت 
باس يفتقر إلى تفويض وطني  محمود عةرئيس السلطة الفلسطيني إن قال لحماسعضو المكتب السياسي 

برعاية واشنطن رغم موافقة " إسرائيل" من المفاوضات غير المباشرة مع أشهرللموافقة على أربعة 
ذه الخطوة ، أضاف أن على عباس أن يتنحى جانبا ألن الشعب الفلسطيني يريد الجامعة العربية على ه

  أنوأوضح ".قيادة صادقة وطنية متماسكة تقوده لتحقيق حقوقه وليس قيادة تقدم التنازل تلو التنازل
هم بعد . االستمرار بهذه المفاوضات هو استمرار بيع الوهم للشعب الفلسطيني واستمرار العبث بمشاعره"

  ".؟إضافية أشهر سنة من التفاوض وصلوا إلى صفر كبير وبالتالي ماذا نتوقع بعد أربعة 18
عضو المكتب  نقال عن مراسلتها من عمان نادية سعد الدين أن 5/3/2010الغد، األردن، وأضافت 

سياسة عباس ال تلقى قبوالً عند بعض األطراف العربية، حيث "إن قال حماس محمد نزال  السياسي في
نه يسير ضمن محور معين فقط، ما يتطلب منه تصحيح مساره السياسي وتعدد خياراته واإلصغاء إلى إ

 وإنما بما يمكن أن  العربية في ليبيا،حماس غير معنية بمسألة حضور القمة"وأشار إلى أن  ".النصائح
  ".نحماس لم تتلق أية دعوة حتى اآل"، الفتاً إلى أن "تقدمه للشعب والقضية الفلسطينية

  
  ضربة لمبادرة السالم العربية" إسرائيل"المفاوضات غير المباشرة مع : حمدان .9

قدس "أعرب مسؤول العالقات الدولية في حركة حماس أسامة حمدان في تصريحات خاصة لـ: بيروت
عن أسفه للقرار العربي القاضي باستئناف المفاوضات حتى وإن كانت غير مباشرة، بين السلطة " برس

أعتقد أن إعطاء فرصة جديدة للتفاوض مع االحتالل اإلسرائيلي هو محاولة لاللتفاف : "ل، وقالوإسرائي
على ما أعلن من مواقف بدت متصلبة، وتبرير للرضوخ للمطالب والشروط اإلسرائيلية، ولذلك فهذا 

م االحتالل الغطاء العربي ال يمكنه أن يستر فضيحة محمود عباس الذي تعود على التراجع واالنكفاء أما
وأشار حمدان إلى أن خطورة قرار العودة إلى المفاوضات غير المباشرة تكمن في كونه ". اإلسرائيلي

نحن نعتقد أن إعطاء هذا الغطاء السياسي العربي لمحمود : "ضربة موجهة لمبادرة السالم العربية، وقال
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ها، بغض النظر عن الموقف من هذه عباس هو في الحقيقة تراجع عن مبادرة السالم العربية وانقالب علي
  ". عمليا نجحوا في قتل مبادرة السالم العربيةنالمبادرة، وهو ما يعني أن اإلسرائيليي

  4/3/2010قدس برس، 
  

  عباس يكذب عندما يقول ال نريد أن نذهب للمفاوضات دون وقف االستيطان: جبريل .10
 القيـادة   -لجبهة الشعبية لتحريـر فلـسطين      العام ل  األمينحمد جبريل   أقال  :  زهير اندراوس  -ة  الناصر

 تصريحات نتنياهو بان الكيان سيواصل سـيادته علـى غـور            إن "القدس العربي "لـالعامة، في حديث    
ـ        األردن  التهديـدات   إن فقـال    اإليرانـي  في الـشأن     أما،  48 تُمهد لطرد ما تبقى من فلسطينيين في ال

 طهـران   أن يعرفون   ألنهم أكثر ال   إعالميةن بالونات    هي عبارة ع   إيران لضرب   واألمريكية اإلسرائيلية
  . عدوانألي كفيلة بعدم تعرضها أوراقاتملك 

عبـاس، فاقـد    محمـود   قرار وزراء الخارجية العرب بالـسماح ل      : أجابوفي معرض رده على سؤال      
 فقـط،   األمريكية، جاء بسبب الضغوطات     "إسرائيل" المفاوضات غير المباشرة مع      إلىالشرعية، بالعودة   

 نـذهب للمفاوضـات دون وقـف        أن المفاوضات لم تتوقف، عندما يقول عباس ال نريـد           أن إلىمشيرا  
 التي تتم   األماكناالستيطان هو يكذب، هذه المفاوضات وهذه االجتماعات مستمرة، نحن نعرفها ونعرف            

ـ  أجهـزة هناك تعاون وتنسيق بين الموساد وبعض       :  قال األمنيفيها، وعن التنسيق     ابرات العربيـة    المخ
  . والمصرية فالخطوط بينهم مفتوحةاألردنية ال تُخفي تعاونها مع المخابرات وإسرائيل

  5/3/2010القدس العربي، 
  

  ما يثار حول المبحوح يهدف لخلق أزمة بين حماس وأطراف عربية: نزال .11
اء التي تتردد عدم صحة األنب"حماس محمد نزال لأكد عضو المكتب السياسي : الدين  نادية سعد-عمان

المبحوح معلومات خطيرة وسرية عن جهاز مخابرات القيادي في حماس محمود حالياً حول امتالك 
  . يناير الماضي/، في العشرين من كانون الثاني"عربي كانت سبباً وراء اغتياله

رته ما يثار حول الشهيد المبحوح يندرج في إطار التضليل وتشويه صو"من دمشق أن " الغد"لـوأوضح 
استهدف " الموساد"السبب الرئيسي الوحيد الذي نعرفه هو أن " وقال إن ".النضالية وتشويه صورة الحركة

اغتيال المبحوح، لسبب واضح يرجع إلى دور الشهيد، والقيادي بالحركة، في المقاومة الفلسطينية 
 عميلين إسرائيليين،  على التوالي، ضد1989 و1988ومشاركته في تنفيذ عمليتين منفصلتين، في عامي 

ما يتردد خالفاً لذلك ال صحة له، فالشهيد كان "وقال إن  ".فالشهيد مطلوب من الموساد من ذلك الوقت
مطارداً ومالحقاً منذ زمن من الموساد، وال عالقة ألية دولة عربية بالموضوع، فحماس كانت وما تزال 

كل ما يتردد يهدف إلى حرف مسار العملية "ال أن ورأى نز ".توجه االتهام إلى جهاز الموساد اإلسرائيلي
من اتهام الموساد إلى اتهام جهات أخرى غيره، ومحاولة لخلق أزمة بين العرب وحركة حماس وأطراف 

تتعامل مع كل تلك المعلومات المحرفة على أنها محاولة النقاذ الموساد أو "، مشيراً إلى أن حماس "عربية
اللجنة الداخلية التي شكلتها حماس لمتابعة "وقال إن  ".ه حرفاً للحقيقةتبرئته وتحويل األنظار عن

 الالزمة لحفظ حقوق الحركة والشعب اإلجراءاتالموضوع ستتقدم بتقريرها إلى قيادة الحركة، والتخاذ 
مسعود حي يرزق ويتحرك بحرية "وأكد على أن القيادي العسكري في حماس نهرو  ".الفلسطيني

  ". وال عالقة له بالموضوع، بل إنه صديق مقرب من المبحوحوموجود في دمشق،
  5/3/2010الغد، األردن، 
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  فصائل فلسطينية تستنكر الغطاء العربي الستئناف المفاوضات .12
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، استنكرت موافقة السلطة  أن رام اهللا من 4/3/2010قدس برس، نشرت 

ي القاضي باستئناف المفاوضات غير المباشرة مع الجانب اإلسرائيلي، الفلسطينية على االقتراح األمريك
في أعقاب اجتماع لجنة المتابعة العربية لوزراء الخارجية العرب الذي استمر لمدة يومين في القاهرة، 

  ".تخالف بذلك قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية" أنها معتبرة
نسخة منه، " قدس برس" للجبهة، أبو أحمد فؤاد في تصريح مكتوب وصل وقال عضو المكتب السياسي

الموقف الفلسطيني هو األساس في الموقف العربي وليس العكس، وكان على الرئيس الفلسطيني أن "إن 
يؤكّد ويتمسك بموقف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وال يخضع ألي ضغوط عربية رسمية 

تخالف أيضاً إجماع فصائل المقاومة "شيراً إلى أن السلطة بعودتها إلى طاولة المفاوضات ، م"أو دولية
  ".الفلسطينية الرافضة لمبدأ المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة

قيادة لجان المقاومة في فلسطين اعتبرت أن عودة  أن دمشق وغزة من 5/3/2010الخليج، وأضافت 
الممارسات "وقالت إن ". مكافأة لالحتالل على إجراءاته لتهويد مدينتي القدس والخليل"السلطة للمفاوضات 

، "العدوانية لالحتالل تجاه المسجد األقصى والحرم اإلبراهيمي خطوة عملية لتهويد القدس والخليل
  ".مهزوما وهزيال"واصفة الرد العربي على هذا العدوان بأنه 

ت جبهة التحرير الفلسطينية رفضها للقرار العربي، محذرة من مخاطره خاصة من حيث أكدمن جانبها 
  .توقيته ووظيفته السياسية

وانتقد مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرار، وأكد أن موافقة الجانب الفلسطيني 
ا بمواقف اإلجماع الوطني التي عليه، تجاوز لقرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية، واستهتار

نصت على ضرورة توفير متطلبات نجاح المفاوضات، كوقف االستيطان أو تحديد المرجعية ورسم 
  .السقف الزمني

  
 فصائل ومرجعيات فلسطينية تطرح مشروع قانون يضمن حق العمل للفلسطينيين في لبنان .13

على أثر اجتماع عقد أول من أمس، في لبنان حدت المرجعيات السياسية واالجتماعية الفلسطينية وقررت 
السعي إلى المطالبة برزمة الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين، والسيما مشروع قانون حق العمل الذي 

 - وقد توافق المجتمعون على تشكيل مرجعية سياسية . خرج به االجتماع لعرضه على الجهات المعنية
فتناقشها وتراجعها وتوحد "تقاء دوريا والتوافق على خطة عمل اجتماعية موحدة من المجتمعين، لالل

على أن تعمل هذه المرجعية بشكل تكاملي لتساهم في الحصول على . "األداء الفلسطيني بما خص الحقوق
الحقوق المدنية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، باإلضافة إلى عدم تجزئة تلك الحقوق، 

 . ئة كل حق على حدة، والتحذير من تجزئة حق العملوبالتالي عدم تجز
على ضرورة تعزيز مقومات صمود الفلسطينيين بمنحهم حقوقهم المدنية "وأكد المجتمعون في بيان 

وتابع البيان أن المجتمعين . " ديارهم ووطنهمإلىواالجتماعية وبما يساهم في تمسكهم بحق عودتهم 
 االقتصادي والسياسي للشعب الفلسطيني -ل الواقع االجتماعي سيعملون على إصدار مذكرة موحدة حو"

على أن تتواصل .  الجهات اللبنانية كافةإلىفي لبنان تتضمن أيضا مشاريع قوانين وتقدم من قبل اللجنة 
وخرج . "مع كل ألوان الطيف اللبناني السياسي، االجتماعي، النقابي والعمالي وتحشيدهم لمناصرة الحقوق

على أن توضع له الموجبات "مشروع قانون حول منح الفلسطينيين الحق في العمل، بالمجتمعون 
 : وينص المشروع على. "الضرورية ويقدم الى الجهات المختصة اللبنانية

يعفى الالجئون الفلسطينيون المسجلون رسميا في سجالت وزارة الداخلية من االستحصال : المادة األولى
 . على إجازة عمل
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يستفيد الالجئون الفلسطينيون المسجلون رسميا في سجالت وزارة الداخلية من جميع أحكام : لثانيةالمادة ا
 .  القانونية التي ترعى عمل اللبنانييناألحكامقانون العمل وسائر 

بالرغم من كل نص مخالف، يعفى الالجئون الفلسطينيون المسجلون رسميا في سجالت : المادة الثالثة
 . من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثلوزارة الداخلية 
تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو المتعارضة مع أحكامه، ويعمل به فور : المادة الرابعة

 . نشره
منظمة التحرير الفلسطينية، حركة فتح، الجبهة : يذكر أن الهيئات والجمعيات الفلسطينية المشاركة هي

كة فتح االنتفاضة، منظمة الصاعقة، جبهة النضال الشعبي، حركة الديموقراطية، الجبهة الشعبية، حر
 -حماس، حركة الجهاد اإلسالمي، جبهة التحرير الفلسطينية، جبهة التحرير العربية، االئتالف اللبناني 

الفلسطيني لحملة حق العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان، لجنة عمل الالجئين الفلسطينيين، اتحاد 
 . لفلسطينيين، اللجان الشعبية، ومؤسسات حقوق اإلنسان العاملة في الوسط الفلسطيني انالحقوقيي

  4/3/2010السفير، 
  

  اإلستراتيجية الدفاعية عن لبنانالسالح الفلسطيني ضمن  مستعدون إلدخال": القيادة العامة" .14
جبهة غير معنية بكالم ال"في لبنان رامز مصطفى إلى أن "  القيادة العامة-الجبهة الشعبية "أشار مسؤول 

أبو موسى عن استعداده لنقل السالح خارج المخيمات الفلسطينية إلى " فتح االنتفاضة"أمين سر حركة 
استعداد "وأعلن ". السالح خاضع للنقاش على طاولة الحوار"، مؤكداً أن "نقاط يحددها الجيش اللبناني

  ."ستراتيجية الدفاعية عن لبنانالجبهة إلدراج السالح الفلسطيني خارج المخيمات ضمن اال
  5/3/2010المستقبل، 

 
  "أجهزة عباس"االحتالل أخضعني للتحقيق بناء على معلومات من : عبد اهللا البرغوثي .15

كشف عبد اهللا البرغوثي، القيادي في كتائب القسام، األسير في سجون االحتالل اإلسرائيلي، : رام اهللا
لتحقيق جديد بناء على معلومات تلقتها من أجهزة األمن التابعة النقاب عن أن سلطات االحتالل أخضعته 

وقال البرغوثي، والمحكوم عليه بالسجن بعدد من المؤبدات، في رسالة له  . الضفة الغربيةفيللسلطة 
 من عزل سجن رمون في صحراء النقب إلى 11/1/2010تم إخراجي يوم : "سربت من داخل المعتقل
، وتم التحقيق معي بناء على معلومات 26/1/2010س المحتلة وبقيت حتى تحقيق المسكوبية في القد

ادعى ضابط التحقيق أنه حصل عليها من أجهزة عباس في مدينة الخليل، وجاء فيها أن أجهزة عباس 
اعتقلت في بداية شهر يناير عدة عناصر من حماس وأدت هذه االعتقاالت إلى اعتقال أحد عناصر 

أجهزة عباس في معلوماتها التي أوصلتها إلى المخابرات الصهيونية أن هذا القيادي القسام، الذي ادعت 
  ". من عبد اهللا البرغوثي-من أموال وسالح-القسامي في الخليل يتلقى تعليماته ودعمه اللوجستي 

يومي الجمعة (بالنفي القاطع والحازم، مما أدى إلى وضعي "وأوضح البرغوثي أنه واجه هذه االتهامات 
 سم، وبسبب البرد القارص أدى ذلك إلى ظهور 40-40في صندوق حديدي ال تتجاوز أبعاده ) والسبت

  ".حروق على جسدي نتيجة مالمسة جسدي المباشر للصندوق الحديدي
  4/3/2010قدس برس، 

  
  سعدات يقدم استئنافا ضد وضعه في العزل االنفرادي .16

س االستئناف الذي قدمه األمين العام للجبهة الشعبية رفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية أم: )آي بي يو(
  .لتحرير فلسطين االسير أحمد سعدات ضد استمرار وضعه في العزل االنفرادي
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أطلع المحكمة " اإلسرائيلي"وقال قضاة المحكمة العليا الثالثة الذين نظروا في االستئناف إن جهاز األمن 
ومات لنشطاء الجبهة الشعبية لتنفيذ أعمال مقاومة خالل على مواد سرية جاء فيها أن سعدات يمرر معل

يمنع تمرير " اإلسرائيلية"تواجده في السجن، وأن عزله عن بقية األسرى الفلسطينيين في السجون 
  .معلومات كهذه

  5/3/2010الخليج، 
  

 تقدم في ملف المصالحة: منيب المصري .17
تجمع الوطني الفلسطيني للمستقلين النقاب كشف منيب المصري رئيس ال : محمد جمال-القدس المحتلة 

 ولفت في لقاء خاص األعمالعن تقدم حدث في اللقاءات التي عقدتها مجموعة من المستقلين ورجال 
 إلى قرب التوصل إلى اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح وذلك عقب لقائه مع رئيس "الشرق"بـ

 .أمس من أولخالد مشعل في دمشق " اسحم"المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 
 حصيلة اللقاءات التي أجراها في أنوأوضح المصري على هامش اللقاء االقتصادي الفلسطيني االيطالي 

 األطراف من قبل جميع إجماعامصر وسوريا ولبنان وقطاع غزة كانت مشجعة جداً مؤكداً أن هناك 
 هناك تفاؤال كبيرا ورغبة إنوقال  .يمكنعلى ضرورة التوصل إلى مصالحة وطنية في أسرع ما 

جامحة للتوصل إلى هذه المصالحة ويرى فيها الجانبان موقفا وتوجها حتميا وانه لن تقوم ولن تستعيد 
  .القضية الفلسطينية زخمها ومكانتها ما لم تتحقق المصالحة

 مشعل وهل هناك ورداً على سؤال حول فحوى الحديث المطول مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد
 في حركة حماس قلوبهم بخصوص مالحظاتهم األخوةلقد فتح لي " :نية للتوقيع على الوثيقة المصرية قال

 للكل مالحظات على الورقة المصرية ولكن البد من العمل معاً وعند التنفيذ سنجد إنوهي منطقية وقلت 
 ". شيءإغفالقواسم مشتركة ولن يتم 

 حركة حماس ستحسم أمرها قبل قرار القمة أناعتقد : "من ذلك قالوفي سؤال حول موقف مشعل 
 مؤكداً أن هناك جهودا األرضالعربية في طرابلس مشيراً إلى انه قريباً جداً سنرى ترجمه حقيقية على 

 ". ساد جو من المصارحة والمكاشفة ألنهكبيرة لتحقيق ذلك وينتابني التفاؤل 
 5/3/2010الشرق، قطر،  

  
   وحدة استيطانية جديدة قرب الخليلمائةدق على بناء أكثر من باراك يصا .18

 أن وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك صادق على "إسرائيل اليوم"كشفت صحيفة : عالء المشهراوي
 في منطقة غوش عتسيون القريبة من "بيت عليت" وحدة سكنية في مدينة المتدينين 100إنشاء أكثر من 

  .ةالخليل بالضفة الغربي
 التابعة لحركة شاس الدينية نقالً عن وزير الداخلية "يوم بيوم"وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة 

  . وحدة سكنية في المدينة112يلي يشاي أنه دفع باراك للسماح ببناء إاإلسرائيلي 
  5/3/2010االتحاد، اإلمارات، 

  
  ة مع عباس في رومابيريز أبلغ إيطاليا أنه يوافق على مبادرة لعقد لقاء قم": هآرتس" .19

 زبيري  الرئيس اإلسرائيلي شيمونأن" هآرتس"ذكرت : محمد أبوخضير،   زكي أبوالحالوة-القدس 
 إبالغأوري سافير، طلبا من السفارة اإلسرائيلية في روما " مركز بيريز للسالم"والمدير العام لـ

ة مع رئيس السلطة في العاصمة  يوافق على مبادرة لعقد لقاء قمبيريزمسؤولين ايطاليين رسميين، أن 
 عن مبادرة كهذه وعقد لقاء القمة بين أخيرانشرت " كورييرا دي ال سيرا"وكانت صحيفة  .االيطالية
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، )المؤتمر الدولي لمبادرات السالمحيث سيعقد  (أبريل المقبل في روما/  نيسان21عباس وبيريز في 
  . مبادرة دولية جديدة للمصالحة والسالمإطالقخالله وانه يقف وراء هذه المبادرة سافير نفسه وأنه سيتم 

 أن هناك ووفقا للصحيفة، فان سافير وبيريز لم يبلغا مكتب نتنياهو بخصوص القمة المحتملة، خصوصاً
 النشر حول أنونقلت عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى، . قطيعة في العالقات بين نتنياهو وعباس

سؤولين في مكتب نتنياهو، خصوصا رئيس مجلس األمن القومي القمة في الصحيفة أثار غضب الم
 الواليات المتحدة في شأن استئناف إلىوالمستشار السياسي لنتنياهو، عوزي أراد، ومبعوث نتنياهو 

  .المحادثات مع الفلسطينيين يتسحاق مولخو
ال يتم التخطيط لعقد  ايطاليا وإلىرئيس الدولة ال يخطط للسفر "وعقب ديوان الرئيس على التقرير بأن 

لقاء بينه وبين عباس، وقد قال الرئيس في أكثر من مناسبة انه سيكون مسرورا بالمساعدة في دفع السالم 
 الحوار بين الجانبين، وحتى اليوم لم يتم تحديد أي قمة وأي إلى على أي مبادرة تستند باإليجابوسيرد 

  ".ئيس سيطلع رئيس الوزراء على قرارهلقاء بين الجانبين وفي حال تغيرت الظروف فان الر
  5/3/2010الراي، الكويت، 

  
  وترحب بزيارة نائب أوباما.. تأمل في بدء المفاوضات غير المباشرة األحد" إسرائيل" .20

تأمل " إسرائيل"قال، أمس، إن     رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو    ، أن   5/3/2010الخليج،  نشرت  
باشرة مع الفلسطينيين األسبوع المقبل أثناء زيارة مبعوث واشنطن للسالم في           في بدء المفاوضات غير الم    

هدفنا النهائي هو محاولة تحقيق تسوية للـسالم        "وقال نتنياهو للصحافيين    . الشرق األوسط جورج ميتشل   
 إشارة  وفي ".لكننا قلنا دائما إننا ال نصر على الشكل       . ..مع جيراننا الفلسطينيين عبر المحادثات المباشرة     

أرحب بحقيقة أن هذا النـضوج  "إلى قرار لجنة المتابعة العربية منح غطاء لهذه المفاوضات، قال نتنياهو         
وأضاف أن هنـاك    ". األسبوع المقبل " إسرائيل"قد بدأ وأتمنى أن يؤدي إلى بدء محادثات مع ميتشل في            

  .ن، وسيقوم ميتشل بالتنقل بين إسرائيل والفلسطينيي"إشارات إلى تقدم"
نحن نقدر " باراك باألنباء حول استئناف المفاوضات غير المباشرة، وقال إيهودورحب وزير الحرب 

جهود الواليات المتحدة ومصر للشروع بالمحادثات التي ستدخلنا الحقا في مفاوضات عملية حول قضايا 
حدوث تقدم ألن كانت قد ذكرت أن الرئيس شمعون بيريز يستبعد إمكان " هآرتس"لكن  ".الحل الدائم

  .األحزاب األكثر تشدداً المشاركة في الحكومة تقيد أيدي نتنياهو، بحسب بيريز
  نتنيـاهو  ، أن   القدس  من محمد أبوخضير ، و زكي أبوالحالوة ، عن   5/3/2010الراي، الكويت،   وأضافت  

 إلىا مؤشراً   ، بزيارة نائب الرئيس األميركي جوزيف بيدن للدولة العبرية األسبوع المقبل، واعتبره           رحب
 األميركيـة   اإلدارة أن والفلسطينيين، فيما ذكرت تقارير إسـرائيلية        "إسرائيل"تقدم العملية السياسية بين     

  .مهتمة ببدء المفاوضات المباشرة بين الجانبين، مطلع األسبوع المقبل
بيدن صديق  "أن، أمس عن نتنياهو، في شأن زيارة بيدن، قبيل بدء اجتماع للحكومة إعالمونقلت وسائل 

 عاما، وآمل أن تسهم زيارته في تقدم 30لدولة إسرائيل منذ سنوات طويلة وهو صديق شخصي لي منذ 
  ".العملية السياسية، وأنا مسرور بهذا التقدم وقد نضجت األمور فعال

، تحدثت عن أن المبعوث أمسوتأتي أقوال نتنياهو، على أثر تقارير نشرتها الصحف اإلسرائيلية 
  . مساء الغدإلى "إسرائيل" إلى الشرق األوسط جورج ميتشل قدم موعد مجيئه إلىكي الخاص األمير

  
  نتنياهو مكبل من اليمين وال يستطيع تحقيق السالم: زبيري .21

، أن  أمـس العبرية  " هآرتس" الرئيس اإلسرائيلي، شمعون بيريز لمحدثيه، كما نقلت صحيفة          قال :رام اهللا 
ويـدعي  .  وتعزيزه بأطراف معتدلـة    االئتالفإلى  " كاديما" يضم   أننياهو  على رئيس الوزراء بنيامين نت    

 .تجاه الفلسطينيين، وواثق بقدراته ونوايـاه " بخطوة تاريخية "بيريز إنه على ثقة بأن نتنياهو راغب بالقيام         
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يخـشى  من األحزاب اليمينية التي ال تسمح له بالتقدم بالعملية السلمية و          " مكبل"وأوضح بيريز أن نتنياهو     
بزعامة ليفني للحكومة لتوفر ضمانة     " كاديما"لذا يرى بيريز أنه من الضروري ضم        . من سقوط حكومته  

لعدم سقوط الحكومة في حال قرر نتنياهو التقدم في العملية السياسية مع الفلسطينيين، وسيمكنه ذلك مـن                 
ونقلت الصحيفة عن بيريز قوله إن       .مالقيام بتقدم جاد في العملية السياسية لتعزيز مكانة إسرائيل في العال          

 . لكاديما لضمها للحكومة بدالً من محاوالتها شق الحزب" محترمة"على نتنياهو تقديم مقترحات وشروط 
 5/3/2010الحياة الجديدة، 

 
  وأستبعد التوصل إلى اتفاق شامل.. من المهم استئناف المفاوضات كأمر واقع: ليبرمان .22

دور ليبرمان إنه من المهم استئناف مفاوضات السالم مع الفلسطينيين،          ج أفي قال وزير الخارجية  : وكاالت
التوصل "واستبعد بحديث صحفي بتل أبيب    . لكنه شكك في أن تؤدي هذه المحادثات إلى اتفاق سالم نهائي          

  ".ولكن إجراء المباحثات كأمر واقع مهم جدا"وقال " إلى اتفاق شامل في المستقبل القريب
 5/3/2010نت، .الجزيرة

  
  "السالم"لـ " إسرائيلية"خمسة شروط : تقرير .23

يزور جورج ميتشل المبعوث األمريكي للشرق األوسط المنطقة مطلع األسبوع المقبل ليبحث : )رويترز(
. والسلطة سبل المضي قدما في مفاوضات غير مباشرة وافقت عليها الجامعة العربية" إسرائيل"مع 

بمقاييسه مع " السالم"بنيامين نتنياهو خمسة شروط تحدد مالمح ووضع رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
  .الفلسطينيين

  : وفيما يلي عرض لهذه المالمح والموقف الفلسطيني من كل منها
  ".إسرائيل" يجب أن يعترف الفلسطينيون بيهودية - 1

طينيين إلى يقول الفلسطينيون إن هذا االعتراف قد يفهم على أنه تخلي عن حق عودة الالجئين الفلس
  .48 ـأراضيهم، ويمس أيضاً فلسطينيي ال

  . يجب أن تتم إعادة توطين الالجئين الفلسطينيين في مناطق الشتات- 2
 بالعودة هم 1948يطالب الفلسطينيون منذ وقت طويل بضرورة السماح لالجئين الذين شردوا في نكبة 

حال عادال "طينيين أشاروا إلى أنهم سيقبلون لكن مفاوضين فلس. وأحفادهم الذين تقدر أعدادهم بالماليين
وأعداد المسموح لهم، علماً أن " عودتهم"للمسألة، في إشارة إلى إمكان التنازل في شأن مكان " ومتفقا عليه
وافقوا في مفاوضات سابقة على عودة بضعة آالف الجئ، لكن تحت مسمى " اإلسرائيليين"المفاوضين 

  .ةوليس حق عود" جمع شمل عائالت"
 ينهي االتفاق النهائي الصراع وال يمكن أن يتقدم الفلسطينيون بمطالب أخرى حول قضايا مثل - 3

  .الحدود والالجئين
  .يسعى الفلسطينيون التفاق نهائي ودائم يلبي كل طموحاتهم الوطنية

  . يجب أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السالح- 4
  ".إسرائيل" لكنهم يقولون إنه يجب مناقشته في مفاوضات مع ال يعترض الفلسطينيون على هذا المطلب،

  . الدعم الخارجي في شكل ضمانات دولية واضحة لهذه التدابير األمنية- 5
يقول الفلسطينيون إن هذا الموضوع يمكن حله في المفاوضات مثلما تم االتفاق عليه في اتفاقيات 

  . 2003ق عام ومبادرات سابقة حظيت بدعم دولي كخطة خارطة الطري
  5/3/2010الخليج، 

  



  

  

 
 

  

            15 ص                                     1719:         العدد       5/3/2010الجمعة  :التاريخ

  يرانإ على ه لفرض"كوبال  األمريكيحصارال" على غرار  برنامجاً تُعد"إسرائيل" .24
 الخميس عـن    أمس اإلسرائيلية في عددها الصادر      "معاريف"كشفت صحيفة   :  زهير اندراوس  - الناصرة

 فرض حـصار اقتـصادي علـى         بديل للعقوبات وهو   إعداد على   األيامن الدولة العبرية تعكف في هذه       أ
ونقلت الصحيفة عـن مـصادر فـي وزارة الخارجيـة            . المفروض على كوبا   األمريكيغرار الحصار   

 عبر  إيرانن الحكومة اإلسرائيلية تخشى من فشل الجهود الغربية لفرض عقوبات على            أاإلسرائيلية قولها   
  . في ظل معارضة الصين وروسيااألمنمجلس 

 اقتراح يقضي بفرض    إعداد على   األيامفان الخارجية اإلسرائيلية تعمل في هذه        وبحسب المصادر عينها    
، إيـران ، من خالل فرض قيود على الشركات التي تقيم عالقات تجارية مع             إيرانحصار اقتصادي على    

وبحسب المصادر عينهـا فـان نائـب وزيـر           .أمريكيةمثل حرمانها من التعامل التجاري مع شركات        
 المقبـل بعـرض المـشروع       األسبوعرائيلي، داني ايالون، سيقوم خالل زيارته لواشنطن        الخارجية اإلس 

  .إليهم الذين سيجتمع األمريكييناإلسرائيلي على المسؤولين 
  5/3/2010القدس العربي، 

  
  لقرارات المحكمة العليا" منهجي"خبيرة قانونية تحذر الحكومة اإلسرائيلية من تجاهل  .25

بعثت النائب السابقة للمستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية المحامية يهوديت :  أسعد تلحمي-الناصرة 
كارب بمذكرة عاجلة إلى المستشار القضائي الجديد يهودا فاينشتاين حذرت فيها من اتساع ظاهرة تجاهل 

  .الحكومة وأذرعها المختلفة قرارات أصدرتها المحكمة العليا
اءاتها تبين منها أنه في معظم الحاالت التي تجاهلت الحكومة وأوردت المحامية نماذج عدة تؤكد ادع

قرارات المحكمة العليا، كانت هذه القرارات في مصلحة الفلسطينيين، سواء في القدس المحتلة وأراضي 
وبين األمثلة الكثيرة التي أوردتها كارب، قرار المحكمة عام  .1948 أو في مناطق عام 1967عام 

 غرفة دراسية في القدس الشرقية المحتلة خالل أربع سنوات لسد 245عليم بناء  تعهد وزارة الت2001
وأضافت أنه . النقص الهائل في الغرف ومنع تسرب األوالد من المدارس، وفقاً لقانون التعليم اإللزامي

  .  غرفة جديدة فقط37مع انقضاء السنوات األربع تبين أنه تم بناء 
ال شوري " الحكومة هذا ينذر بخطر حقيقي يكمن في خلق وضع وتضيف كارب في مذكرتها أن سلوك

ومن األمثلة األخرى ". فرض سلطة القوة واالستبداد وانهيار النظام االجتماعي في الدولة"و " وال دستور
 ببناء مدرسة ثانوية في إحدى 2006على عدم تنفيذ وزارة التعليم تعهداتها، تجاهل وعدها للمحكمة عام 

للحؤول دون تسرب الطالب الذين ينهون  "2009بدوية حتى موعد أقصاه صيف عام قرى النقب ال
  . ، لكن إلى اآلن لم تتم حتى مباشرة البناء"دراستهم االبتدائية

  5/3/2010الحياة، 
  

  ليبرمان سيستقيل في أعقاب شبهات بتورطه بأعمال فساد: أغلبية وزراء حكومة نتنياهو .26
دور ليبرمان جاء اإلسرائيليين عن اعتقادهم أن وزير الخارجية أفيأعرب أغلبية الوزر): آي.بي.يو(

في أعقاب شبهات " أمره منته"، سيستقيل في الفترة القريبة المقبلة، وأن "إسرائيل بيتنا"رئيس حزب 
  .بتورطه في أعمال فساد بينها تلقي رشى وتبييض أموال مجهولة المصدر

غالبيتنا تلتزم "امس الخميس عن أحد الوزراء قوله إن االلكتروني " يديعوت أحرونوت"ونقل موقع 
الصمت ألننا نعتقد أن ليبرمان منته وال يوجد سبب للتحدث عنه اآلن أو دعوته لالستقالة، فهو في جميع 

  ".األحوال في طريقه إلى خارج الحكومة
  5/3/2010الخليج، 
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   بالقدسي البستان بوقف هدم منازل في حمحكمة االحتالل المركزية ترد التماساً .27
ردت محكمة االحتالل المركزية في شارع صالح الدين وسط مدينة القدس           :  وفا ، الحياة الجديدة  –القدس  

اإلسرائيلية اليسارية لإليعاز إلى بلدية االحـتالل فـي         " عير عاميم "المحتلة، امس، التماسا قدمته جمعية      
نين بحي البستان ببلدة سلوان جنـوب القـدس         القدس بسحب خطتها ومخططاتها التدميرية لمنازل المواط      

وادعت المحكمة أن االلتماس سابق ألوانه ويجب طرح القضية أوالً           .القديمة لصالح إقامة حدائق تلمودية    
 .على اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة للبلدية

 5/3/2010الحياة الجديدة، 
  

  استفزاز سورياخوفاً منالجيش اإلسرائيلي يلغي مناورة واسعة  .28
أن الجيش اإلسرائيلي ألغى مؤخرا مناورة تجنيد واسعة النطاق، وذلك خشية أن " هآرتس"كتبت صحيفة 

، والتي "12حجارة النار "وجاء أن المناورة التي أسميت بـ .يتم تفسيرها في سورية كاستعداد للحرب
ة، وإنما فقط مواجهات بين أجريت األسبوع الماضي، لم تتضمن بشكل متعمد محاكاة حرب مع سوري

إسرائيل وحزب اهللا في لبنان، ومع حماس في قطاع غزة، وذلك بهدف تخفيف التوتر على الجبهة 
 .السورية

 5/3/2010، 48عرب
  

  " اليهوديالتراث" يحذر نتنياهو من خطة التوسع في اإلسرائيليمركز الوثائق والمعلومات  .29
 في اإلسرائيلي،حذر مركز الوثائق والمعلومات : لهاديا  فكرية أحمد، أحمد عبد- الهاي، واشنطون

 اليهودي بضم الحرم اإلسرائيلي من خطة التوسع في التراث ،أمس" الوطن"تقريره الذي اطلعت عليه 
التجارب " باالستفادة من نتنياهواإلبراهيمي في الخليل ومسجد بالل والنتائج المترتبة على ذلك، مطالبا 

وقال مدير المركز روني نافتانيال في تقرير بعث ".  نجمت عن إثارة المشاعر الدينيةالدموية السابقة التي
إن خطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو غير حكيمة ألنها تثير "بصورة منه إلى حكومة تل أبيب 

العادل، المشاعر الدينية وإن اتخاذ مثل هذه التدابير يؤدي إلى خلق مزيد من أجواء فقدان الثقة في السالم 
  . يمكن أن يقدم ضمانات فعالة لكافة االحتياجات الدينيةالذيوإن السالم وحده هو 

  5/3/2010الوطن،السعودية، 
  

   لتخفيف الضغط عليها2012/ 2011الحكومة اإلسرائيلية تقر ميزانية ثنائية لعامي  .30
 ميزانية ثنائية لعامي  خطة لتبنيباإلجماع أقرت الحكومة اإلسرائيلية يوم الخميس -) رويترز(القدس 
   .2011 في عام ةالمائ في 2.6لى إ اإلنفاق بالنمو في لإلسراع وخطط 2012 و2011

وتبنت الحكومة  . سنويا في األعوام القليلة الماضيةةالمائ في 1.7 في المتوسط نحو اإلنفاقوبلغ نمو 
  .لماضي عندما تولت السلطة في ابريل نيسان ا2010 و2009ميزانية ثنائية لعامي 

هذه أداة فريدة تمكن الوزارات الحكومية "وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بداية اجتماع الحكومة 
 كنا نريد تبنيها بصفة إنسوف نرى "وقال نتنياهو  ." لسنواتوإنمامن التخطيط مقدما ليس ألشهر 

  ."دائمة
كومي الهش في إسرائيل الن الخالفات  ميزانية ثنائية لعامين يخفف الضغط على االئتالف الحوإعداد

 هددت استقرار الحكومات االئتالفية -- والتي كانت في السابق سنوية --السياسية بشأن الميزانية 
  .السابقة في إسرائيل

 يؤدي آذار / ميزانية العام الحالي بحلول نهاية مارسإقرار الفشل في أنوينص القانون اإلسرائيلي على 
  . انتخابات جديدة إجراءإلىتلقائيا 
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 بإيقاع الحكومي الذي سيتم ربطه اإلنفاقوأقرت الحكومة أيضا قواعد مالية جديدة تحكم معدل النمو في 
  .اإلجمالي الناتج المحلي إلىالنمو االقتصادي وتراجع نسبة الدين 

  4/3/2010وكالة رويترز، 
  

  "16ف "ـسقاط الإ بصواريخ قادرة على "حزب اهللا"سوريا تسلح : "إسرائيل" .31
 سوريا أن في جيش االحتالل اإلسرائيلي األبحاث رئيس هيئة أعلن: األنباء وكاالت -القدس المحتلة 

روسية متقدمة "  جو-ارض " بينها صواريخ األخيرة األيام استراتيجية خالل بأسلحةزودت حزب اهللا 
 . المتقدمة16ت اف  طائرات االستطالع والهليوكبتر وطائراإسقاط بإمكانها GLA 833K9من طراز 

امام لجة الخارجية واالمن قبل يومين ان هذا التطور الخطير يعتبر " يوسي بيدن"وقال الميجر جنرال 
وحسب المصادر . تحوال استراتيجيا في ميزان القوى في لبنان وان إسرائيل ال يمكنها السكوت على ذلك

 تبطل عملها أو تلتقطها أنش الراداري  التشويألجهزةفان تلك الصواريخ تحمل على الكتف وال يمكن 
  . الطائرات التي يملكها جيش االحتالل اإلسرائيليأنواعوتشكل خطرا مميتا على مختلف 

  5/3/2010الدستور، األردن، 
 

  "300 - س " صواريخ عن مقاومةعاجزون: مسؤول النظام الدفاع الصاروخي اإلسرائيلي .32
 المؤتمر الخاص بمنع انتشار األسلحة النووية الذي في" لإسرائي"تشارك :  موسكو-فريميا نوفوستيه 

 المعنية  اوزي روبن، مؤسس المؤسسة اإلسرائيلية وقال.تحتضنه العاصمة الروسية موسكو أعماله اليوم
 : رداً على سوؤالالروسية" فريميا نوفوستيه" في مقابلة مع صحيفة ،بهندسة نظام الدفاع الصاروخي

من روسيا؟ " 300-س" على حماية منشآتها في حال حصولها على صواريخ وهل تزداد قدرات إيران
تشكل خطرا كبيرا على الطائرات المهاجمة، ولكن األكثر ) 300-س(إن هذه المنظومة : أجاب روبن

، وهو النقص الذي يعيق جهود إيجاد ما نجابهها ")300-س"أي (خطورة هو أنه تنقصنا معلومات عنها 
 .تكمن في ما ال نعرفه عنها" 300-س"وأكد أن خطورة . به

  5/3/2010عكاظ، 
  

   يستخدم الختبار أنظمة تكنولوجية حديثة للعثور على األنفاقاً ينشئ موقع االحتاللجيش .33
تجري مداوالت في قيادة سالح البر في جيش االحتالل إلنشاء موقع يستَخدم إلجراء تجارب على أنظمة                

ومن المتوقع لموقع التجارب هذا أن يتم إنشاؤه خالل العام القادم،           . رضيةمستقبلية للعثور على األنفاق األ    
رئيس قسم حرب األنفاق ووسائل االقتحام في قسم الوسائل القتاليـة،           " أساف كورون "حيث أوضح الرائد    

وقـال إن   . أن الموقع الجديد سيضم أنفاقاً تحت األرض، وسيتم بناؤه من أجل التجارب التكنولوجية فقط             
لناحية تهريب الوسـائل القتاليـة،      " اإلسرائيلي"نفاق تحت األرضية تمثّل تهديداً حقيقياً لقوات الجيش         األ"

، وحتى خطف الجنود، وبالتالي فإن الموقع الجديد سيـساعد فـي اختبـار وسـائل                "اإلرهابيين"وتسلل  
  ".تكنولوجية جديدة تعالج هذه التهديدات

   4/3/2010، راسات وتحليل المعلومات الصحفية ترجمة مركز دسرائيلي،مجلة الجيش اإل
  

  عملية إطالق النار قبل أيام في الضفة الغربية مفتعلة من قبل المستوطنين: تحقيقات الشاباك .34
 الـذي   443أن عملية إطالق النار التي وقعت قبل أيام فـي طريـق             " اإلسرائيلي"أفادت أوساط الجيش    

قلب الضفة الغربية، لم ينفذها مسلحون فلسطينيون كما كان         في  " موديعين"يوصل مدينة القدس بمستوطنة     
نفذها مستوطنون صهاينة، وذلك للفت األنظار إلى خطورة قرار الحكومـة           " وهمية"شائعاً، وإنما عملية    
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وقد جاءت هذه النتائج في أعقاب التحقيقات التي أجراهـا الـشاباك            . بتجميد االستيطان، واالحتجاج عليه   
  . حملة التمشيطات التي جرت في منطقة الحادثوقيادة الجيش بعد

   4/3/2010، ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، ي اإلسرائيلموقع قضايا مركزية
  

   ضابطاً في احتياط جيش االحتالل بعد مشاركتهم في عمليات نوعية ضد المقاومة 12ترقية  .35
قبِل توصـية اللجنـة     " غابي أشكنازي "يوني  أشارت مصادر عسكرية إلى أن رئيس هيئة األركان الصه        

وجاء في قرار اللجنـة     .  ضابطاً بارزاً من صفوف االحتياط     12المكلفة بالترقيات في الجيش على ترقية       
أن الترفيعات أتت بناء على الجهود القيمة التي بذلها ضباط االحتياط، ال سيما فـي المهمـات النوعيـة                   

اً بين مختلف األذرع العسكرية، وانخراطهم في العمل طوال فترة أيـام     الصعبة، التي احتاجت تعاوناً وثيق    
ويشير خبراء أن هؤالء قد شاركوا في عمليات ناجحة ضد المقاومة الفلسطينية، وقـد كانـت                . االحتياط

، وضابط االحتياط الرئيـسي     "أيال أيزنبرغ "التوصية بالترقية مصدق عليها من قائد منطقة غزة الجنرال          
  ".شوكي بن عنات"الجنرال 

   4/3/2010، ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، القناة التلفزيونية السابعة
 

  612 واعتقلت فلسطينيين 3 وقتلت وحدة استيطانية الشهر الماضي 1149 بناء قررت "إسرائيل" .36
 الحكومة أنية الخميس كدت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطين أ: وليد عوض-رام اهللا 

 المحتلة عام األراضي وحدة استيطانية جديدة في 1149 أقرت خالل الشهر الماضي بناء اإلسرائيلية
 وحدة استيطانية ومبان لمؤسسات عامة وشق شوارع، خدمة للمستوطنين، فوق 600، منها 1967

  .افا في القدس وحدة استيطانية، فوق أراضي بيت صف549أراضي قرية حزمة شمال القدس، و
 تسارع عمليات تهويد القدس، خاصة إلى "شعب تحت االحتالل"وأشارت الدائرة في تقرير لها بعنوان 

المسجد األقصى ومحيطه الذي أغلقه االحتالل مرات عديدة، خالل الشهر الماضي في وجه المصلين، 
  . التبول فيهاإلىل وفتح ساحاته أمام المتطرفين اليهود، فيما تعمد عناصر من شرطة االحتال

 دونمات من أراضي سنجل في 10 دونمات، منها 510وخالل الشهر الماضي استولى المستوطنون على 
  . غرف متنقلة4 دونم في قمة جبل من أراضي جالود في نابلس، الذي نصبوا عليه 500رام اهللا، و

 شجرة 640فبراير الماضي،  / المستوطنين وقوات االحتالل اقتلعوا خالل شباطأنوأشار التقرير إلى 
 45 شجرة عنب في الخليل، و80 شجرة زيتون في قرية المصدر في القطاع، و520زيتون وعنب، منها 

 غرف زراعية 5 آبار زراعية و6 دمرت قوات االحتالل  كما.شجرة زيتون في قرية بورين في نابلس 
  .لقربها من مسار جدار الضم والتوسع، في بلدة إذنا في الخليل

 في قرية المصدر في قطاع 3 قيام االحتالل بهدم ثالثة منازل في مخيم المغازي وإلى التقرير أشارو
 أوامر مواطنا 17 سلطات االحتالل سلمت أنوبين التقرير  .غزة، خالل عمليات عسكرية نفذتها هناك

  . الفلسطينية المحتلة، وصادرت معدات بناء من بعضهااألراضيهدم في مناطق مختلفة من 
  مواطنا79ً فيما أصيب برصاص االحتالل ، مواطنين الشهر الماضي3 استشهاد إلىوأشار التقرير 

  . القصف العشوائي للمناطق السكنية في قطاع غزةإلعمالخالل المسيرات الشعبية السلمية، ونتيجة 
ن األسرى إ تقريرالوقال  . مواطنا626ً قوات االحتالل اعتقلت خالل شباط الماضي أنوذكر التقرير 

 إصابة العشرات منهم إلى أدىيتعرضون لتجارب طبية خطيرة من قبل سلطات السجون، األمر الذي 
 آالف تجربة 5 نحو أنبالسرطان وأمراض أخرى، جراء تلك التجارب والتي أكدت مصادر فلسطينية 

  .أسير 1500 إلى المرضى األسرى على أجساد األسرى، ما رفع عدد تجرى سنوياً
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 خالل عملية 265، منهم  فلسطينياً عامال332ً سلطات االحتالل اعتقلت خالل شباط أنالتقرير وبين 
 على احد الحواجز 76 عديد مراكز االعتقال اإلسرائيلية، وإلىعسكرية نفذتها في محيط القدس، ونقلتهم 

  .العسكرية قرب قرية بيت عور التحتا في رام اهللا
  5/3/2010القدس العربي، 

  
   احتاللية بهدم ثمانية منازل في قرية بيت الروش الفوقاإخطارات :الخليل .37

، ثمانية مواطنين من قرية بيت الروش الفوقا أمس سلمت سلطات االحتالل، : فوزي الشويكي-الخليل 
وقال .  بهدم منازلهم، وذلك بحجة عدم حصولها على ترخيص بالبناءإخطاراتفي دورا جنوبي الخليل، 

 مقطونة بالسكان والعائالت لإلخطارات المنازل المهددة بالهدم وفقا أنعمر كاشور رئيس مجلس القرية 
 . من عشر سنواتأكثرومعظمها قائمة منذ 

  5/3/2010الحياة الجديدة، 
  

  تفكيك موقع استيطاني في البويرة للمرة الخامسة: الخليل .38
 في منطقة البويرة شرق الخليل، وذلك فككت قوات االحتالل، الليلة قبل الماضية، موقعاً استيطانياً: الخليل

  . فوق تلة بالمنطقة قبل ما يزيد على العامإنشائهللمرة الخامسة منذ 
 إلى متر 300 الموقع االستيطاني الذي تم تفكيكه يبعد إن، أمسوقال مواطنون يقيمون في البويرة، 

  .ات الدونمات بالمنطقةالشمال من مستوطنة خارصينا، وكان يستهدف فرض السيطرة بالقوة على عشر
 الموقع االستيطاني الذي فككته قوات أن إلى، أمس عيسى عمرو، اإلنسانوأشار الناشط في مجال حقوق 

  . مرات خالل العام الماضي4االحتالل، كان فكك قبل ذلك 
  5/3/2010األيام، فلسطين، 

  
 يقدم الئحة اتهام ضد الشيخ رائد صالحاالحتالل  .39

 أمس محكمة الصلح اإلسرائيلية في القدس المحتلة إلىدمت  قُ: وكاالت– إبراهيم كامل -القدس المحتلة 
.  الشيخ رائد صالحاألخضر 48ن طي في فلساإلسالميةالئحة اتهام ضد رئيس الجناح الشمالي للحركة 

ي حفل عشاء بحي  خالل مشاركته ف2008 يوليو/  الشرطة في تموزألوامرويتهم صالح بعدم االنصياع 
 المشاركة في الحفل لكونه أتباعهوكانت الشرطة قد حظرت على الشيخ صالح وعدد من . الشيخ جراح

  .ذا طابع سياسي
  5/3/2010الرأي، األردن، 

  
 الضفة الغربية فلسطينيين في ثمانيةاالحتالل يعتقل  .40

لي، في وقت مبكرٍ من فجر  شنت قوات االحتالل اإلسرائي: وكاالت– إبراهيم كامل -القدس المحتلة 
. ، عمليات دهم وتفتيش تركزت في شمال الضفة الغربية، وأسفرت عن اعتقال ثمانية فلسطينيينأمس

وقالت مصادر محلية إن عمليات االعتقال تركزت في شمال الضفة الغربية؛ حيث شهدت محافظة جنين 
 .أمسعمليات اقتحامات واسعة فجر 

  5/3/2010الرأي، األردن، 
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  طلبةالمواجهات بين جنود االحتالل وعشرات : الخليل .41
 بين جنود االحتالل وعشرات من طلبة المدارس على أمسوقعت مواجهات متفرقة : عالء المشهراوي

إن مواجهات اندلعت بين "وقال شهود عيان . مفرق الفوار جنوب محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة
رة إلى المفرق وجنود االحتالل الذين أطلقوا القنابل الصوتية والغازية عشرات الطلبة الذين خرجوا بمسي

  ."باتجاههم، دون وقوع إصابات
  5/3/2010االتحاد، اإلمارات، 

  
  "الجدار"مسيرة في بيت جاال احتجاجاً على بناء مقطع جديد من  .42

عبية للمقاومة شارك متضامنون دوليون وإسرائيليون أهالي بيت جاال ونشطاء اللجنة الش: بيت لحم
الشعبية، أمس، في مسيرة احتجاجية على بناء سلطات االحتالل مقطعاً جديداً من جدار الفصل 

  .مصطفى البرغوثي. كما شارك في التظاهرة، د .العنصري، على أطراف البلدة
وقام المتضامنون بتقييد أجسادهم بأشجار الزيتون، في إشارة رمزية منهم إلى تمسكهم باألراضي، 

وأعاد المتضامنون زراعة أشجار الزيتون التي  ".الجدار"فضهم لسياسة تجريف أشجار الزيتون وبناء ور
  .دونم من أراضي بيت جاال 300اقتلعت خالل عمليات التجريف، التي طالت قرابة 

  5/3/2010األيام، فلسطين، 
  

  قدسفي ال" المساخر"مستوطنون يحرضون على قتل العرب خالل احتفاالتهم بعيد  .43
 العبرية النقاب عن شريط فيديو يبرز جزء من طقوس "يديعوت أحرونوت" كشفت شبكة :الناصرة

اليهودي عند مستوطنين يهود في القدس المحتلة، والتي ) بوريم" (المساخر"االحتفال بما يسمى عيد 
اإلبراهيمي ة المسجد رمرتكب مجز" باروخ روبنشتاين"تضمنت ترديد أغنيات يهودية تمتدح المستوطن 

؛ عمدت مجموعة من )4/3(وطبقاً لما نشرته الشبكة يوم الخميس  .في الخليل وتحرض على قتل العرب
عند اليهود، " المساخر"المستوطنين القاطنين في حي الشيخ جراح الفلسطيني إلى االحتفال بما يسمى عيد 

 تصويره مساء االثنين الماضي وعرضت الشبكة شريطاً قالت إنه تم .بترديد أغنيات تمتدح روبنشتاين
، وهو يظهر مجموعة من المستوطنين يرقصون ويغنون في جوار منازل المواطنين الفلسطينيين )1/3(

لقد صوب " ... "روبنشتاين ليس مثلك أحد في العالم، نحن جميعاً نحبك: "من سكان الحي، وهم يرددون
  .، بحسب الشبكة"رصاص، أطلقها، أطلقهانحو رؤوس اإلرهابيين وضغط على الزناد بقوة، وأطلق ال

قوله إن مثل ) آساف شارون(عن أحد أعضاء اليسار اإلسرائيلي في الحي / يديعوت أحرونوت/كما نقلت 
يسمح للمستوطنين بتنظيم : "مضيفاً أنه .، على حد تعبيره"يقام تحت العين الساهرة للشرطة"هذا الحدث 

ظهار العدائية قدر المستطاع، فيما ال يسمح لسكان الحي األنشطة السياسية وممارسة التصعيد وإ
  ".األصليين، وهم اليزالون غالبية هناك، بعمل أي شيء

  4/3/2010 قدس برس،
  

  أهالي األسرى يضربون عن زيارة السجون احتجاجاً على ممارسات االحتالل .44
 األسرى سيضربون عن  أن أهاليالخميسأعلن وزير األسرى الفلسطينيين عيسى قراقع أمس : )أ.ب.د(

نيسان المقبل، احتجاجاً على الممارسات اإلسرائيلية / زيارة أبنائهم في سجون االحتالل خالل إبريل
 من ذوي األسرى، وتضامناً مع أهالي 1200ألكثر من " المنع األمني"المتصاعدة والمتعلقة باستمرار 

قع قد عقد اجتماعاً أمس مع لجان أهالي وكان قرا .أبنائهماألسرى في قطاع غزة الممنوعين عن رؤية 
خاصة سياسة االحتالل المتمثلة باالنقضاض على "األسرى تناول األوضاع الصعبة التي يعانيها األسرى، 

 ".منجزات ومكتسبات الحركة األسيرة، وسياسة اإلذالل المتواصلة ألهالي األسرى ومنعهم من الزيارات
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 إنذار لحكومة االحتالل وللمجتمع الدولي، قد تتصاعد بخطوات ورأى األهالي أن خطوة اإلضراب رسالة
إذا لم يتم وضع حد لهذه السياسة التعسفية، مطالبين الجميع الوقوف معهم في هذه الخطوة "أخرى مستقبال 

  ".التي جاءت بعد فشل كافة الجهود المبذولة لحلها
  5/3/2010الخليج، 

  
  منذ سنوات" هداريم"ي االحتالل يشن أوسع عملية تفتيش لألسرى ف .45

 شنت قوات خاصة إسرائيلية تابعة لسلطة السجون أوسع حملة :)د ب أ (إبراهيم، كامل -القدس المحتلة 
وأكد مركز األسرى للدراسات في األراضي  . منذ سنوات"هداريم"تفتيش لألسرى وغرفهم في معتقل 

، خالل حملة "هداريم" غرف في سجن الفلسطينية قيام قوات خاصة من الجيش اإلسرائيلي باقتحام تسع
، أمسوأفاد مدير المركز رأفت حمدونة، في بيانٍ له . "هي األوسع واألدق منذ سنوات في السجن"تفتيش 

 تسع غرف في األربعاء اقتحموا مساء "هداريم"بأن عشرات من أفراد القوات الخاصة من خارج سجن 
ومفاجئ بدأ الساعة الثامنة والنصف ليالً وانتهى الساعة القسم الثالث للسجن، وقاموا بحملة تفتيش دقيق 

 .،الثالثة صباحاً
بمعاقبة كافة الموجودين في تلك الغرف بعزلهم لمدة أسبوع في « وأشار البيان إلى قيام إدارة السجون 

عن كل أسير؛ حيث )  دوالر100حوالي ( شيقل 400العزل االنفرادي، وفرض غرامة مالية مقدارها 
 . من أسرى حركات فتح وحماس والجهاد وتنظيمات أخرى غيرها أسيرا26ً بمعاقبة سأمقامت 

  5/3/2010الرأي، األردن، 
  

  غزة قطاع  احتياجاتفقط من% 15 االحتالل يسمح بمرور :اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار .46
 في 15ح بمرور قالت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن االحتالل اإلسرائيلي يسم : رائد الفي-غزة 

المائة فقط من احتياجات قطاع غزة األساسية عبر معبر واحد يفتحه بشكل جزئي في ظل إغالق باقي 
إن إسرائيل تسمح بدخول سبعين "وقال رئيس اللجنة الشعبية النائب جمال الخضري  .المعابر التجارية

ئات المصانع وآالف العمال، صنفاً من أصل أربعة آالف، وتمنع دخول أي من المواد الخام ما عطل م
  ".وتسبب بخسائر مالية زادت عن مئات ماليين الدوالرات للقطاع الصناعي والتجاري

وأكد الخضري خالل زيارته بعض المصانع المغلقة في غزة، أمس الخميس أن االحتالل يمنع أيضاً 
 معاناة مشردي  من أسمنت وأخشاب وحديد وغيرها، ما تسبب في مضاعفةاإلعماردخول مستلزمات 

الحرب ومن هدمت بيوتهم، إضافة لتعطيل أي عمليات بناء وتشييد منازل جديدة أو مشاريع إعمار 
  .لمراكز صحية وتعليمية وثقافية واجتماعية

  5/3/2010الخليج، 
  

  حولها محطات تعذيب للفلسطينيينوالشركة المكلفة ت...  تخصخص المعابر العسكرية"إسرائيل" .47
شرعت شركات حراسة أمنية إسرائيلية خاصة بتنظيم حركة التنقل :  محسن وتدمحمد -أم الفحم 

 واألراضي المحتلة سنة 1967 سنة واإلشراف على المعابر الفاصلة بين األراضي الفلسطينية المحتلة
  . معبرا54ً، بناء على قرار حكومة تل أبيب بخصخصة المعابر التي يصل عددها 1948

نقل صالحيات التفتيش والفحص بكافة أشكاله وأنواعه إلى هذه الشركات ووفق مشروع الخصخصة، تم 
تهديدا لألمن العام "التي تتمتع بصالحيات الجيش، وكذلك توقيف وحجز من ترى فيهم هذه الشركات 

  .2005 سنةوتشرف على تنفيذ خطة الخصخصة هيئة خاصة من وزارة األمن أنشئت  ".اإلسرائيلي
 والفلسطينيين وتحديدا العمال والتجار من ممارسات أفراد هذه الشركات في واشتكى العرب من الداخل

تشديد عمليات التفتيش والتنكيل بهم، وإقدام الطواقم على االستعانة بكالب حراسة خالل إجراءات 
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ووصلت عشرات الشكاوى إلى رئيس القائمة الموحدة النائب إبراهيم صرصور الذي طرحها  .التفتيش
  .يست ولجانها المختصةفي هيئة الكن

الخصخصة حولت المعابر إلى محطات تعذيب وتنكيل وإذالل وامتهان "وقال صرصور للجزيرة نت إن 
لكرامة الفلسطيني حيثما وجد بما في ذلك العربي الذي يحمل الجنسية اإلسرائيلية، وأصبحت هذه 

  ".بوجه مدني مزيفالخصخصة أداة االحتالل الجديدة لتنفيذ ذات السياسة الظالمة، ولكن 
 للجزيرة نت من التجمع الوطني الديمقراطي  في حديثمن جهتها اعتبرت النائب بالكنيست حنين زعبي

  ".شرعنة للعنف العسكري ونقله إلى الحيز المدني"خصخصة المعابر 
ينيين، األمر بات ينعكس سلبا على الفلسط"بدوره قال شاهر سعد األمين العام التحاد العمال الفلسطينيين 

  ". يمر عبر هذه المعابر عشرات اآلالف من العمال الفلسطينيين ويتعرضون إلجراءات فاشيةيومياً
  4/3/2010نت، .الجزيرة

  
  "إسرائيل"حملته السلمية لمقاطعة يجدد تحالف المجتمعات المدنية الفلسطينية  .48

" إسرائيل"السلمية لمقاطعة جدد تحالف المجتمعات المدنية الفلسطينية حملته  : حنان البدري-واشنطن 
والمطالبة بفرض عقوبات عليها مماثلة لتلك التي فرضها العالم على جنوب إفريقيا العنصرية، جاء ذلك 

فيما يزيد عن أربعين جامعة حول العالم، بلغت أشدها في كاليفورنيا " عنصرية إسرائيل"مع بدء أسبوع 
ملطخاً بالدماء وذلك بعد أيام من إعالن اعتزام " سرائيلإ"األمريكية التي رفع الطالب على أسوارها علم 

" إسرائيل" طالباً بها إلى المحاكمة بتهم جنائية، بعد قيامهم بمقاطعة خطاب لسفير 11جامعة ايرفت إحالة 
  .لدى واشنطن

  5/3/2010الخليج، 
  

  يطالبون اللجنة العربية بالضغط لطرح قضيتهم في المفاوضات" المهد"مبعدو : غزة .49
طالب مبعدو كنيسة المهد إلى قطاع غزة وأوروبا اللجنة الوزارية العربية لمتابعة            :  فايز أبوعون  -زة  غ

مبادرة السالم التي قبلت بإجراء مفاوضات غير مباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بالـضغط علـى               
باشرة التي أعلـن    كافة األطراف خاصة إسرائيل لوضع قضيتهم على سلم أولويات المفاوضات غير الم           

ـ        . عنها إنه ال بد أن يكون هناك ثمن لعـودة         " األيام"وقال المتحدث باسم المبعدين في غزة فهمي كنعان ل
أي مفاوضات مع إسرائيل سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وهو إطالق سراح أسرى ومعتقلين فـي                 

، باإلضـافة   2002دوا عنها قسراً في العام      السجون اإلسرائيلية وعودة كافة المبعدين إلى ديارهم التي ُأبع        
  .إلى القضايا األخرى مثل وقف االستيطان وغيرها

5/3/2010األيام، فلسطين،   
  

   في الرزمة األولى من المخيمعماراتضيق الالبارد يشكون نهر أهالي  .50
 ولو ببطء حالما انتهى بناء أول طابق باطون، وشرعت األعمدة ترتفع:  عبد الكافي الصمد- نهر البارد

في الرزمة األولى من مخيم نهر البارد، بدأت ترتفع في موازاتها اعتراضات أهالي المخيم على طريقة 
فمنذ أيام انهالت مراجعات أهالي مخيم نهر البارد المترقّبين بشوق رؤية مخيمهم يعود إلى . تنفيذ األشغال

اإلعمار فيه، بعدما عاين بعض هؤالء، ما كان عليه، على مكاتب األونروا في المخيم، وعلى مسؤولي 
وتناهى إلى أسماع آخرين لم يتسن لهم الدخول إلى موقع األشغال، أن األدراج التي توصل إلى الطبقات 

، وأنها دائرية وليس فيها ) سم80عرضها بحدود (كبير جداً  العليا في المباني الجديدة، ضيقة إلى حد
 أثاث منازلهم، عدا عدم وجود شرفات في الطابقين األول والثاني استراحات، ما سيعوق األهالي عند نقل
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 وحدات 506 مبنى، تحتوي على 145من مباني الرزمة األولى، التي تضم وفق الخرائط والتصاميم 
  . محالً تجاريا86ًسكنية، إلى جانب 

دراج حتى نهايته األول طلبها من الشركة المتعهدة إكمال بناء أحد األ: األونروا ردت في بيان بأمرين
الختبار إمكان نقل األثاث؛ والثاني لفت أنظار أهالي المخيم، وتحديداً المعترضين منهم، إلى أنه قبل 

، كانت الرزمة األولى المنطقة األكثر كثافة بالسكان في 2007األحداث التي شهدها المخيم صيف 
ي عدداً كبيراً من األبنية التي كانت المخيم، ما يعني أن المساحة الصغيرة للرزمة األولى كانت تحو

زيادة عرض األدراج من شأنه أن يؤثر في األهالي "وأشارت األونروا إلى أن  .متالصقة إلى حد كبير
أوالً فقدان مساحة لالستخدام داخل الشقة، التي هي أصالً صغيرة، وثانياً التأخّر في : من ثالث نواح، هي

الي التأخّر في تسليم البيوت، وثالثاً خسارة أموال البناء، ألن عامل أعمال إعادة إعمار المخيم، وبالت
اعتماداً على نتائج اختبار الدرج، «، لكنها طمأنت األهالي إلى أنه "الوقت في هذا الظرف يؤثّر في المال

  ."ستُتخذ اإلجراءات الالزمة للتأكّد من أنهم سوف يكونون قادرين على نقل األثاث إلى بيوتهم
المخطط الجديد للمخيم، يلحظ شارعاً رئيسياً " أن "األخبار" مطّلعة في األونروا أوضحت لـمصادر

 أمتار، اقتُطعت من 4.5 متراً، وشوارع فرعية عرضها بين مترين و14 - 12يراوح عرضه بين 
ا المساحة العامة لكل شقة، وخصوصاً في الرزمة األولى، التي بات المعدل الوسطي لمساحة كل شقة فيه

يجري العمل اآلن على إيجاد حل سريع وعملي لمشكلة األدراج، من "، مشيرةً إلى أنه " مترا80ً-75بين 
ما يتعلق بأدراج أبنية الرزم األخرى فإن دراسته لم "، والفتةً إلى أن "غير أن يؤخر ذلك عملية اإلعمار

  ."تجرِ بعد
التخطيط " أن"األخبار"كان بدر، أوضح لـمسؤول الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في الشمال، أر

من مساحة كل شقة لمصلحة الشوارع واألرصفة فيه، لدرجة أن % 30-20الجديد للمخيم اقتطع ما بين 
ولفت إلى أن األونروا تخوفت من أن يؤخّر  ." سم90عرض الباب الرئيسي لكل شقة بات ال يزيد على 

لمالحظات ولو تأخّر العمل قليالً لتسليم بيوت الئقة بالحد األدنى إلّا أننا طلبنا منها األخذ با"ذلك اإلعمار 
  ."ألهالي المخيم، ال علب سردين

مسألة " القيادة العامة في الشمال، أبو عدنان عودة، أن -رأى مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينو
، ألن األهالي الذين وقّعوا األدراج في المباني التي يعاد إعمارها، انفجرت في وجه األونروا في المخيم

التصاميم والخرائط لم يكونوا مطّلعين على حقيقة وضع األدراج، عدا أن عدم وجود شرفات في أول 
  ."طابقين سيدفع الذين يسكنون فيهما إلى الصعود إلى السطح الستخدامه في نشر الغسيل وغيره

وضعت بعدما قدم الجيش اللبناني "خيم  أن تصاميم األبنية والشوارع في الم"األخبار"وكشف عودة لـ
مجموعة مالحظات عليها العتبارات أمنية، وأن إمكان تعديل التصاميم ال يمكن أن يتخطى سقف 

  ."الجيش مالحظات
  5/3/2010األخبار، 

  
  األمانة العامة الحتفالية القدس من تنظيم  أوبريت غنائية:"قدس يا" .51

أزقتها، أرى جدرانها تزهو وتحكي مجد قصتها، أرى أزور القدس في حلمي وأمشي في " :دمشق
، كلمات شدت بها أمس المطربة ميادة الحناوي على مسرح دار األوبرا "غزالنها تمشي على حناء تربتها

في دمشق، أطلقت من خاللها هي والفنانون صباح فخري والعراقي سعدون جابر والتونسي لطفي 
، والذي نظمته األمانة العامة الحتفالية القدس "ياقدس"ت الغنائية بوشناق الذين شاركوها الغناء، األوبري

  .رئيس السوريال نجاح العطار نائب . ورعته د2009عاصمة الثقافة العربية لعام 
األوبريت من تأليف الشاعر الفلسطيني رامي يوسف، وتلحين نصير شمه، تظهر فيه معالم دمشق كثيراً 

وبسبب استحالة االنتقال بطاقم العمل إلى مدينة القدس، تم  .ى العملباعتبارها وكما يرى القائمون عل
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وأطلق األوبريت ضمن حفل خاص  .اختيار مدينة دمشق لتصوير المادة الفيلمية المرافقة لألوبريت
 دقيقة، 12أخرجه الفنان السوري نضال سيجري، وتم تصويره على طريقة فيديو كليب استغرقت مدته 

نوتات في األصوات العربية األربعة، وسيذاع الكليب حسب مخرجه محمد الشريف برزت خالله أجمل ال
على الفضائيات عقب إطالقه، مستبعداً إضافة صور وثائقية وإنما االكتفاء بمادة بصرية صورت 

  .خصيصاً للكليب في القدس
  5/3/2010الخليج، 

  
   األقصىاألحزاب والقوى الوطنية اللبنانية تندد بالعدوان الصهيوني على .52

نظمت األحزاب والقوى الوطنية اللبنانية وتحالف القوى الفلسطينية وتجمع الروابط والجمعيات األهليـة             
تنديداً بالعدوان الصهيوني علـى     «في وسط بيروت،    " االسكوا"في بيروت اعتصاما جماهيريا أمام مبنى       
  ". الحرم اإلبراهيمي وعلى المسجد األقصى

خطورة ما تقدم عليه إسرائيل من      "ي باسم األحزاب الوطنية اللبنانية منبهاً من        وتحدث النائب نوار الساحل   
وقفة عربية وإسالمية شاملة تجاه ما يحصل في        "، داعياً إلى    "اعتداءات بحق المقدسات العربية واإلسالمية    

  ". فلسطين
 المندوب اإلعالمي فـي     ثم قدم الوفد المذكرة الموجهة إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، إلى             

للمقدسات العربية واإلسالمية في فلـسطين      " إسرائيل"محمد الفقيه، تطالب بوضع حد النتهاكات       " االسكوا"
  .المحتلة

5/3/2010السفير،   
  

  وترويج التفاوض معها" إسرائيل"لـ" نعيم قاسم ينتقد التنازالت العربية .53
" التنـازالت العربيـة   "م لحزب اهللا اللبنـاني الخمـيس        انتقد الشيخ نعيم قاسم نائب األمين العا      : وكاالت

  ".العرب أخرجوا إسرائيل من ورطتها"وترويج التفاوض معها، معتبرا أن " إسرائيل"لـ
   5/3/2010نت، .الجزيرة 
 

  المفاوضات الفلسطينية تستأنف من دون ضمانات: شعبانبثينة  .54
ن عدم إ بثينة شعبان .لجمهورية السورية دقالت المستشارة السياسية واإلعالمية في رئاسة ا: دمشق

موافقة سورية على قرار لجنة المتابعة الخاصة بمبادرة السالم العربية إلجراء مفاوضات غير مباشرة 
، ان بحث هذا الموضوع ليس من اختصاص اللجنة األول:  والفلسطينيين، يعود لسببين"سرائيلإ"بين 

ولة تنفيذها التي لم تتم بسبب التعنت اإلسرائيلي ورفض إسرائيل المكلفة متابعة المبادرة وتسويقها ومحا
والثاني، ان الذهاب إلى المفاوضات يتم من دون ضمانات، كما تحدث رئيس السلطة الفلسطينية . للسالم

 الحقوق الفلسطينية كحق العودة إلىمحمود عباس في اجتماع اللجنة بأنه ليس لديه أية ضمانات بالنسبة 
 بدء هذه المفاوضات غير المباشرة من دون أية ضمانات يمكن أن" وأوضحت. ف االستيطانوالقدس ووق

  ."أن تشكل خطراً على الحق الفلسطيني
  5/3/2010الحياة، 

  
  "لإسرائي" على عدم التفاوض مباشرة مع  الفلسطينيينيحث أبو الغيط .55

لى أن الجانب الفلسطيني  يجب  شدد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ع: اشرف الهور-القاهرة 
طالما بقي الموقف اإلسرائيلي على ما هو عليه من تعنت " إسرائيل"أال يدخل في مفاوضات مباشرة مع 

وفي معرض رده على سؤال حول رأي البعض بأن بيان  .وانتهاكات متصاعدة في األراضي المحتلة
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بيان موضوعي يدافع عن القضية " الغيط إن هذا لجنة مبادرة السالم العربية يعد تنازالً عربياً، قال أبو
  ".الفلسطينية وال نوافق إطالقاً على أن نبقى هكذا من دون حراك

  5/3/2010القدس العربي، 
  

 اً عربيتحفظ سورية على استئناف المفاوضات غير المباشرة ليس انقساماً:  العربيةالجامعة .56
م لجامعة الدول العربية هشام يوسف أن قرار لجنة أكد مدير مكتب األمين العا:  أيمن جريس- القاهرة

المبادرة العربية للسالم الموافقة على استئناف المفاوضات غير المباشرة ألربعة أشهر جديدة هو بمثابة 
 وشدد .فرصة أخيرة ومحدودة للجهود األمريكية، الفتا إلى أن تحفظ دمشق ال يؤشر على انقسام عربي

 التي تنص على أنه في حالة فشل هذه الفرصة األخيرة  اللجنةالفقرة في بيان على أهمية في هذا الصدد،
  .سيتوجه العالم العربي إلى مجلس األمن مع الطلب من أمريكا عدم استخدام حق الفيتو

  5/3/2010عكاظ، 
  

   المفاوضات استئنافمؤتمرات وأحزاب عربية وإسالمية تدين قرار .57
والقومي اإلسالمي، والمؤتمر العام لألحزاب العربية موافقة دان المؤتمر القومي العربي،  :بيروت

، واعتبرت المؤتمرات الثالثة في "إسرائيل"الجامعة العربية على المفاوضات غير المباشرة بين السلطة و
بيان، أمس، أن الطلب األمريكي من السلطة الدخول في هذه المفاوضات هو تطويع كامل ألي موقف 

ت الصهيونية اليومية المتصاعدة استكماالً لمخططات التهويد الكامل لفلسطين للسلطة من االعتداءا
ومقدساتها وهويتها، وتمهيداً لتفريغها من سكانها، موضحة بأن طلب السلطة من الدول العربية تأييد 

  .المفاوضات غير المباشرة ليس إالّ تغطية لموافقة السلطة على اإلمالءات األمريكية
  5/3/2010الخليج، 

  
 حزيران قبل عرض نتنياهو لقائنا 4 اإلعالن عن االنسحاب إلى خط "إسرائيل"على : المعلموليد  .58

، أبدى وزير الخارجية السوري وليد المعلم رفض بالده الستقبال بنيامين نتنياهو: سوسن أبو حسين 
السفر فورا إلى مستعد للقاء السوريين فورا ودون شروط و"ه  بأناألخير على ما قاله مكتب وذلك رداً

". دمشق للقاء الرئيس السوري بشار األسد أو دعوته إلى القدس أو االلتقاء به في دولة ثالثة لهذا الغرض
 / أوال اإلعالن عن االنسحاب من الجوالن إلى خط الرابع من حزيران"إسرائيل"على وأكد المعلم أن 

ث المعلم عن رؤية السالم العادلة  في القاهرة تحد"الشرق األوسط"وفي حواره مع . 1967يونيو 
  .والكاملة والشاملة على كل المسارات
 أن سورية تقف على مسافة واحدة من حركتي فتح وحماس، مبديا كما أكد على الصعيد الفلسطيني، على

تفاؤل دمشق إزاء إمكانية تحقيق المصالحة الفلسطينية، كما كشف عن تقديم سورية لورقة عمل إلى القمة 
 .ة حول سبل حل الخالفات العربية العربيةالعربي

  5/3/2010الشرق األوسط، 
  

   لديها القدرة على اختراق مكتب رئيس الموساد نفسه لو رغبتشرطة دبي: ضاحي خلفان .59
ألكثر من " دي إن إيه" أن شرطة دبي تمتلك أدلة البصمة الوراثية ،أكد الفريق ضاحي خلفان تميم :دبي

أتحدى اإلسرائيليين أن يأتوا "وقال .  في جريمة اغتيال محمود المبحوح27 ـشخص من المشتبه فيهم ال
بالمشتبه فيهم المتواجدين في إسرائيل وإخضاعهم لتحليل البصمة الوراثية ومقارنتها بما لدينا من بصمات 

 غةلدى شرطة دبي أدلة دام كما جدد التأكيد على أن ".وفي حال عدم انطباقها عليهم سوف أقدم استقالتي
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 لديها القدرة أيضاً، لو رغبت، على اختراق مكتب رئيس  الفتاً إلى أن شرطة دبي،"إسرائيل"على تورط 
  .الموساد نفسه

ن شخصاً ما من حماس قريباً من المبحوح هو من سرب في السياق ذاته، أعاد خلفان التأكيد على أو
 ذلك من أعمال حيث اعتبر أن،  رفضه مشاركة حماس في التحقيقاًجدد م.معلومات حساسة عن سفره

 المقدرة فعليها البحث عن الشخص الذي سرب معلومة سفر الحركةإذا كانت لدى وأشار إلى أنه . السيادة
 ما روجت له وسائل إعالم عن تدخل قطري لدى دبي إلغالق ملف قضية اغتيال نافياًالمبحوح، 
رفض فقد قل لدى شرطة دبي على ذمة تلك القضية، المتهم الفلسطيني المعت أما ما يتعلق بهوية .المبحوح

خلفان أن يفصح عما إذا كان ينتمي لحماس أو فتح، موضحا أن تلك الجزئية ال تعنيه شخصياً، منوها 
  . تسبب مشاكلالحركتين الحالية بين اإلشكالياتإلى أن 

  5/3/2010الخليج، 
  

  من بتحمل مسؤولياته إزاء السالم األفريقي يطالب مجلس األ-اجتماع لجنة التعاون العربي  .60
 طالبت في اجتماع " األفريقي–اللجنة الدائمة للتعاون العربي "، أن القاهرة من 5/3/2010 الحياة، نشرت

بتحمل مسؤولياته لتحقيق سالم "وزاري عقدته في مقر الجامعة العربية في القاهرة أمس، مجلس األمن 
 الالزمة من أجل الوقف اإلجراءاتجتمع الدولي إلى اتخاذ ، داعية الم"عادل وشامل في الشرق األوسط

  .الفوري للسياسات اإلسرائيلية التي تهدد السالم
أدانت جريمة اغتيال محمود   اللجنة نقال عن وكالة وام، أن5/3/2010 االتحاد، اإلمارات، وذكرت

وطلبت من . ات الجريمةالمبحوح في دبي، وأيدت كافة جهود دولة اإلمارات في تحقيقاتها لكشف مالبس
أدانت اللجنة بشدة القرار غير كما . في سبيل ذلك يةالدول المعنية كافة التعاون مع أجهزة األمن اإلمارات

الشرعي للحكومة اإلسرائيلية بإدراج موقعي الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل بمدينة الخليل على قائمة 
مها الراسخ ومساندتها الكاملة لنضال الشعب وأعربت مجددا عن دع .التراث القومي اإلسرائيلي

الفلسطيني ضد االحتالل اإلسرائيلي تحت قيادة منظمة التحرير ممثله الوحيد والشرعي في ممارسة 
حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في تقرير مصيره والعودة إلى وطنه والعيش في 

  .لمستقلة وعاصمتها القدس الشرقيةسالم واستقرار داخل حدود دولة فلسطين ا
  

  سالميةإ لمقدسات "سرائيلإ" لبحث ضم اإلسالمية بالدول اآلثارمسؤولي لدعوة  .61
 في مصر لدعوة مسؤولي لآلثار األعلىوافقت جامعة الدول العربية على اقتراح من المجلس : القاهرة
 إسالمية ضم مقدسات "سرائيلإ"قرار  بالقاهرة لبحث تداعيات طارئ اجتماع إلي اإلسالمية بالدول اآلثار

  . قائمة التراث اليهوديإلىفي القدس 
  5/3/2010وكالة رويترز، 

  
  الفلسطينية بوابات أمنية مزودة بتقنية عالية لكشف المتفجرات على المعابر الحدودية المصرية .62

نية عالية كشفت مصادر أمنية عن تركيب بوابات أمنية مزودة بتق:  محمد أبوعيطة-القاهرة، رفح 
السلطات  ومن جهة أخرى فإن .الفلسطينية للكشف عن المتفجرات على المعابر الحدودية المصرية

قالت في حين  .  بعد خمسة أيام من تشغيله،تغلق معبر رفح أمام حركة العبور، مساء اليومسالمصرية 
ة السماح هذه كانت  إن حركة العبور خالل فتر،مصادر مصرية وفلسطينية مسؤولة على جانبي المعبر

وأشارت المصادر  .األهدأ من نوعها، وتميزت بالتعاون التام بين األجهزة األمنية واإلدارية في الجانبين
 فلسطيني عبروا بين جانبي المعبر، غالبيتهم من المغادرين لقطاع غزة، إلى 4300ذاتها إلى أن نحو 
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ومن المتوقع أن يتمكن . الل األحمر المصريجانب إدخال طنين من األدوية ومساعدات طبية قدمها اله
  . آالف شخص6جميع المسافرين المقرر عبورهم إلى الجانب المصري من السفر ويقدر عددهم بنحو 

  5/3/2010الخليج، 
  

  في دير الزورالكبرموقع  بإلقاء جزيئات يورانيوم على "إسرائيل"سوريا تتهم  .63
لمندوب السوري لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسام نقل دبلوماسيون في فيينا عن ا: رويترز، ا ب

 دولة، إن آثار اليورانيوم، التي 35الصباغ قوله، خالل اجتماع مغلق لمجلس محافظي الوكالة الذي يضم 
 في استهداف "إسرائيل" تعود إلى الذخائر التي استخدمتها  في دير الزورالكبرموقع عثر عليها في 

بأن المكونات رد  أولي هاينونين "الوكالة الذرية"رئيس المفتشين في إال أن . 2007الموقع في العام 
الكيميائية آلثار اليورانيوم وحجمها وشكلها وتوزيعها تبعد االحتمال أن تكون من النوع المستخدم في 

  .بعض األحيان في الذخائر، معتبرا انه إذا تمت معالجتها فإنها ستتحول إلى وقود نووي
  5/3/2010السفير، 

  
  67على أن تكون مرجعية المفاوضات مرتبطة بحدود " إسرائيل"ال نضمن موافقة : كلينتون .64

قالت مصادر فلسطينية واسعة االطالع للجزيرة نت أن وزيرة الخارجية األميركيـة هـيالري كلينتـون       
علـى أن   " ائيلإسر"أبلغت الرئيس محمود عباس األسبوع الجاري أن اإلدارة األميركية ال تضمن موافقة             

وأضـافت المـصادر أن     . 1967حزيـران   /تكون مرجعية المفاوضات مرتبطة بحدود الرابع من يونيو       
بوادر حسن نية للسلطة الفلسطينية للتدليل على جديتها في اسـتئناف           " إسرائيل"كلينتون اقترحت أن تقدم     

ركة فـتح، ووقـف التـدخل       المفاوضات، ومنها نقل مناطق للسيطرة الفلسطينية، وإطالق معتقلين من ح         
وأوضحت المصادر أن اإلدارة األميركية تريد من المفاوضات غير         . العسكري في مناطق الضفة الغربية    

المباشرة أن تبدأ بقضية تبادل األراضي، ومن ثم الحديث عن حدود الدولة الفلسطينية مستقبالً بما يضمن                
  .ومستوطنيها في الضفة الغربية" إسرائيل"أمن 

 إلى أن المبعوث األميركي للشرق األوسط جورج ميتشل أبدى ارتياحه من الموقـف العربـي،                وأشارت
وعبر عن استيائه من موقفي سوريا وقطر، بعد أن تابع أوال بأول ما دار في اجتماع وزراء الخارجيـة                   

 وقـف   وأبلغت المصادر الجزيرة نت أن كلينتون طلبت من عباس والسلطة الفلسطينية          . العرب بالقاهرة 
التحريض على إسرائيل واستخدام ألفاظ إعالمية أقل ضرراً بالعالقات، وأنها حـذرت مـن أي خطـوة                 

  .تجاه ما تقوم به إسرائيل" عنفية"فلسطينية 
4/3/2010نت، .الجزيرة  

  
  يعمل على تعديل شروط مذكرات التوقيف البريطانية في قضايا جرائم الحرببراون  .65

" إسـرائيل "س الوزراء البريطاني غوردن براون سعى إلى إرضـاء           أن رئي  5/3/2010السفير،  ذكرت  
على خلفية مذكرات التوقيف التي تالحق المسؤولين والضباط اإلسرائيليين خالل زيارتهم إلى بريطانيـا،           
                  إذ أعلن، أمس، أنه سيعمل على تعديل شروط مذكرات التوقيف في قضايا جرائم الحـرب، معتبـراً أن

  . مبدأ االختصاص الدولي الذي تتبعه المحاكم البريطانية لغايات سياسية" تغاللاس"البعض يسعى إلى 
بريطانيا ستستمر في مالحقة وتـسليم المـشتبه بارتكـابهم          "أن  " ديلي تلغراف "وكتب براون في صحيفة     

جرائم حرب، بغض النظر عن وضعهم وقوتهم، ولهذا السبب فإن بريطانيا تعد من بين الـدول األولـى                  
اعتمدت في قوانينها مبدأ االختصاص الدولي في ما يتعلق بجرائم التعذيب والخطـف واالنتهاكـات               التي  

بريطانيا ملتزمة دائماً بتعهداتها في ما يتعلـق بأسـس العدالـة            "وأضاف أن   ". الخطيرة لمعاهدات جنيف  
وحيد بالنسبة لي يكمن    السؤال ال "، موضحاً أن    "لكن هذه العملية ينبغي أن تضمن أفضل النتائج       ... الدولية
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في معرفة ما إذا كان من الممكن تحقيق هدفنا هذا على أفضل وجه، في ظل آلية تجيز إصـدار مـذكرة                   
  ". توقيف بشأن الجرائم األكثر خطورة بناء على أضعف األدلة

هناك اآلن خطر كبير على هذه العملية التي تستغلها منظمـات ذات دوافـع سياسـية أو                 "واعتبر براون   
فراد، من أجل االستحواذ على عناوين الصحف، رغم يقينهم بأن قضيتهم ال تتمتع بفرص واقعية تسمح                أ

، بـسبب خـوفهم مـن    )بريطانيا(البعض يخشى السفر إلى هذا البلد "وأشار براون إلى أن ". لها بالنجاح 
واقتـرح  ".  ضدهم - التي تحركها ببساطة دوافع سياسية       -احتمال أن تستخدم مذكرات االعتقال الفردية       

             تعديالً كهذا يتطلب تـشريعاً     "براون أن يعهد إلى النيابة بمسؤولية إصدار مذكرات التوقيف، الفتاً إلى أن
  ". ولهذا السبب فإننا سنعرض مقترحاتنا لتطوير هذا النظام أمام اللجنة البرلمانية لشؤون العدل... قانونياً

 نقالً عن مراسلها إلياس نصراهللا، أنـه تـضاربت اآلراء    من لندن5/3/2010 الراي، الكويت،   وأضافت
أمس، حول ما إذا كانت الحكومة البريطانية ستنجح في تعديل قانون محاسبة مجرمي الحرب أم ال، غير                 

كتبت أن وجهة نظر وزير العدل جاك سترو هي التي تغلبت فـي النهايـة داخـل                 " التايمز"أن صحيفة   
ديل للقانون قبل االنتخابات النيابية التي من المقرر أن تجري في موعد            الحكومة، حيث لن يكون هناك تع     

وأضافت أن فضيحة تزوير جوازات السفر التـي اسـتخدمها رجـال جهـاز              . أقصاه نهاية مايو المقبل   
لعبت دوراً كبيراً في التأثير على المشاورات التي كانت جارية بين الوزراء في شأن تعـديل                ) الموساد(

وتابعت أن وجهة نظر وزير العدل قامت على أساس أن الموضوع على درجـة              .  الحرب قانون مجرمي 
  .كبيرة من األهمية من الناحية القانونية وينبغي عدم التسرع في اتخاذ قرار بشأنه

من لندن  نقالً عن مراسلتها رانيا كرم، أن معلومات في لندن أفـادت      5/3/2010 المـستقبل،    وجاء في 
 اإلسرائيلية تتجه إلى مزيد من التأزم على خلفية تراجع حكومة بـراون             -لبريطانية  أمس أن العالقات ا   

عن تعهدها لحكومة تل أبيب حل مشكلة مذكرات التوقيف التي يمكن للقضاء البريطاني إصدارها في حق                
  .قادة إسرائيليين لدى زيارتهم المملكة المتحدة

  
  تأثّر باغتيال المبحوح" ستونغولد"تصويت أوروبا على : وزير خارجية سلوفاكيا .66

جوازات " إسرائيل"قال وزير خارجية سلوفاكيا ميروسالف الجاك إن الغضب من استخدام           ): آي.بي.يو(
سفر أوروبية في اغتيال محمود المبحوح، لعب دورا في تغيير التصويت األوروبي في األمـم المتحـدة                 

  .حول تقرير غولدستون
ال تأخذوا هذا كموقف    "قوله  " إسرائيل"أمس، الى الجاك الذي يزور      ،  "جيروزاليم بوست "ونسبت صحيفة   

رسمي، لكنني اعتقد أن الرأي العام األوروبي تأثر بعملية القتل في دبي، وهـذا لـيس فـي مـصلحة                    
  ".، وهو لعب دورا معينا في تغيير المواقف في دول معينة"إسرائيل"

5/3/2010الخليج،   
  

  بية تأييد إجراء مفاوضات فلسطينية إسرائيلية غير مباشرةروسيا ترحب بقرار الجامعة العر .67
غير " إسرائيلية"رحبت روسيا بقرار الجامعة العربية تأييد فكرة إجراء مفاوضات فلسطينية           ): آي.بي.يو(

إن موقـف   "وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية أندريه نيـستيرينكو          . مباشرة بوساطة أمريكية  
اقع أنه على الرغم من كل تعقيدات الوضع القائم والتباين الشديد في مواقف الطرفين              روسيا ينطلق من و   

ال بد من انتهاز الفرصة المتاحة إلحياء عملية السالم على أساس قرارات األمـم المتحـدة ذات الـصلة                   
  ".ومبادئ مدريد وخريطة الطريق

5/3/2010الخليج،   
  
  



  

  

 
 

  

            29 ص                                     1719:         العدد       5/3/2010الجمعة  :التاريخ

   اإلسرائيلي- دولتين الحل األمثل للصراع الفلسطيني الحل القائم على: وزير الخارجية االيطالي .68
 -أن حل الصراع الفلسطيني     "أكد وزير الخارجية االيطالي فرانكو فراتيني،       :  زكي أبو الحالوة   -القدس  

اإلسرائيلي يقوم على أساس حل الدولتين باعتباره الحل األفضل الذي يلبي احتياجات وتطلعات الـشعب               
دور بالده في المساهمة بالجهود من اجل تشجيع األطراف على العودة إلى طاولة             ونوه إلى   ". الفلسطيني
وشدد على التزام حكومته دعم خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية، وأنها مستعدة لتخصيص            . المفاوضات

وأشار الـوزير فـي حـديث       . 2013-2011موارد جديدة لدعم الخطة الوطنية العامة المقبلة للسنوات         
سـتبقى  " االيطالي في ميالنو، إلى أن ايطاليـا         -، عشية افتتاح المنتدى االقتصادي الفلسطيني       "يالرا"لـ

وأعلـن أن حكومتـه     ". ملتزمة صداقتها التقليدية للشعب الفلسطيني، وستجدد دعمها للسلطة الفلـسطينية         
  .لمتوسطة ماليين يورو للسلطة في إطار برنامجها للقروض الميسرة للمشاريع الصغيرة وا9حولت 

5/3/2010الراي، الكويت،   
  

  أوباما أخطأ عندما تخلى عن تجميد االستيطان اإلسرائيلي: وزير أمريكي سابق .69
قال وزير الخارجية األسبق في الواليات المتحـدة جـيمس بيكـر لـصحيفة              :  أحمد محسن  —واشنطن  

ـ          "األميركية  " ناشيونال جورنال " ن المـستوطنات قـضية     ال اعتقد أن الرئيس أوباما اخطأ حين جعـل م
ال يمكنك أن تعلن موقفا يتسق مـع        . إال أنني اعتقد انه اخطأ حين تخلى عن ذلك في وقت الحق           . أساسية

الموقف الرسمي للواليات المتحدة على امتداد العقود أي رفض المستوطنات ثم تعدل من موقفك عند أول                
فان عليك أن تدرك أنهم يـشمون رائحـة         عندما تتعامل مع القادة األجانب      . لحظة تتعرض فيها للضغط   

إن اإلدارات الديمقراطية والجمهورية تبنت موقفـاً موحـداً هـو أن            . ضعفك من على بعد آالف األميال     
وإذا كان مبدأ األرض مقابل السالم هو أساس عمليـة          . المستوطنات كانت دوماً عائقاً في مواجهة السالم      

 ".حساب الحلالسالم فان المستوطنات بال شك تأتي على 
5/3/2010الشرق، قطر،   

  
  تحذّر من تداعيات تعديل القانون البريطاني بشأن مالحقة مجرمي الحرب" الحملة األوروبية" .70

من تداعيات تعديل القانون البريطاني الذي " الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"حذّرت : بروكسيل
 سيما وأن لجنة تقصي الحقائق التابعة لألمم المتحدة اإلسرائيليين، ال" مجرمي الحرب"يتعلّق بمالحقة 

  ".جرائم ضد اإلنسانية"قد تصل إلى " جرائم حرب"اتهمت تل أبيب بارتكاب 
نسخة " قدس برس"وقالت الحملة األوروبية، التي تتخذ من بروكسيل مقراً لها، في تصريح مكتوب وصل 

طاء والحماية لمجرمي حرب قتلوا أكثر من ألف توفير الغ"إن من شأن تعديل القانون البريطاني : منه
وأربعمائة فلسطيني خالل اثنين وعشرين يوماً، األمر الذي يضر بمصداقية بريطانيا، ويقطع الطريق 

  ".أمام قيامها بأي دور في منطقة الشرق األوسط
4/3/2010قدس برس،   

  
  ة غزةمنظمات غير حكومية تدعو ممثلة خارجية االتحاد األوروبي إلى زيار .71

دعت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الدولية ممثلـة االتحـاد األوروبـي للـشؤون               ): ب.ف.ا(
تـرى  "لــ   .الشهر المقبـل  " إسرائيل"الخارجية كاثرين اشتون إلى زيارة قطاع غزة خالل وجودها في           

روض على قطاع   بنفسها التداعيات الكارثية على السكان المدنيين في قطاع غزة الناتجة من الحصار المف            
  ".غزة منذ سنتين ونصف السنة

5/3/2010الخليج،   
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  علم الكيان ملطخاً بالدماء على أسوار جامعة كاليفورنيا .72
قام طالب ما يزيد عن أربعين جامعة حول        " إسرائيل"مع بدء أسبوع عنصرية     :  حنان البدري  -واشنطن  

ملطخاً بالدماء على أسوارها وذلك بعـد       " ائيلإسر"العالم، بلغت أشدها في كاليفورنيا األمريكية برفع علم         
 طالباً بها إلى المحاكمة بتهم جنائية، بعد قيامهم بمقاطعـة           11أيام من إعالن اعتزام جامعة ايرفت إحالة        

  .لدى واشنطن" إسرائيل"خطاب لسفير 
 بحملـة   في الجامعـات للقيـام    " إسرائيل"ـحشد طالب يهود ومؤيدين ل    " إسرائيل"وفي المقابل بدأ لوبي     
إللقاء محاضرات حول   " اإلسرائيليين"، حيث تقرر دعوة عدد من الجنود        "إسرائيل"مضادة لتجميل سمعة    

من قبـل معـادين   " إسرائيل"الواليات المتحدة لمواجهة ما وصفه اللوبي اإلسرائيلي الحرب الدعائية ضد   
  .للسامية

5/3/2010الخليج،   
  

  تغطية االستيطان بالمفاوضات .73
  ويعريب الرنتا

حدث ما كان متوقعا تماما ، فالمكتوب يقرأ من عنوانه ، وعنوان لجنة المتابعة العربية التي التأمت في 
مضيعة "ال بديل عن المفاوضات إال المزيد منها ، حتى وإن كانت عبثية وبال طائل و: القاهرة كان نافرا
سوى خيار السالم االستراتيجي ، وال بديل عن خيار السالم االستراتيجي الوحيد ، " للوقت والحقوق

عندما قلنا " نضرب بالرمل"وال " نقرأ بالمندل"األوحد ، وال ملجأ من واشنطن إال إليها ، ولهذا لم نكن 
مواقفهم المسبقة ، ويبتلعون شروطهم ـ " سيلحسون"وقال غيرنا ، بأن عرب االعتدال وفلسطينييه ، 
ت مباشرة أو غير مباشرة ، فالطريق الذي سلكناه منذ مطالبهم المحقة ، ويهرولون إلى مائدة مفاوضا

مدريد ، هو طريق ذو اتجاه واحد ، نغذ السير عليه ونحن مدركون أنه غير نافذ ، حتى وإن تحول 
سيرنا عليه إلى نوع من المراوحة في المكان ، كتلك التي تتقن أداءها الطوابير العسكرية عندما تصدع 

  .مكانك سر؟،: ألمر آمرها
، أعلنت مبكرا ) ؟،(لقواعد العمل العربي المشترك " االنضباط الشديد"لسلطة الفلسطينية ، ومن موقع ا

بأنها ستنحني للقرار العربي الجماعي ، وال أدري إن كان الذهاب إلى أوسلو قد تم بقرار عربي جماعي 
لحركة الوطنية ، بل وال أدري إن كانت الرصاصة قد أطلقت بقرار عربي جماعي ، أليس تاريخ ا

الجماعي ، المائل بخط ثابت ومن الهزيمة ـ " القرار العربي"الفلسطينية بمجمله ، هو تاريخ الصدام مع 
  .النكسة ، نحو مزيد من التخاذل والتهافت والهرولة إلى غير ما هنالك

ما يريده الشعب والعرب كدأبهم دائما ، لن يكونوا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم ، وهم يدعمون 
الفلسطيني ، طالما أنه ال يتعلق بالثورة والمقاومة واالنتفاضة وتعزيز الصمود والتسليح والتدريب 
والتجهيز والتمويل ، هم والحق يقال ، مستعدون تمام االستعداد لدعم السلطة والمنظمة في جنوحهما 

 المفاوضات غير المشروطة ، مباشرة والهرولة على دروب" الركام القديم"المستمر للتخلي عن كل هذا 
  .كانت أم غير مباشرة

، والتقت الرغبات والمصالح ، وسار النظامان الرسمييان ، الفلسطيني والعربي ، " المعجزة"لقد حصلت 
دم الفلسطينيين "جنبا إلى جنب ، على دروب الهرولة نحو مفاوضات غير مشروطة ، لقد تم توزيع 

والكل بمقدوره أن يدعي بأنه غير " الفضيحة"ربية ، فال أحد مسؤول عن على القبائل الع" وحقوقهم
  .مسؤول ، وأنه فعل ما فعل خدمة للتضامن والعمل العربي المشتركين ، وتحت ضغطهما

لن نأخذ بكل اإلنشاء الحازم والصارم الذي غلّف أكثر القرارات العربية تهافتا ، فما بقي عالقا في 
زراء العرب ومداوالتهم ، هو الذهاب إلى مفاوضات غير مشروطة ، مع حكومة األذهان من قرارات الو

اليمين واليمين المتطرف ، وفي ظرف سياسي وأمني بالغ اإلهانة للعرب واالستهانة بحقوقهم ومقدساتهم 
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وكراماتهم ، ففيما حكومة نتنياهو ـ باراك ـ ليبرمان تمعن في التوسع االستيطاني ، وتكثف التهويد 
احف للقدس ، وتقضم المواقع الدينية والمقدسات قطعة تلو أخرى ، وتضيفها إلى قائمة التراث الديني الز

اليهودي ، فيما هذه الحكومة تواصل عدواناتها على الضفة والقطاع على حد سواء ومن دون تمييز ، 
 ونحن الذي جردنا أنفسنا ، ونمد له يد السلم والتفاوض ، وكيف ال نفعل ذلك" ندير لها خدنا األيسر"نجدنا 

من كل عناصر القوة وأوراق االقتدار ، ورضينا أن ندخل الحرب بال سالح ، وأن نقلم أظافرنا ونقلّع 
  .أسناننا بأيدينا

أما حكاية األشهر األربعة فمضحكة للغاية ، أوال ألننا نعرف والوزراء يعرفون ما الذي سيحصل خالل 
درك وهم يدركون أن التلويح بورقة مجلس األمن ، هو سالح مثلوم ، هذه الفترة وفي ختامها ، ألننا ن

جربناه ولوحنا به المرة تلو األخرى ، ومن دون جدوى ، وستنتهي فترة األشهر األربعة ، وسيخرج 
، هكذا كان " تصفير العداد"علينا عند انتهائها وقبل انتهائها ، من يطلب التجديد والتمديد ، ومن يدعو لـ

 قبل ، وطوال سنوات وعقود طوال ، وهكذا هو حالنا اآلن ، وسيظل الحال على هذا المنوال ، حالنا من
  .إلى أن يقضي اهللا أمرا كان مفعوال

أخطر ما في قرار وزراء المتابعة العرب ، أنهم وبغالبيتهم ، أجازوا وارتضوا استمرار المفاوضات 
 تتعارض مع االستيطان ، صحيح أننا فاوضنا من واالستيطان معا ، أنهم صادقوا على أن المفاوضات ال

قبل من دون وقف االستيطان ، ولكن الصحيح أن المفاوضات هذه المرة ، وبعد أن هزمنا في معركة 
تجميد االستيطان ، ستنطوي على إقرار المهزوم باستمرار االستيطان ، وعدم اعتباره عقبة على طريق 

اليمين المتطرف الذي عرف كيف يعيدنا إلى بيت الطاعة ، مثنى السالم والمفاوضات ، فهنيئا لليمين و
  .وثالث ورباع ، فرادى وجماعات ، وبأسرع مما كان يعتقد

  5/3/2010الدستور، األردن، 
  

 وباما؟أ إدارة تسعى أين إلى..  الفلسطينية- اإلسرائيليةخطوة السالم  .74
 زكي شالوم 

جامعة القاهرة وأعلن  بالصوت العالي بان وجهته قبل نحو نصف سنة وقف الرئيس اوباما على منصة 
في عالقات الواليات  المتحدة مع العالم االسالمي بشكل عام ومع الدول » صفحة جديدة«نحو فتح 

 .العربية بشكل خاص
صيغة الحديث والنبرة التي قيلت فيه لم تترك مجاال للشك في أن وجهة  الرئيس هي نحو وضع مسألة 

 .م االسالمي والدول العربية  في سلم اولويات عال جدا من زاوية نظر االدارةالعالقات مع العال
في أكثر من تلميح اوضح الرئيس اوباما بانه يرفض رفضا باتا طريق سلفه  الرئيس بوش تجاه العالم 

 .االسالمي
المريكية  وهو مصمم على رأيه للدفع الى االمام بميول مختلفة، متصالحة في  طبيعتها، في  السياسة ا

 .تجاه الدول االسالمية
 في هذا االطار حرص الرئيس على االيضاح بانه سيعمل بجهد على احالل  تسوية سلمية كاملة 

 .على هذه الخلفية طلب من  اسرائيل التجميد التام للبناء في الضفة والقطاع.  فلسطينية-اسرائيلية 
 .مكانته الشخصية في  هذه المسألةوبشكل  غير قابل لالخفاء، طرح الرئيس على االختبار 

والمعنى، اذا لم تطع اسرائيل ولم تأخذ على عاتقها التجميد  التام للبناء في مناطق الضفة الغربية، فانها 
 .تخاطر بشرخ خطير مع  االدارة االمريكية، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من معنى

واليات المتحدة  تجاه ايران ونشاطها لوقف  الناطقون بلسان االدارة عادوا وشددوا على أن سياسة ال
 .المشروع النووي االيراني يرتبطان هما ايضا  بفحص سلوك اسرائيل في مسألة البناء في المناطق
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فقد اوضحوا  بشكل مبطن بان . بل وذهب الرئيس وأعضاء آخرون في االدارة الى ابعد من ذلك
مسار متفق «تحدة في  عهد الرئيس بوش بالنسبة لـ التفاهمات التي تحققت بين اسرائيل والواليات الم

 .للبناء في المستوطنات غير  ذات صلة بالنسبة لالدارة الجديدة» عليه
تقف ادارة اوباما عديمة  الوسيلة في كل ما يتعلق بتحريك » التاريخي« االن بعد سنة من ذاك الخطاب 

 .  الفلسطينية-المسيرة السلمية االسرائيلية 
رئيس السلطة الفلسطينية، ابو مازن، يرفض الدخول في . 1:  سيرة السلمية مشلولة تماماعمليا الم

للبناء في الضفة  والقطاع بما » تجميدا تاما«المفاوضات مع  نتنياهو الى ان تأخذ اسرائيل على عاتقها 
هت عندها، كما أنه يطالب بان تبدأ المفاوضات  في كل االحوال من النقطة التي انت. في ذلك القدس

 .عشية اعتزال رئيس الوزراء  السابق اولمرت مهام منصبه
اضافة الى ذلك، . »دون شروط مسبقة«نتنياهو يرفض هذه المطالب ويطلب الدخول  في مفاوضات . 2 

فهكذا مثال اوضح بانه في حالة كل تسوية سياسية  . صبح مساء» شروط مسبقة«فهو نفسه يطرح مثابة  
ى أن ترابط قوات على طول الحدود الشرقية منعا لتسلل  المخربين والسالح الى ستحتاج اسرائيل ال

بعد . التي ستقوم، والتحقيق  العملي لمطلب اسرائيل بدولة فلسطينية مجردة» الدولة الفلسطينية«داخل 
»  االستفزازية«هذه التصريحات . أيام من ذلك أوضح بان  غوش عصيون ستبقى بيد اسرائيل الى االبد

 .كما ينبغي التشديد، بقيت دون رد ذي معنى من جانب ادارة اوباما
 .اسرائيل  اخذت على عاتقها، ظاهرا، تجميد البناء في الضفة والقطاع.3

عديدة تسمح بالبناء في مسارات »  بنودا فرعية«اضافة الى ذلك يتبين أن هذا التجميد يتضمن في داخله 
انه  ليس لحكومة نتنياهو ارادة، بل وال توجد قدرة حقيقية على اضافة الى ذلك، يتبين . واسعة للغاية

 .»المسار المسموح به«فرض تجميد  حقيقي للبناء في الضفة والقطاع حتى ابعد من 
مساعي الرئيس اوباما باقناع دول عربية معتدلة، وعلى رأسها السعودية،  دول الخليج والمغرب، .4

مطالبه في هذا السياق .  اتجاه  التطبيع، وان كان محدودا، فشلتبتطوير عالقاتها مع دولة اسرائيل في
 .ردت ردا باتا

ال تخلق حافزا حقيقيا وضغطا ذا مغزى، ال  على حكومة نتنياهو » على االرض«الظروف السائدة .5
وسواء في اسرائيل أم في . وال على السلطة الفلسطينية، للعمل بنشاط باتجاه  تحريك مسيرة التسوية

في  . طة الفلسطينية تسود  مخاوف كبيرة من خلق توقعات في حالة استئناف المسيرة السياسيةالسل
الطرفين توجد مخاوف مبررة من أن الدخول الى مسيرة تسوية ذات مغزى  سيضعضع استقرار 

من نواح عديدة، للطرفين الصقريين يوجد إذن  مصلحة، بمستويات مختلفة من الكثافة، في . النظامين
 .فاظ على الوضع الراهن  القائم، بجملة مساوئهالح

 الرئيس اوباما نفسه قدم تعبيرا علنيا عن احساس  خيبة االمل لدى االدارة في ضوء صورة الوضع 
في مقابلة شاملة منحها . الصعب التي تظهر امام ناظريه  في سياق المسيرة السلمية في الشرق االوسط

دارته تقديرات عالية اكثر مما ينبغي بالنسبة  لقدرة الواليات المتحدة شدد على انه كان ال» تايم«لمجلة  
 .على اقناع الطرفين اسرائيل والفلسطينيين، على  الدخول في مفاوضات ذات مغزى

 في الميل bold gestures» ايماءات جسورة«الطرفان، كما اوضح الرئيس، غير مستعدين  البداء 
 .لتحريك المسيرة  السلمية

 as intractable an(ت الواليات المتحدة على علم بان الحديث يدور عن مسألة  منيعة على الحل لو كان
issue as he has ever encountered  ( كما اوضح الرئيس فما كانت لتخلق توقعات  عالية بهذا

 .القدر في هذا  السياق
ت الي من الطرفين على هذا  وبشكل ال يتناسب وسلوكه حتى االن، فان الرئيس ال يوجه  االتهاما

في حديثه يبدي عمليا  تفهما للظروف، وال سيما الظروف الداخلية التي لدى الطرفين، : بالعكس. الوضع
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من  شبه المؤكد ان (اضطرارات ائتالفية مقيدة وخالفات داخل المجتمع : والتي تقيد  حريتهما في العمل
في حالة الدخول في » تالحقها«ل حماس  التي ومخاوف السلطة من ردود فع) المقصود هو اسرائيل

 .مسيرة سياسية ذات مغزى
. المسيرة السلمية مست بشكل شديد بمكانة ومصداقية  ادارة اوباما وبه شخصيا» تحطم«ال ريب ان 

ظاهرا  يوجد امامه االن خيار تطوير دور الواليات المتحدة . واالن كل ما تبقى له هو تقليص االضرار
تلميحات لمثل هذا التذكير  انطلقت . تسوية  بخطوات تقترب من فرض تسوية على الطرفينفي مسيرة ال

من غير المستبعد أن يكون الرئيس  ايضا يفكر بمثل هذا الخيار باهتمام . في محافل مختلفة في االدارة
الدارة، من زاوية نظر دولة اسرائيل  ينطوي تطبيق خيار من هذا القبيل على أزمة خطيرة مع ا. شديد

 .مع كل ما  ينطوي عليه ذلك من معنى
فتطبيقه  سيلزمه باتخاذ خطوات ضغط . في الظروف القائمة، مشكوك ان يختار الرئيس مثل هذا الخيار

ردود الفعل الغاضبة لشخصيات في الكونغرس . حقيقية على اسرائيل، وال سيما في المجال  االقتصادي
ميتشيل بشأن امكانية أن تمس االدارة بتسوية الضمانات مع  على مالحظة جانبية  ابداها المبعوث 

. انزال اسرائيل  على ركبتيها محدودة جدا«اسرائيل، أوضحت، من شبه اليقين، للرئيس بان قدراته على 
 .الى النتائج المرجوة» في  نهايته«هذا طريق مليء بالمخاطر ومشكوك ان يؤدي 

ر في ادخال المسيرة السلمية الى  نوع من الجمود غير الرسمي يبدو أن واقعيا أكثر هو الميل المتبلو
 الفلسطينية -عمليا االمر سيجد  تعبيره اساسا في ان المفاوضات االسرائيلية . لفترة زمنية غير محددة

ستستأنف على  مستويات منخفضة أو في محادثات تقارب والمداوالت ستعنى بالمسائل العملية  وليست 
 .الجوهرية
في ظروف .  يكون بوسع الرئيس االدعاء بانه نجح في جلب  الطرفين الى استئناف المفاوضاتوهكذا

وعديمة االستقرار وبجملة واسعة من المشاكل الداخلية العسيرة داخل  »  العاصفة«الساحة الدولية 
 .الواليات المتحدة، فان مثل هذه النتيجة ايضا يمكن ان تعتبر نجاحا

ل والفلسطينيين معنى االمر هو أنه في المستقبل  المنظور سيتعين عليهم ان  من زاوية نظر اسرائي
 .يتخذوا قرارات حاسمة دراماتيكية وبعيدة االثر

تصريح وزيرة  الخارجية، هيالري . استقرار الحكم فيهما سيكون مضمونا، اغلب الظن، لزمن طويل
ات ولكن في نهاية المطاف المسؤولية ملقاة كلينتون بان االدارة يمكنها أن تساعد الطرفين في  المفاوض

عليهما، يشير الى أن  هذا هو المسار الذي يلوح في االفق كمسار مفضل من ادارة اوباما في  الظروف 
 .القائمة

  جامعة تل أبي- مركز بحوث  االمن القومي 
  5/3/2010الرأي، االردن، 

  
  المسار السوري في أعمال مؤتمر هرتسليا .75

  علي بدوان
. سياق أعماله في دورته العاشرة، برزت عدة عناوين هامة أطلقها المشاركون في مؤتمر هرتسليافي 

ففي الموضوع المتعلق بالمفاوضات المستقبلية مع سورية وإمكان العودة إلى طاولة المفاوضات، تباينت 
عالقة مع تقويمات ومواقف أعضاء المؤتمر أثناء جلسات األعمال الحوارية والبحثية المخصصة لل

إخماد النار، وتفكك ألغام خطيرة في «سورية، بين متحمس لعودة المفاوضات معها، باعتبارها تسهم في 
، وتفتح الطريق أمام عبور إسرائيل الى العالم العربي من أوسع األبواب، ومن يرى عدم جدوى »المنطقة

 وبانتظار تحوالت الملف النووي المفاوضات معها، مفضالً تحقيق إنجاز ملموس على المسار الفلسطيني،
اإليراني باعتباره بات ملحقاً أساسياً في مسار الصراع في المنطقة، والتوجه بعد ذلك الى التفاوض مع 
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، على حد تعبير بعض المتحدثين من جنراالت »بعد أن تكون قد أجهدت وتركت وحيدة«سورية 
  . وسياسيي إسرائيل

ستراتيجيين واألمنيين اإلسرائيليين، اعتبروا أن سالماً بين مؤيدو وجهة النظر األولى من بعض اال
إسرائيل وسورية سيمنع وحده صداماً بينهما، متوجهين بالتوصيات والنصح لرئيس الوزراء وصناع 
القرار في إسرائيل لاللتفات إلى المسار التفاوضي مع السوريين باعتباره أكثر جذباً من المسار 

إن الشرق «األسبق الجنرال داني ياتوم الى القول » الموساد«فيما جنح رئيس . التفاوضي مع الفلسطينيين
وفي هذا السياق، فإن الرئيس الحالي لـ . »األوسط لن يكون مستقراً من دون سالم مع سورية

عاموس يدلين اعتبرا أن ) أمان(الجنرال مائير داغان ومعه رئيس االستخبارات العسكرية » الموساد«
لن يزيل خطر اندالع حرب معها فحسب، وإنما سيحدث أيضاً انشقاقاً بين دمشق «مع سورية اتفاق سالم 
، منطلقين في الوقت نفسه من أن إسرائيل غير محصنة ضد أي هجوم قد تشنّه سورية »وطهران

يدو وعليه فقد بات مؤ. »بقدراتها من األسلحة الكيماوية التي طورتها بمساعدة خبراء من كوريا الشمالية«
وجهة النظر هذه يدعون رئيس الوزراء القادم لالندفاع نحو إعادة إحياء المسار التفاوضي مع سورية 

  . كطريق أفضل إلحداث تقدم سياسي مع اإلدارة األميركية
أما مؤيدو وجهة النظر الثانية، فاعتبروا أنه من من دون التوصل إلى اتفاقيات أمنية واضحة مع 

إنه قد ينشأ وضع خطير في المنطقة، معتبرين أن أي تقدم في المفاوضات مع سورية الفلسطينيين أوالً، ف
من دون الفلسطينيين سيؤدي إلى اندالع انتفاضة فلسطينية ثالثة، حيث سيكون الفلسطينيون في حالة 

وشكك أصحاب الرأي إياه بتنازل سورية عن . إحباط من أن العملية السياسية معهم لم تصل إلى حل
واصفين المراهنة على ذلك بالوهم، حيث توجت العالقات السورية » حزب اهللا«تها بإيران و عالقا

  .اإليرانية والتقارب الكثيف باتفاقية تعاون استراتيجي عسكري بين الدولتين
وذهب خبير الى أبعد من ذلك حين أشار الى أن سورية لن تتخلى عن حلفائها، وحدا األمر به الى القول 

يعنا وهماً وال يوجد شخص واحد في العالم يعتقد أنه إذا عاشت سورية معنا بسالم فإنها يحاولون ب«
فيما كرر موشيه يعالون وزير الشؤون . »ستوقف عالقاتها مع إيران، إنهم يذرون الرماد في العيون

اث االستراتيجية اإلسرائيلي في خطابه في مؤتمر هرتسليا العاشر أمام شخصيات سياسية ومديري أبح
استراتيجية دولية وإسرائيلية أن قدرة سورية وحلفائها تحمل مضاعفات عالمية وإقليمية من وجهة النظر 

فهو يرى أن وجود إيران على عتبة التحول إلى قوة نووية وتحالفها مع سورية و . اإلسرائيلية ومصالحها
أخطاراً على إسرائيل بشكل سيولد » الجبهة الشعبية«و » الجهاد اإلسالمي«و » حماس«و » حزب اهللا«

خاص، وطالب حلف األطلسي والواليات المتحدة بدعم الموقف اإلسرائيلي الذي يعلن عدم تحمل وجود 
  .إيران نووية ووجود قوى ممانعة تحظى بهذا القدر من القوة

من كما أن التقارب السوري التركي، والتركي اإليراني بات هو اآلخر مثار قلق واضح، أبداه العديد 
المشاركين في حلقات النقاش داخل أروقة المؤتمر، ومنهم جنرال إسرائيلي بارز تطرق الى العالقات 
اإلسرائيلية التركية، حيث قال ان الدولتين تربطهما عالقات استراتيجية، ولكنّه اعترف في الوقت نفسه 

فقد أطلق صرخة تحذير عنوانها بأن هذه العالقات لم تعد كما كانت عليه في السنوات السابقة، وبالتالي 
بروز بدايات تشكل محور تحالفات معادية إلسرائيل في المنطقة الشمالية، يضم تركيا إضافة الى إيران 

  . وسورية ولبنان والمعارضة الفلسطينية
وزاد عدد من الخبراء واالستراتيجيين اإلسرائيليين بالقول إن سورية استعادت شيئاً كبيراً من نفوذها في 

تمكنت من إعادة جذب وليد جنبالط، وتليين مواقف رئيس الوزراء سعد «لبنان، وإنها وبطرق مختلفة 
القوة الضاربة في لبنان وبيديه أربعون الفاً «بناء قدراته ليصبح » حزب اهللا«، بينما واصل »الحريري

ة للسيطرة على وهو ما يعطي سورية مساحة واسعة من المناور» من الصواريخ الموجهة الى إسرائيل
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الموقف برمته وتجييره لمصالحها، وبالتالي فإن هؤالء الخبراء واالستراتيجيين اإلسرائيليين نصحوا بعدم 
  .»ستكون وخيمة«التهاون إزاء مثل هذا الوضع، ألن نتائجه برأيهم 

ضات وفي الشكل العام، فإن نقاشات مؤتمر هرتسليا في دورته العاشرة بالنسبة الى موضوع المفاو
المستقبلية مع سورية، أظهرت ارتباكاً واضحاً لدى صناع القرار في إسرائيل، وأظهرت تفاوتاً متسعاً في 

فالموقف اإلسرائيلي في نهاية المطاف، وكما دلت . وجهات النظر حتى بين أصحاب الرأي الواحد
 التسوية المتوقفة فوق نقاشات هذا المؤتمر، ما زال قاصراً وغير ناضج للعودة الى تحريك ودفع قاطرة

أوحال هضبة الجوالن منذ انهيار مفاوضات شبيرزتاون المباشرة بين الطرفين السوري واإلسرائيلي في 
وليس أدل على ذلك من أن الحكومة اإلسرائيلية ال تملك حتى اآلن مشروعاً للمبادرة باتجاه . 2000عام 

 رئيسها بنيامين نتانياهو وقف عاجزاً عن ابتالع إعادة إحياء العملية التفاوضية مع سورية، خصوصاً أن
أو توضيح أو مساءلة وزير الخارجية المتطرف أفيغدور ليبرمان عن تصريحاته العنترية األخيرة ضد 

  .سورية
  4/3/2010الحياة، 

  
  "إسرائيل"معاً في مواجهة :  ومسيحيونمسلمون .76

  محمد السماك
 هي محاولة االحتكار اإلسالمي للقضية الفلسطينية ولقضية السلبية األولى: سلبيتان ال تصنعان إيجابية

االحتكار بمعنى تصوير القضية على أنها قضية إسالمية، حقوقاً ومقاومة، بما يوحي . القدس تحديداً
بتجاهل حق المسيحية وبالتقليل من أهمية دورها في المقاومة السترجاع هذا الحق من بين براثن 

  .المغتصب اإلسرائيلي
بية الثانية هي محاولة االنكفاء المسيحي سواء من خالل االنغالق على الذات أو الهجرة إلى الخارج، السل

االنكفاء بمعنى التخلي عن المبادرة وعن الدور بما يوحي بقبول األمر الواقع الذي يفرضه االحتكار من 
  .إقصاء وتهميش

سالمية الذي نص على وضع استراتيجية أساءت محاولة االحتكار اإلسالمي فهم قرار مؤتمر القمة اإل
وكانت النتيجة أنه بدالً من تحرير . إسالمية لتحرير القدس، فقد أدى سوء الفهم إلى سوء التوظيف

وبدالً . وبدالً من كبح جماح االستيطان اليهودي، ازداد االستيطان اتساعاً. القدس، ازدادت المدينة تهوداً
وبدالً من . ادت الهجمة عليها شراسة من فوق األرض وعبر األنفاقمن تحرير المقدسات الدينية، ازد

  .استعادة الحق، تمكّن المغتصب من توسيع قاعدة االعتراف به وبما اغتصب
أما محاولة االنكفاء المسيحي، فشجعت على المزيد من التطرف، وأدت الى اإليحاء الخاطئ بأن القضية 

هودية واإلسالم، مما شوه حقيقتها وهي أنها قضية شعب الفلسطينية هي قضية صراع ديني بين الي
. مضطهد ومشرد، وقضية أرض وطنية مغتصبة وقضية مقدسات إسالمية ومسيحية منتَهكة ومستباحة

وإذا كان لهذه القضية من بعد ديني، فإنه يضع المسلمين والمسيحيين في موقف واحد، وفي صف واحد 
  .ماوية، ولكن في مواجهة خطر االحتالل االستيطاني وخطر التهويدليس في مواجهة اليهودية كرسالة س

  .لم تنجح محاولة االحتكار اإلسالمي في استعادة الحقوق الوطنية، وال في تحرير المقدسات الدينية
ولم تنجح محاولة االنكفاء المسيحي، أو محاوالت دفع المسيحية لالنكفاء، في تحصين المقاومة المسلحة، 

بل على العكس من ذلك أدت المحاولتان الى إلحاق المزيد من . ين المفاوضة السياسيةوال في تحس
  .الضعف بالمقاومة وبالمفاوضة معاً

وبالنتيجة، فشلت السلبيتان في إنتاج واقع يعزز األمل بمواجهة أفضل وأكثر قدرة وأشد فاعلية لتحرير 
  .الحقوق والمقدسات من االحتالل اإلسرائيلي
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، والذي كان مخصصاً لبحث قضية القدس، 1974عقاد مؤتمر القمة اإلسالمية في الهور في عام أثناء ان
يومها عارض أمين عام . طلب البطريرك األرثوذكسي الراحل الياس الرابع أن يلقي كلمة أمام المؤتمر

. المؤيدينمنظمة المؤتمر االسالمي المرحوم حسن التهامي الطلب بحجة أن المؤتمر ليس مفتوحاً أمام 
يومها رد البطريرك . وأنه اذا أردنا أن نفتحه أمامهم لكان علينا دعوة العشرات من مختلف أنحاء العالم

أنا لست مؤيداً للقمة اإلسالمية في قضية القدس، أنا أعتبر القمة اإلسالمية كلها مؤيدة لي في : قائالً
  .قضيتي القدس

يومها فوجئ . هو اعتالء البطريرك منبر القمة اإلسالميةو. األمر األول فوري. أمران حدثا بعد ذلك
المسلمون الباكستانيون برؤية بطريرك مجلالً بمالبسه الكهنوتية معتمراً صليبه وأيقوناته الدينية يعتلي 
منبر القمة اإلسالمية ويتحدث بلغة القرآن الكريم، اللغة العربية، عن قضية كانوا يعتقدون أنها قضيتهم 

نذ ذلك الوقت أصبح تقليداً دعوة بطريرك الكنيسة األرثوذكسية إلى مؤتمرات القمم اإلسالمية وم. وحدهم
أما األمر الثاني فحدث الحقاً، وهو أن المرحوم حسن التهامي، وبعد أن انتهت . التي تبحث قضية القدس

وث له إلى اسرائيل قبل مسؤولياته أميناً عاماً لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، اعتمده السادات ليكون أول مبع
   .1979التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد عام 

يمكن أن نستخلص من هذه القصة الواقعية أمرين أساسيين، األول هو أن محاولة االحتكار اإلسالمي 
. للقضية الفلسطينية، ومحاولة كفّ اليد المسيحية عنها ال تعني بالضرورة أن القضية أصبحت بأيد أمينة

ر الثاني، فهو أن محاولة االنكفاء المسيحي، أياً كانت ظروفها الطارئة أو مبرراتها القاهرة، أما األم
  .تتناقض بالضرورة مع اإليمان ومع ما يفرضه من التزام

، التي أطلقتها الكنائس الفلسطينية )كيروس" ( كلمة ايمان ورجاء ومحبة–وقفة حق "ولقد جاءت مبادرة 
اإليمان المسيحي وعلى قاعدة شرعته، دعت المبادرة كنائس العالم كلها إلى فانطالقاً من . لتؤكد ذلك

أن "وعلى أساس هذا الثابت اإليماني، أكدت . اعتبار االحتالل اإلسرائيلي خطيئة ضد اهللا وضد اإلنسانية
د عن أي الهوت يدعي االستناد إلى الكتاب المقدس أو العقيدة أو التاريخ ليبرر االحتالل إنما هو بعي

تعاليم الكنيسة ألنه يدعو إلى العنف والحرب المقدسة باسم اهللا ويخضع اهللا سبحانه وتعالى لمصالَح 
  ".بشرية آنية، ويشوه صورتَه في اإلنسان الواقع في الوقت ذاته تحت ظلم سياسي وظلم الهوتي

  السؤال اآلن هل تتبنى الكنائس في العالم هذه المبادرة؟
  :بيانهناك مؤشران إيجا

فقد أدى تبنّي الكنائس في العالم مبادرةً أطلقتها الكنيسة . المؤشر األول هو ما حدث في جنوب أفريقيا
الوطنية باعتبار التمييز العنصري خطيئة ضد اهللا وضد اإلنسان، إلى اكتمال دائرة الحصار حول نظام 

مسيحية، فإن التمييز العنصري والديني الذي فبالنسبة للتعاليم ال. األبارتايد، مما أدى إلى اختناقه وانهياره
تمارسه إسرائيل ضد العرب، مسلمين ومسيحيين، هو أسوأ من التمييز العنصري، الذي عرفه األفارقة 

  .في جنوب أفريقيا
أما المؤشر اإليجابي الثاني، فيتمثل في سلسلة المبادرات العلنية والجريئة التي اتخذتها كنائس متعددة 

فالكنيسة المشيخية . نفرادية أو جماعية ضد السياسات اإلسرائيلية االستيطانية والتهويديةسواء بصورة ا
األميركية مثالً اتخذت قراراً بسحب استثماراتها من إسرائيل كبادرة احتجاج على بناء الجدار اإلسرائيلي 

لت هذه الكنيسة رد وتحم. حتى قبل صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي قضى بال شرعية بناء الجدار
فعل صهيوني انتقامي تشهيري واسع النطاق من دون أن تتلقى رسالة تقدير من أي مرجع عربي أو 

 كنيسة إنجيلية وأرثوذكسية أدان مراراً 367ثم أن مجلس الكنائس العالمي الذي يضم حوالي . إسالمي
لمواقف المتكررة لم تؤسس مع األسف، غير أن تلك ا. االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان الفلسطيني

  . مسيحي يكون قاعدة للعمل معاً دفاعاً عن هذه الحقوق–لتفاهم إسالمي 
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اآلن، وعلى أمل أن تتبنى الكنائس في العالم المبادرة الكنسية الفلسطينية الجديدة، فإن من المهم جداً أن 
اولة االحتكار اإلسالمي، وسلبية محاولة فالتبني يطوي السلبيتين، سلبية مح. يتبناها المسلمون أيضاً

  .االنكفاء المسيحي
. وهذا يعني أنه ال احتكار وال انكفاء، بل تكامل وتضامن استرجاعاً لحق واحد من بين براثن عدو واحد

  .ومن أجل العمل معاً لبناء مستقبل واحد وتقرير مصير واحد
  5/3/2010االتحاد، اإلمارات، 
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