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  جيش االحتالل يقتحم األقصى بالقنابل والمصلون يستبسلون ويجبرونه على االنسحاب .1

 استبقت انطالق "إسرائيل" ، أنمجد سمحان، أرام اهللانقالً عن مراسلها في  6/3/2010السفير، نشرت 
على المسجد األقصى، ما أطلق العنان المفاوضات غير المباشرة مع السلطة الفلسطينية بشن عدوان جديد 

لمواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات االحتالل امتدت من القدس إلى الضفة الغربية، وسط تحذيرات 
وكان . ، بحسب توصيف السلطة الفلسطينية"حرب دينية"، أو "انتفاضة ثالثة"فلسطينية من احتمال اندالع 

 باحات المسجد األقصى، حيث تصدى لهم وا اقتحمئيلي قد من قوات االحتالل اإلسرامئات الجنود
 فلسطينياً بجروح، 60عشرات الفلسطينيين، ما أسفر عن وقوع مواجهات أدت إلى إصابة أكثر من 

 . وصفت حال خمسة منهم بالخطرة
يريدون "وقال مفتي الديار الفلسطينية، وخطيب المسجد األقصى، الشيخ محمد حسين إن اإلسرائيليين 

سرقة المسجد، فقد اقتحموه من دون سابق إنذار، وبدأوا بإطالق النار تجاهنا، فتصدينا لهم باألحذية 
كعادتها، و. "والحجارة والكراسي وكل ما ملكت أيدينا، فأمطرونا بقنابل الغاز وكل أنواع األعيرة النارية

إلقاء حجارة على المصلين اليهود  بأن الفلسطينيين هم من بدأوا المواجهة، حين قاموا ب"إسرائيل"ادعت 
دخول أصحاب األرض للصالة، ) إسرائيل(حين تمنع "في منطقة حائط البراق، متجاهلة أصل الحكاية، 

 . ، كما أشار حسين"وتمنح الغطاء لمتطرفيها لدخول باحات المسجد، وتدنيسه، واستفزاز الفلسطينيين
، أن "السفير"لمقيم في القدس، في اتصال مع من جهته أوضح الصحافي الفلسطيني محمد عبد ربه، ا

آالف المواطنين كانوا يؤدون الصالة داخل الحرم، حين فوجئوا بالعشرات من عناصر الشرطة تدخل "
المواطنين لم يرق لهم ما يجري، فحولوا حشودهم إلى تظاهرة سلمية "وأضاف أن . "إليه من باب العامود

ضهم، واعتدت على آخرين، فانطلقت الجموع المحتشدة في واجهتها الشرطة بعنف، واعتقلت بع
 ."مواجهات هي األعنف منذ سنوات
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بعد ذلك امتدت المواجهات لتشمل باب حطة، ومخيم شعفاط، والعيسوية، ورأس العامود، وكانت 
الحصيلة سقوط عدد كبير من الجرحى، بينهم سيدة أصيبت برصاصة مطاطية في عينها، وخمسة 

 . رين تلقوا رصاصاً في األجزاء العليا من أجسادهمفلسطينيين آخ
الصالة " إن "السفير"من جهته، قال نائب رئيس الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر كمال الخطيب لـ

وخالل الصالة تم اقتحام المسجد من طريق باب المغاربة بدعوى إلقاء الحجارة على . كانت عادية تماماً
أجزم أن إسرائيل ": وأضاف الخطيب. " هذا ليس سوى تبرير القتحام المسجدساحة البراق، وتبين أن

تريد خلق حال من الرعب، تمهيداً للمرحلة المقبلة، حين نبكي على أنقاض األقصى، ونشاهدهم يهدمون 
وأشار الخطيب إلى أن ما قامت به الشرطة اإلسرائيلية يأتي قبل عشرة . "حجارته لبناء هيكلهم المزعوم

 من موعد افتتاح أكبر كنيس لليهود، على بعد خمسين متراً من المسجد األقصى، ويدعى كنيس أيام
في القرن الثامن عشر قال حاخام يهودي يدعى جيلنا، إنه في اليوم "وأضاف أنه ). الخراب ("هاحوربان"

 . "لتاريخيالذي يفتتح فيه الكنيس المذكور، يجب هدم األقصى في اليوم الذي يليه وبناء الهيكل ا
إلشعارنا بأننا مطاردون، ولخلق "وتوقع الخطيب أن تشهد األيام المقبلة مزيداً من االقتحامات المشابهة 

حتى حين "وأضاف أنه . "حال من الرعب الدائم في نفوسنا، ولجعلنا نمّل، وجعل العالم ييأس مما يجري
ال العالم اآلن، فيما نحن نناضل لوحدنا تأتي ساعة التنفيذ، يظل الصمت مخيماً على األجواء كما هو ح

 . "بالحجارة واألحذية لنحمي مسجدنا، ومسجد المسلمين
ماضية في تنفيذ القرار السياسي الصادر عن " أن الشرطة اإلسرائيلية "مؤسسة القدس الدولية"واعتبرت 

، "2010ل العام حكومة االحتالل بتأمين كل المستلزمات لتقسيم األقصى بين المسلمين واليهود خال
 . "تبني تجربة تراكمية في السيطرة على المسجد بكامل ساحاته"محذّرة من أن سلطات االحتالل 

رئيس أن وكاالت وال ضياء الكحلوت ،غزةنقالً عن مراسلها في  6/3/2010العرب، قطر، وأضافت 
 األقصى هو مواصلة الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني رائد صالح عد أن ما يجري في المسجد

إعالن حرب من قبل االحتالل على المسجد المحتل، محذرا مما أسماه المشهد األخطر الذي يستعد إليه 
وأكد صالح على أن اعتداء االحتالل على األقصى الجمعة عبارة  . من الشهر الجاري16االحتالل في 

   ". من الشهر الجاري16مون به في لما سيقومون به من مصائب أعلنوا عن قسم منها سيقو" بروفا"عن 
 من قبل االحتالل وهو  متوحشاًوأكد على أن المشاهد المؤلمة التي نراها في القدس ال تفسر إال سلوكاً

  . بالنسبة للقدس واألقصى عاما مصيريا2010ًتأكيد لكل العالم أن االحتالل مصمم على جعل عام 
قف يؤكدون فيه أن القدس قضية إسالمية عربية من ودعا صالح القمة العربية المقبلة للخروج بمو

نحن "وأضاف  .الدرجة األولى، وأن االعتداء عليها يعني إعالن حرب على العالم العربي واإلسالمي
، داعيا األهل في "مطالبون في الداخل أن نواصل تسيير حشودنا للمسجد لنكون حماية بشرية للمسجد

أنا أرى : "ا بالمسجد األقصى رغم كل الظروف التي يعانونها، وقالالضفة المحتلة ألن يلتصقوا ويرتبطو
  ".هناك إمكانية للتواصل مع األقصى من الضفة إذا أعطت السلطة الضوء األخضر لذلك

نادية سعد الدين ويوسف ، عمانورام اهللا نقالً عن مراسليها في  6/3/2010الغد، األردن، وأشارت 
  . خالل اقتحام األقصى بجراحأصيبوا إسرائيلياً  جنديا15ً إنقالت ذاعة العبرية اإل إلى أن الشايب

 يوم وا عشرات اآلالف من الفلسطينيين شارك أن،غزةمن  5/3/2010 قدس برس،وجاء في وكالة 
في مسيرات حاشدة في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، تنديداً بما يستهدف المسجد األقصى ) 5/3(الجمعة 

  ".قائمة التراث اليهودية"ضم مقدسات إسالمية إلى المبارك من اقتحامات و
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  ةق من إشعال حرب دينية في المنط"إسرائيل"الرئاسة الفلسطينية تحذر  .2
أدانت الرئاسة الفلسطينية االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى، وقالت في  :كفاح زبون -رام اهللا
رق كل الخطوط الحمراء في محاولة منها للحيلولة من دون إن قوات االحتالل اإلسرائيلي تخت«: بيان لها

 .»استئناف مفاوضات السالم، خاصة بعد تبني لجنة المتابعة العربية استئناف محادثات التقريب
يتابع شخصيا مجريات وتطورات األحداث ) أبو مازن(وأشارت إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

 .»ي اتصاالته لوضع حد لهذه االستفزازاتفي المسجد األقصى المبارك، ويجر
وطالبت الرئاسة، اإلدارة األميركية بوقف هذه المغامرة اإلسرائيلية، التي قد تشعل حربا دينية في 

وحثت المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته في وقف التهور اإلسرائيلي، الذي قد تكون له . المنطقة
ط على منطقة الشرق األوسط، وإنما على السلم واألمن تداعيات خطيرة ال تعرف عقباها، ليس فق

 .العالميين
. »إن إسرائيل تلعب بالنار وتجر المنطقة إلى حروب دينية«وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، 

وجدد أبو ردينة أمل الفلسطينيين . »بممارساتها تخلق مناخا سلبيا ومناخا للتطرف والعنف«وأضاف أنها 
 .تخرج القمة العربية القادمة بقرارات فعلية لحماية القدس واألرض الفلسطينيةفي أن 

  6/3/2010الشرق األوسط، 
  

   تدعو إلى النفير العام إلنقاذ األقصىالحكومة في غزة  .3
دعت الحكومة المقالة في غزة على لسان المتحدث باسمها طاهر : )وكاالت( –  ضياء الكحلوت-غزة 

الجماهير إلى النفير لحماية المقدسات واألمة العربية إلى التحرك "ي أمس النونو في تصريح صحاف
  ".العاجل إلنقاذ األقصى

وخرج عشرات اآلالف من أنصار حماس في مسيرتين احتجاجيتين بدعوة من رئيس الوزراء المقال 
ريعي عن وقال مشير المصري النائب في المجلس التش .إسماعيل هنية، وفقا للمكتب اإلعالمي للحركة

ما تقوم به إسرائيل لعب "حركة حماس للمشاركين في مسيرة انطلقت من مساجد شمال قطاع غزة إن 
، معتبرا أن "تهويد المقدسات خاصة في مدينة القدس سيفجر المنطقة برمتها"وحذر من أن  ".بالنار

  ".استئناف المفاوضات مع االحتالل يوفر الغطاء لمثل هذه القرارات اإلجرامية"
  6/3/2010العرب، قطر، 

  
  التجرؤ اإلسرائيلي على مقدسات الشعب الفلسطيني إعالن حرب: احمد قريع .4

، رئيس دائرة شؤون القدس، عضو اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير          "أبو عالء "أدان أحمد قريع    : القدس
، مؤكداً أن ما يجري     الفلسطينية، اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي ساحات الـمسجد األقصى الـمبارك        

اآلن من تجرؤ إسرائيلي على الـمسجد األقصى ومدينة القدس ومقدسات الشعب الفلسطيني هو إعـالن               
حرب على الشرعية الدولية والجهود الـمبذولة إلحياء عمليـة الـسالم، ودليـل جديـد علـى عبثيـة                   

  .الـمفاوضات الـمباشرة وغير الـمباشرة في مثل هذه الشروط
إن إسرائيل تسابق نفسها بنفسها إلنهاء قضية القدس قبل أن يبدأ التفاوض عليها، من              : عالءوأضاف أبو   

إن القـدس   : خالل عزلها بالحواجز والجدران واالستيطان وفصلها عن محيطها الطبيعي، ثـم أضـاف            
خاصة، متحدة  الوالات ال مجتمع الدولي، و   هذه األيام العصيبة، مناشداً ال     مين في تستصرخ العرب والـمسل  

دة ت حجة تسهيل العو   وانية الصارخة على األرض، وذلك ت     أال تظل العيون مغلقة عن رؤية الحقيقة العد       
مقدسة تنتهك في وضح النهار، واألرض فيها تسرق مع طالع كـل شـمس،              للمفاوضات، فيما المدينة ال   

  .والهوية تسلب أمام مرأى الجميع، والـمقدسات تتقوض من تحتها األساسات
  6/3/2010، فلسطين، األيام
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  بالمفاوضات غير المباشرة" إسرائيل"يدعو المجتمع الدولي إلزام عريقات  .5

 التقى الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير  السفير ديفيـد                :أريحا
نصل البريطـاني   هيل مساعد المبعوث األميركي لعملية السالم والقنصل األميركي دانيال روبنشتاين والق          

  .العام ريتشارد مكابيس والقنصل الفرنسي فريدرك ديساغنيوس كالً على حده
عريقات ان الوقت قد حان حتى يتخذ المجتمع الدولي خطوات الرباعية لتحقيق الشرعية الدولية              . واكد د 

ط الرابـع مـن     والقانون الدولي وتنفيذ مبدأ االرض مقابل السالم، اي انسحاب القوات االسرائيلية لخطو           
 واقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وحل كافة قـضايا الوضـع              1967حزيران عام   

النهائي وعلى رأسها قضية الالجئين استناداً الى قرارات الشرعية الدولية ذات العالقة، مشدداً علـى أن                
  . الفلسطينيينأي اتفاق نهائي يجب أن يضمن اإلفراج عن كافة األسرى والمعتقلين

عريقات على المجتمع الدولي الزام الحكومة االسرائيلية باعطاء هذه المحادثات غير المباشرة            . وطالب د 
الفرصة التي تستحق وان توقف االستيطان بشكل تام وبما يشمل القدس، وان تترجم االلتزامـات علـى                 

الشرعية الدولية، وتنفيذ الهدف الذي     االرض وان يكون أساس أي اتفاق مستقبلي مستند للقانون الدولي و          
  .1967حددته خارطة الطريق لعملية السالم والمتمثل بانهاء االحتالل االسرائيلي الذي بدأ عام 

عريقات أن القرار الفلسطيني سيتم اتخاذه في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة             . وأكد د 
 .مقبلينالمركزية لحركة فتح خالل اليومين ال

 6/3/2010الحياة الجديدة، 
  

  ثالثة خيارات أمام عباس في التعامل مع ليبيا بينها مقاطعة القمة العربية: مصادر فلسطينية .6
أكدت مصادر فلسطينية مطلعة جدا أن أزمة آخذة في التطور بين السلطة الفلسطينية والقيادة : عمان

 من شباط 21معمر القذافي للرئيس محمود عباس يوم الليبية بسبب عدم استقبال الزعيم الليبي العقيد 
قدس "وذكرت هذه المصادر الفلسطينية الموثوقة، التي تحدثت لـ .الماضي كما كان مخططا له) فبراير(

وطلبت االحتفاظ باسمها، أن الرئيس محمود عباس كان قد تلقى ثالثة اتصاالت هاتفية من الزعيم " برس
 من شباط 13ولته في اليابان وألمانيا وروسيا، على أن يزور ليبيا يوم الليبي معمر القذافي أثناء ج

 21الماضي، لكنه اعتذر بسبب ارتباطاته بتلك الجولة، وتم االتفاق على أن تكون الزيارة يوم ) فبراير(
 شباط 20الماضي، وهو ما تم بالفعل، حيث غادر الرئيس محمود عباس عمان يوم ) فبراير(شباط 

ماضي للقاء الزعيم الليبي اليوم الموالي الساعة الواحدة ظهرا، لكن لم يتم ذلك ولم يتم ال) فبراير(
االعتذار من الرئيس محمود عباس الذي اضطر للمغادرة بعدها الرتباطه بمواعيد في فرنسا، على حد 

صر اآلن تدرس القيادة الفلسطينية مع كل من السعودية وم"وأضافت ذات المصادر  .تعبير المصادر
األول أن تقاطع السلطة : واألردن الموقف من القمة العربية المقبلة، وهناك خيارات ثالثة أمامها

الفلسطينية القمة العربية بالكامل، والثاني أن يذهب الرئيس محمود عباس إلى القمة دون أن يحضر 
أنها عربية وليست دعوات العقيد القذافي الشخصية، وأن يكتفي بحضور االجتماعات الرسمية باعتبار 

   ."رجية الوفد الفلسطيني إلى القمةليبية، والخيار الثالث أن يرأس وزير الخا
 5/3/2010قدس برس، 

  
  بحر يندد باتجاه حكومة بريطانيا إدخال تعديالت دستورية لحماية مجرمي الحرب اإلسرائيليين .7

لبريطاني غوردون براون، نددت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني بموقف رئيس الوزراء ا: غزة
الذي يدعو إلى إدخال تعديالت دستورية تقيد عمل القضاء البريطاني إزاء الدعاوى المرفوعة ضد 

  .مجرمي الحرب اإلسرائيليين
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واعتبر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر أن هذا التوجه البريطاني الرسمي 
لقانون الدولي اإلنساني، مؤكدا أن هذا التوجه الذي يبتغي رئيس يخالف منطوق القانون الدولي وا

الوزراء البريطاني الشروع فيه قريبا يفتقر إلى أي مبرر قانوني أو سياسي أو إنساني أو أخالقي، ويشكل 
  .تشجيعا مباشرا لمجرمي الحرب االحتالل للتمادي في جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، حسب تعبيره

منظمات والمؤسسات الحقوقية البريطانية والجاليات العربية واإلسالمية في بريطانيا وطالب بحر ال
بالتحرك العاجل من أجل حشد موقف سياسي وبرلماني بريطاني مضاد قادر على كبح نوايا براون 

  .ووأدها في مهدها حسب تأكيده
 5/3/2010قدس برس، 

  
  نتهي من ملف المصالحة قبل انعقادها نأنحماس لم تتلق دعوة لحضور القمة ويجب : الزهار .8

 "القدس العربـي  "ـ الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحماس ل        أكد ": وليد عوض  -رام اهللا   
 مالحظـات   ألخـذ الجمعة بأن هناك محاوالت فلسطينية داخلية إلحداث اختراق في الموقف المـصري             

 ذلك الملف قبل انعقاد القمة العربية القادمة        إلنهاءالحركة على الورقة المصرية للمصالحة بعين االعتبار        
  .في ليبيا
 المصالحة الفلسطينية بتوقيـع حمـاس علـى         إلتمام وجود تحركات فلسطينية داخلية      إلى الزهار   وأشار

 إلتمـام هناك تحركات داخلية داخل الساحة الفلـسطينية        "الورقة المصرية قبل انعقاد القمة، وقال الزهار        
تـسمح  ' ك محاوالت الختراق الموقف المصري من خالل اقتراحات يدور البحث حولهـا المصالحة وهنا 

 أننريد  " وأضاف   . القاهرة بعين االعتبار   أعدتها تحفظات حماس على ورقة المصالحة التي        بأخذلمصر  
  ." االنقسامإنهاء الفلسطينية األطراف تبقى تناشد أنعمار قطاع غزة ال إتتحدث القمة العربية عن 

التي طالبها بان تتخـذ قـرارات       "  ننتهي من هذا الملف قبل القمة العربية       أنيجب  " الزهار قائال    افوأض
ونفـى   .2008 التي شنت عليه نهايـة عـام         اإلسرائيليةعملية إلعمار قطاع غزة المدمر جراء الحرب        

ال توجـد   "قال   القادم، و  األسبوع تكون حماس تلقت من الجانب المصري دعوة لزيارة القاهرة            أن الزهار
 من مـصر    األطراف تتخذ خطوات من جميع      أنالمطلوب اآلن   "، مضيفا   "اي دعوة من مصر لغاية اآلن     

، مشددا على انه ال بد من اتخاذ خطوات مـن           "وحماس للوصول التفاق حول الورقة المصرية الموجودة      
  .اجل ترتيب زيارة وفد من حماس للقاهرة

 ملـف   إتمامكات لغاية اآلن بشأن زيارة وفد حماس للقاهرة بهدف           التحر إليهاوحول النقطة التي وصلت     
  ."اإلنضاج المزيد من إلى تحتاج األمور"المصالحة قال الزهار 

بأن حماس تسعى لترتيب زيارة لوفد منها للقاهرة يضم الزهار وخليـل الحيـة              ' القدس العربي 'وعلمت  
ورقة المصالحة المصرية بعد تعهـد القـاهرة        لبحث ملف المصالحة الذي ما زال متعثرا، والتوقيع على          

بأخذ تحفظات الحركة على الورقة المصرية بعين االعتبار، وذلك قبل القمة العربية التي ترغب حمـاس                
 إنهـاء  نوايا حماس هـي  أن الزهار على  وأكد.بان تبحث ملف اعمار غزة بدل ملف المصالحة الوطنية 

  .طنية قبل انعقاد القمة العربية القادمة في ليبيا المصالحة الووإتماماالنقسام الفلسطيني 
 إلى، مشيرا   "حماس لم تتلق دعوة لحضور القمة     : "وبشأن دعوة حماس للمشاركة قي قمة ليبيا قال الزهار        

 ما تمت دعـوة     إذا تهديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس القائد العام لحركة فتح بعدم حضور القمة              أن
  . هي الشرعية الفلسطينيةبأنها حركة فتح نفسها ظهارإ الهدف منها إليهاحماس 
حماس لـم   " إليها تمت دعوة حماس     إذا الزهار قائال تعقيبا على تهديد السلطة بعدم حضور القمة           وأضاف

   هـي   بأنهـا  نفـسها    إلظهـار تتلق دعوة والتهديد بعدم حضور القمة هو عبارة عن محاوالت من فتح             
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 عـدم   إلـى  إشارة في   "طواحين الهواء "السلطة بعدم حضور القمة يشبه       تهديد   أن، مشددا على    "الشرعية
  . لحضور القمة حتى تقدم السلطة على التهديد بعدم حضورهاأصالتلقي حماس دعوة 

  6/3/2010القدس العربي،  
  

  أبو عبيدة ينفي صحة رسالة من الجعبري لمشعل حول فقدان حماس سيطرتها على الوضع بغزة .9
شهد قطاع غزة في اآلونة األخيرة سلسلة من التفجيرات :  كفاح زبون- علي الصالح -  رام اهللا- لندن

لكن هناك جماعات ترجح أن تكون وراء هذه . وعمليات االغتيال، لكن أحدا لم يعلن مسؤوليته عنها
التفجيرات واالغتياالت التي طالت محيط منزل رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية وبعض عناصر 

.. لقسام الجناح العسكري لحركة حماس، الجماعات السلفية الجهادية، لكنها تنفي ذلك نفيا قاطعاكتائب ا
 .وتشير هي وغيرها من المصادر الفلسطينية بأصابع االتهام إلى جماعات داخل كتائب القسام نفسها

ادة كتائب القسام ، إلى أحمد الجعبري، أحد أبرز قوكالة فلسطين برس لألنباءوالرسالة التي نسبها موقع 
في غزة، ترجح كفة االحتمال الثاني، وهو أن الخالفات الداخلية هي التي تقف وراء هذه التفجيرات 

الذي أعلن عن مقتله )  عاما22(ومقتل عدد من عناصر القسام الذين كان آخرهم نبهان كمال أبو معيلق 
 .دية، دون أن توضح طبيعة المهمةأمس في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة أثناء تأديته مهمة جها

وتقول هذه الرسالة الموجهة من الجعبري إلى خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس في دمشق، 
إن األوضاع في غزة تزداد سوءا، وإن حماس بدأت بفقدان السيطرة عليها، وإن "حسبما جاء في الموقع 

غير أن أبو عبيدة الجراح، . " عناصر من القسامالقطاع يشهد حالة التفجيرات والفلتان األمني وقتل
هذه " إن "الشرق األوسط"الناطق باسم كتائب القسام، نفى ذلك نفيا قاطعا، وقال في تصريحات خاصة لـ

االتهامات عارية عن الصحة تماما، وهي مجرد ترف إعالمي من بعض وسائل اإلعالم، ومحاولة من 
ويه صورة حماس أو زعزعة االستقرار في قطاع غزة أو خلق قبل بعض المواقع اإللكترونية إما لتش

 ."بلبلة إعالمية كعادة بعض المواقع اإللكترونية وغيرها من الصحف
هل يعقل أن تصل رسالة داخلية بهذه "وقال متسائال . ونفى أبو عبيدة وجود أي رسالة من هذا النوع

 ونحن ندعو إلى التحري قبل نشر مثل هذه هذا أمر غير منطقي،.. األهمية والخطورة إلى موقع بعينه
 ."التشويهات خاصة من المواقع الصفراء

  6/3/2010الشرق األوسط، 
  

   يؤكد استعداده للقاء قادة حماس لدفع المصالحةمسئول فتح بغزة .10
 مسؤول تنظيم حركة فتح في قطاع غزة صخر بسيسو الذي وصل القطـاع               أعلن :اشرف الهور  -غزة  

وقال بسيسو الذي وصل     . لقاءات مع قادة حركة حماس     أيغربية انه ال يمانع في عقد       قادما من الضفة ال   
 انه ليس فـي برنامجـه مـستثنى،         وأكد،  "كل من يطلب اللقاء   " قطاع غزة انه مستعد للقاء       إلىالخميس  

ـ       ط مناقشة الحالة الراهنة، والمساعدة في تذويب الخالفات في نقا        "مرحبا بالجلوس مع قادة حركة حماس ل
  ."عادة ثقة الشعب بالقيادةإاالختالف، والعمل على 

ال " لقاءات مع قيادات حركة حماس قـال بسيـسو           بإجراء كان مكلفا من الرئيس محمود عباس        إذاوعما  
 إلى) المصالحة(مانع لدى الرئيس بلقاء قيادات حركة حماس في قطاع غزة، والمطلوب اليوم دفع العجلة               

مساعدة الكـل الـوطني بـالتوقيع علـى ورقـة      "، مطالبا حركة حماس بـ"ة بعد رفعها من الحفر األمام
 المسؤول عن تنظيم حركة فتح في غزة الخاضعة لسيطرة حماس انه قـدم          وأكد ." وقت بأسرعالمصالحة  

  ."واإلسالميةترتيب البيت الفتحاوي ولقاء كوادر الحركة والقوى الوطنية " القطاع لـإلى
 تقويـة   إعادةي هو اآلخر المكوث في القطاع لمدة طويلة، يحاول خاللها           وبحسب ما علم فان بسيسو ينو     

  .بناء تنظيم الحركة، الذي تصدع كثيرا منذ سيطرة حماس
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االطالع الكامل على وضع سـكان قطـاع        " إطار الجزء األهم للزيارة يأتي في       أن ذلك، قال بسيسو     إلى
 ."صورة كما هي للقيادة الفلسطينية المعيشية والحياتية، ونقل الأوضاعهمغزة والوقوف على 

  6/3/2010القدس العربي، 
  

   األخوة المصريين األجواء ما زالت محتقنة من جانبأنيبدو ": الحياة"قيادي في حماس لـ .11
دعا قيادي بارز في حماس مصر إلى عقد لقاء مع قيادات الحركة للبحث عن :  جيهان الحسيني–القاهرة 

ماس قبيل حعدم التوقف عند مسألة المالحظات التي تتمسك بها مخرج ما في موضوع المصالحة و
على رغم اتصاالتنا ": "الحياة"وقال القيادي لـ. التوقيع على الورقة حتى ال يتعطل إنجاز المصالحة

، مشيراً في هذا الصدد " األجواء ما زالت محتقنة من جانبهمأناليومية باألخوة المصريين، إال أنه يبدو 
ج قيادات من الحركة من غزة عبر معبر رفح األسبوع الماضي وخالل فترة فتح المعبر، إلى منع خرو

وكذلك مستشار رئيس الحكومة  عوض اهللا الذي كان يريد الذهاب لزيارة أسرته في سورية، مثل نزار
  . المقالة أحمد يوسف

مهم نتائج التحقيق وأوضح أنه التقى الشهر الماضي مسؤولين مصريين في مدينة العريش من أجل تسلي
طلبت منهم ضرورة عقد لقاء في ": وقال.  الفلسطينية–في مقتل الجندي المصري على الحدود المصرية 

محاولة إلحداث حلحلة في ملف المصالحة، لكنهم لم يردوا علينا حتى اآلن، وخالل اتصاالتنا اليومية 
 تداعياتها السلبية في العالقات مع حماس، يبلغوننا دائماً بأن مسألة مقتل الجندي المصري ما زالت لها

وكشف أن هناك نيات ليبية لدعوة رئيس المكتب السياسي لحماس . "خصوصاً على صعيد القيادة السياسية
  ."لكنها لم تتأكد بعد"خالد مشعل لحضور القمة العربية 

على ورقة مصر تتمسك بضرورة توقيع حماس " إن "الحياة"من جانبه، قال مصدر مصري موثوق لـ
وأكد أن . "يجب وضع حجم مصر ومكانتها في االعتبار عند التعامل معها... المصالحة أوالً قبل فتحها

مصر تطالب بضرورة تسليم حماس لقاتل الجندي المصري حتى يمكن تلطيف األجواء بين الحركة 
  ."لن نقبل إال بإعدامه": ومصر، وأضاف

  6/3/2010الحياة، 
  

  بي ليس مخوال بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطينيالنظام العر: الهندي .12
 أمامفي كلمة له    لحركة الجهاد اإلسالمي    قال محمد الهندي عضو المكتب السياسي        :اشرف الهور  -غزة  

، 'ال احد يملك الشرعية في ظل غيابها للتوقيع نيابة عن شـعبنا           "المسيرة منددا بقرار العودة للمفاوضات      
 نتائج ومصيرها الفـشل ألن عـشرين عامـا مـن     أيلن تحقق " غير المباشر  مهلة التفاوض  أنمعتبرا  

وتساءل الهندي عـن المـصلحة التـي يحققهـا اسـتئناف       ." نتائج لشعبناأيالتفاوض المباشر لم تحقق   
لـيس مخـوال   " النظـام العربـي   أن، مشددا على األراضيالمفاوضات في ظل تهويد القدس ومصادرة     

  ."بالتفاوض نيابة عن شعبنا
 النظام العربي الرسمي بالتخلي عن      إمعان" القرار يؤكد    إنالبطش  في الحركة خالد    من جهته قال القيادي     

 ضد قرار   "تصعيد المقاومة والتحرك الجماهيري   " إلىودعا   ."واجبه تجاه فلسطين والعمل على تحريرها     
 . ضم مناطق فلسطينية للتراث اليهوديإسرائيلحكومة 

  6/3/2010القدس العربي، 
  

  سحب المبادرة العربية ودعم المقاومة رد أولي على اقتحام األقصى: رضوان .13
، رداً على الهجمة "قدس برس"قال الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، لوكالة : غزة

ا هذه نتيجة طبيعة إلعطاء الغطاء للعودة للمفاوضات العبثية، مم"على المسجد األقصى إن اإلسرائيلية 
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وأضاف  .جرأ االحتالل الصهيوني على مزيد من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني
لوال التنسيق األمني والتعامل مع االحتالل، ولوال الغطاء الذي ُأعطي للعودة إلى المفاوضات "رضوان 

  ".العبثية؛ لما تجرأ االحتالل على مثل هذه الجرائم
بوقفة مع النفس ومع الذات، وأن تراجع مواقفها تجاه إعطاء الغطاء "ية وطالب رضوان الدول العرب

مقامرة "، معتبراً تلك "العبثية"لعودة رئيس السلطة محمود عباس للمفاوضات التي وصفها بـ " العربي
صعبة بحق الثوابت والمقدسات مع عدو ال يقيم وزناً لكل هذه المفاوضات العبثية، وال يحترم أياً من 

اعي والجهود العربية والدولية التي تبذل في هذا المجال بل يزداد صلفاً وغطرسة في التعامل مع المس
  ".حقوق شعبنا الفلسطيني

  6/3/2010قدس برس،  
  

   من أنصارهاثالثةالضفة باعتقال بحماس تتهم أمن السلطة  .14
ي حملتها ضد قالت حركة حماس في خبر صحفي مكتوب وزعته إن أجهزة عباس مستمرة ف: رام اهللا

عناصر حماس وأنصارها في الضفة المحتلة، وأنها اختطفت ثالثة من أنصارها في محافظتي نابلس 
  .والخليل

 5/3/2010قدس برس، 
  

  زيارة ميتشل ضغط على الفلسطينيين وانحياز للصهاينة: المصري .15
ارة جورج ميتـشل    أكد مشير المصري، أمين سر كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية، أن زي          : يونس خان

المبعوث األمريكي لعملية التسوية في الشرق األوسط، إلى األراضي الفلسطينية تـأتي كـضغط علـى                
ـ       .الجانب الفلسطيني انحياز واضح للجانب الصهيوني      فلـسطين  "ـوقال المصري، في تصريح خاص ل

  ."يونيإن الموقف األمريكي بات واضح في مسألة االنحياز السافر للجانب الصه" :" اآلن
موضحاً أنه ال جديد في زيارة ميتشل إلى المنطقة وال يمكن أن يفيد القضية الفلسطينية بل هـو لتجديـد                    
المفاوضات غير المباشرة التي روج لها محمود عباس، والذي سعى التخاذ غطاء عربي ألجـل ذلـك                 

وذكـر أن    . لصهيونيةومحاولة تسويق هذا المنهج التفاوضي الذي جاء في نهاية المطاف وفق الشروط ا            
كل العناد والتعنت المصطنع الذي قام به عباس وفريقه بالمعادلة مكشوفة وواضحة لدى الجميع، مـشيراً                
إلى أن هناك مخطط فلسطيني وصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية والوصول بها إلى دويلة فلـسطينية               

ع بقاء المستوطنات الصهيونية في الـضفة       منزوعة السالح وبال قدس وبال عودة لالجئين الفلسطينيين وم        
  .من مساحة فلسطين% 10 إلى 9تتجاوز  الغربية والجدار الفاصل وبالتالي يتحدثون عن دويلة ال

  5/3/2010فلسطين اآلن، 
 

  مظاهرات لحماس والجهاد في غزة احتجاجا على اعتداءات االحتالل على األقصى .16
 على حماس في مسيرتْين احتجاجيتْينحركة  رأنصاخرج عشرات اآلالف من ): رويترز( –غزة 

 هنية، وفقاً للمكتب إسماعيل بدعوة من رئيس الوزارء المقال اعتداءات االحتالل على المسجد األقصى
وقال الناطق باسم . وانطلقت المسيرة الثانية من مدينة خان يونس جنوب القطاع.  للحركةاإلعالمي

 في القدس والخليل نتيجة طبيعية لقرار استئناف رائيلياإلسالتصعيد " إن زهري أبوسامي  ماسح
  ." شعبناأمامكل الخيارات مفتوح " أن، مؤكداً "المفاوضات

   وأكد.  الحركة في مخيم جباليا شمال القطاعإليها مسيرة دعت "اإلسالميالجهاد " حركة أنصارونظم 
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استئناف المفاوضات غير المباشرة مع قرار السلطة " أنالقيادي في الحركة محمد الهندي خالل المسيرة 
  ."االحتالل لن يأتي بجديد، ولن يسهم في تحرير المسجد األقصى

  6/3/2010الحياة، 
  

  نتنياهو يعقد جلسة خاصة لبحث سيناريوهات محتملة لمواجهة محدودة أو لحرب شاملة .17
يوم غد، االحـد، جلـسة   يعقد رئيس الوزراء االسرائيلي، بنيامين نتنياهو،  :الناصرة ـ زهير اندراوس 

خاصة لبحث جهوزية الجبهة الداخلية لحاالت الطوارئ، بمشاركة قادة االجهزة االمنية الذين سـيقدمون              
" يديعوت احرونوت "وقالت صحيفة   . خالل الجلسة سيناريوهات محتملة لمواجهة محدودة او لحرب شاملة        

منية سيبحثون في خطط إلخـالء مئـات االف         في عنوانها الرئيسي الجمعة ان نتنياهو وقادة االجهزة اال        
السكان من منطقة المركز الى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ومدينة ايالت في حـال تعـرض                 

  .الجبهة الداخلية لقصف صاروخي
ولفت المراسل العسكري في الصحيفة، يوسي يهوشواع، الى ان مسؤولي الجبهة الداخلية فـي الجـيش                

ومون بتقديم تقريرٍ عن جهوزية الجبهة الداخلية وحملة توزيع االقنعـة الواقيـة وخطـة               االسرائيلي سيق 
  .إلخالء المواطنين الى الضفة الغربية وايالت، الواقعة في جنوب الدولة العبرية

وقالت الصحيفة ايضا ان رئيس بلدية ايالت قام مؤخرا بتقديم تقرير لنائب وزير االمن، متـان فلنـائي،                  
جات البلدة الستيعاب مئات آالف المواطنين في حاالت الطوارئ، اذ يقـدر اسـتنادا لتجربـة                حول احتيا 

 الف اسـرائيلي مـن منطقـة        150 ان تستوعب المدينة زهاء      2006حرب لبنان الثانية في صيف العام       
  .المركز

الزراعية في  وقرر فلنائي توزيع النازحين، كما اسمتهم المصادر االمنية، في حالة الطوارئ على القرى              
من ناحيته قال المسؤول في سلطة الطوارئ الوطنية في منطقة          . منطقة العربة لتخفيف الضغط عن ايالت     

القدس والضفة الغربية، ميرون كيرن، ان مستوطنات الضفة الغربية بامكانها اسـتيعاب عـشرات آالف               
ة االكبـر فـي الجبهـة       وحسب الصحيفة فان المـشكل    . المواطنين ووضعهم في مالجئ واماكن محصنة     

            في المائة من المـواطنين فـي        30الداخلية هو النقص في المالجئ، اذ تشير التقديرات الرسمية الى ان 
  .اسرائيل يفتقدون لملجأ او غرف محصنة

واشارت المصادر االمنية في تل ابيب في هذا السياق، الى ان وزير االمن االسرائيلي، ايهـود بـاراك،                  
 عمل استعدادا لجلسة غد االحد المقبل تقرر فيها زيادة ميزانية حملة توزيع االقنعـة               عقد الخميس جلسة  

نقطة (المقبل التمرين الوطني، تحت عنوان      ) مايو(ومن المقرر ان تجري اسرائيل في شهر ايار          .الواقية
  .خالل عامينوتعتزم وزارة االمن اتمام توزيع األقنعة الواقية . لفحص جهوزية الجبهة الداخلية) تحول

  6/3/2010القدس العربي، 
  

   في القدسحماس ورائد صالح تقودان المواجهات:  اإلسرائيليوزير األمن الداخلي .18
حركة حمـاس والـشق الـشمالي       " يتسحاق أهرونوفيتش "إتهم وزير األمن الداخلي في حكومة االحتالل        

إشعال فتيل المواجهات فـي القـدس       للحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني بقيادة الشيخ رائد صالح ب         
  . المحتلة

 نقـالً عـن     2010-3-5اإلسـرائيلية الجمعـة     " يدعوت أحرونوت "وأورد الموقع االلكتروني لصحيفة     
أن الحركة اإلسـالمية وحمـاس      :" قوله خالل زيارته للمنطقة المحيطة بالمسجد األقصى      " أهرونوفيتش"

  ". تقودان المواجهات في القدس وتوقدان نارها
  5/3/2010فلسطين أون الين، 
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  المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية قد تبدأ قريباً: بن اليعيزر .19
أعرب الوزير االسرائيلي بنيامين بن اليعيزر عن تقييمه بـأن تبـدأ المفاوضـات اإلسـرائيلية                :رام اهللا 

هار لحث رئـيس    إن وزراء حزب العمل يسعون ليل ن      "وقال في ندوة سياسية في حيفا       . الفلسطينية قريبا 
ان رئيس الوزراء يدرك جيدا أن هنـاك  "واضاف  ".الوزراء بنيامين نتنياهو على الشروع في المفاوضات      

في العالم من يحاول إظهار إسرائيل وكأنها دولة تمييز عنصري وعليه فمن الحيـوي االفتـراق عـن                  
 ".الفلسطينيين

 6/3/2010الحياة الجديدة، 
  

   في التجهيزات كبيرةدة لحرب متواصلة بسبب فجوات مستعغير "إسرائيل": "هآرتس" .20
بجهوزية الدولة العبرية لحماية جبهتهـا الداخليـة مـن صـواريخ المقاومـة              " هآرتس"شككت صحيفة   

  .الفلسطينية وحزب اهللا، واكدت ان المسار ما زال طويال كي تنهي اسرائيل استعداداتها
موس هرئيل في تقرير له من محاولة تضخيم اعالم         واستهزأ المعلق العسكري في الصحيفة الصهيونية عا      

بيان مهم صادر عن الحكومة االسرائيلية، لكل من ايـران          : اسرائيل جدوى منظومة القبة الفوالذية فكتب     
وحزب اهللا وحماس، نرجو منكم تاجيل كل نياتكم في شن حرب لمدة ثالث سنوات، فنحن نعمـل علـى                   

  . المقبلة36توزيع اقنعة للسكان، في االشهر الـ
اذا لم يكن لدى الجيش رد حقيقي، فان الجبهة الداخلية ستتلقى ضربات مكثفة في ايـة مواجهـة                  : وتابع

  .مقبلة، وسيكون من الصعب على اسرائيل الحسم
واكد هرئيل ان الجبهة الداخلية في اسرائيل هي ابعد من ان تكون مستعدة لحرب متواصلة ضد اعدائها،                 

 في التجهيزات، وفي قدرة السيطرة والرقابة في مـا يتعلـق بمؤسـسات االنقـاذ                اذ ثمة فجوات كبيرة   
 . والطوارئ، وايضا في استعداد السلطات المحلية

  6/3/2010القدس العربي، 
  

  "إسرائيل"لسكان هو األقل في تاريخ انسبة إلى عدد  بالعدد المجنّدين: الجيش .21
رائيلي من كارثة يمكن أن تحّل بالجيش إذا لم تُعتمد          حذّرت مديرة مكتب الموارد البشرية في الجيش اإلس       

وقالـت اللـواء أورنـا باريبفـاي،        . إجراءات صارمة لمواجهة محاوالت التهرب من الخدمة العسكرية       
لصحيفة جيروزالم بوست أمس إن التغييرات الديموغرافية في المجتمع اإلسرائيلي وتأثيرها في القاعـدة              

التراجع الحاصل في الجموع الجديدة للمهاجرين أنتجت وضعاً بات فيه عدد           البشرية للجيش، إضافةً إلى     
  .المجنّدين نسبة إلى العدد اإلجمالي لسكان إسرائيل هو األقل في تاريخ إسرائيل

ـ             ، "حريـديم "وعزت باريبفاي جزءاً من المشكلة الديموغرافية القائمة إلى اليهود المتزمتين الملقّبين بالـ
وأوضحت الجنـرال المـسؤولة     . انون في إسرائيل من الخدمة العسكرية العتبارات دينية       الذين يعفيهم الق  

عن القوة البشرية في الجيش اإلسرائيلية إن نسبة مواليد هذه الشريحة السكانية مقارنـةً بنـسبة مواليـد                  
المجنـدين  مما يعد عامالً أساسياً النخفـاض نـسبة         "المجتمع العلماني تزيد بضعفين إلى ثالثة أضعاف        

  ".اإلسرائيليين ممن هم في سن الخدمة في الجيش اإلسرائيلي
  6/3/2010األخبار، 

 
  تزيد ميزانيتها العسكرية وتشتري أسلحة متطورة "إسرائيل" .22

، بهدف اإلسراع في بناء قدراتها العسكرية، 2010زادت إسرائيل ميزانيتها العسكرية للعام الجاري 
 .  سلحة المتطورة، مع توقع خبرائها حدوث مواجهة مع إيرانووضع خططها لشراء مزيد من األ
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وستركز خطة بناء القدرات وشراء األسلحة على القوات البرية اإلسرائيلية، ويشمل ذلك إنتاج وشراء 
، المتطورة والمجهزة للقتال في ساحة المعركة، "4إم كي "عدد إضافي من دبابات ميركافا من طراز 

ايه "للحماية النشطة من طراز " تروفي"ئيل للدفاع المتطور، وكذلك منظومات والمزودة بمنظومات رفا
 . الثقيلة الخاصة بالمشاة" نامير"ويعتزم الجيش اإلسرائيلي عالوة على ذلك شراء مدرعات ". بي إس

" 41سي ـ "ويقوم الجيش اإلسرائيلي كذلك بتوسيع برنامجه الخاص بالجيش الرقمي المعروف باسم 
 .ن خالل إضافة فرقتين جديدتين له، باإلضافة إلى الفرقتين اللتين زودتا بهذا النظام، م)هنتر(

المشاركة بالمعلومات، والحصول عليها من القوات الصديقة " 400تورتش "ويتيح نظام إدارة المعارك 
ي يتم والمعادية، على حد سواء، وذلك باالعتماد على اإلحداثيات الجغرافية، ومن خالل البيانات الت

 . 2009وكان قد أجري أول اختبار لهذا النظام في سبتمبر . تجميعها عبر مجسات برية وجوية متعددة
وسيكرس سالح الجو اإلسرائيلي في األشهر المقبلة سربا جويا جديدا من طائرات االستطالع التي يتم 

ويطلق على هذه الطائرة . التحكم بها عن بعد، وتحلق على ارتفاع شاهق، وتبقى في الجو لفترة طويلة
 ". هارون تي بي"، وهي من إنتاج شركة الصناعة الجوية اإلسرائيلية "ايتان"اسم 

  6/3/2010البيان، اإلمارات، 
  

  إسرائيليون يعتزمون المشاركة في االنتخابات العراقية وسيصوتون لمثال األلوسي .23
شاركة في االنتخابات العراقية من خالل      يعتزم عدد من اإلسرائيليين ذوي األصول العراقية الم       : تل ابيب 

 مثـال   )األمة(التصويت في صناديق اقتراع موضوعة في العاصمة األردنية عمان لصالح مرشح حزب             
األلوسي الذي يؤيد إقامة عالقات بين إسرائيل والعراق وزار إسرائيل مرتين على األقل فـي الـسنوات                 

  .األخيرة
أن عشرة إسرائيليين يعتزمون المـشاركة فـي التـصويت          وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الجمعة      

  .لالنتخابات العراقية بعدما أعلنت الحكومة العراقية عن حق التصويت الحر لجميع مواليد العراق
واضافت الصحيفة أن قسما من اإلسرائيليين توجهوا إلى األردن والقسم اآلخر ينوي التوجه فـي األيـام                 

  .ق االقتراع في عمانالمقبلة للتصويت في أحد صنادي
  6/3/2010القدس العربي، 

  
  تحذير رئيس الشاباك األسبق من احتمال اعتقاله في بريطانيا .24

اإلسرائيلية أمس الجمعة، عن أن سفير إسرائيل في بريطانيا رون " هآرتس" كشفت صحيفة :الناصرة
 اعتقال رئيس جهاز فروش أور، بعث تحذيرا إلى وزارة الخارجية اإلسرائيلية، من احتمال أن يتم

، األسبق والوزير األسبق عامي ايالون، في حال وصل إلى بريطانيا يوم غد "الشاباك"المخابرات العامة 
األحد، للمشاركة في لقاء دولي حول تقرير غولدستون، وذلك على خلفية جرائم حرب تورط بها ايالون 

  .ضيةخالل توليه منصبه في النصف الثاني من سنوات التسعين الما
وقال أيالون للصحيفة، إنه ال يعرف عما يجري الحديث إذ زار لندن في السنوات األخيرة مرارا، وأنه لم 
يواجه أي أمر اعتقال خالفا لجنراالت آخرين مثل شاؤول موفاز وآفي ديختر، وأضاف، أنه ال يعتقد أنه 

  .من بين المالحقين قضائيا في بريطانيا وغيرها
  6/3/2010الغد، األردن، 

  
  ين خالل اعتداء االحتالل على المصلين في الحرم اإلبراهيميينيطفلسإصابة عدد من ال .25

 اعتداءات نفذتها عقب أثناء، عدداً من المواطنين والصحافيين أمسأصابت قوات االحتالل، : الخليل
، راهيمياإلب وكانت اعتداءات جنود االحتالل على المصلين بالحرم .اإلبراهيميصالة الجمعة بالحرم 
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 إطار علم فلسطيني كبير كانت ترفعه في إنزال الحرم إلىبدأت بعد رفض وفود تضامنية قدمت 
 التراثية اليهودية، حيث استخدم جنود األماكن قائمة إلى بضم الحرم اإلسرائيلياالحتجاج على القرار 

منهم بحاالت اختناق،  عدد إصابة إلى أدىاالحتالل الغاز المسيل للدموع باتجاه جموع المصلين، ما 
  . المستشفى لتلقي العالجإلىبينهم قاضي القضاة الشيخ تيسير التميمي، الذي نقل 

ن عدد المصلين بالحرم وصل أ إلى اسنينة أبو الشيخ حجازي اإلبراهيميوأشار مسؤول سدنة الحرم 
  . مواطن بينهم العشرات من المتضامنين من عدة محافظات2500لى إ أمس

 قوة من االحتالل اعتقلت مواطناً بعد دهم أنصادر من بلدة بيت امر الواقعة شمال الخليل، فيما ذكرت م
 االعتقاالت اليومية بالخليل أن في الخليل األسيروقالت مصادر نادي  .منزل عائلته، الليلة قبل الماضية

ت خالل شباط  الخمسة الماضية فيما اعتقلاأليام مواطنين خالل 10والمحافظة طالت ما يزيد على 
 . موطنا175ًالماضي، 

 6/3/2010األيام، فلسطين، 
  

   ويصيب العشرات في الضفةاالحتالل يقمع مظاهرات الجدار .26
أصيب العشرات من الفلسطينيين والمتضامنين األجانب أمس الجمعة، جراء قمع قوات : الضفة الغربية

ن الضفة الغربية، احتجاجاً على جدار االحتالل اإلسرائيلي المظاهرات التي خرجت في أنحاء متفرقة م
  .الفصل العنصري، فيما تم استهداف الطواقم الصحافية لمنعها من التغطية

ففي قرية بلعين في محافظة رام اهللا وسط الضفة الغربية، أصيب عشرات المواطنين إلى جانب نشطاء 
تالل على المشاركين في إسرائيليين وأجانب برضوض وجراح وبحاالت اختناق إثر اعتداء قوات االح

  .المسيرة األسبوعية التي خرجت بعد صالة الجمعة ضد الجدار العنصري
وتتزامن المسيرة األسبوعية التي انطلقت أمس مع األسبوع العالمي ضد العنصرية اإلسرائيلية الذي 

  .انطلق في أكثر من أربعين مدينة كبرى على مستوى العالم
 رام اهللا، أصيب ما ال يقل عن أحد عشر مواطناً بجروح إلى جانب وفي قرية النبي صالح شمال غرب

عشرات حاالت االختناق واإلغماء، إثر قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي، للمسيرة السلمية المناهضة 
  .لالستيطان في القرية التي انطلقت ظهر اليوم

شدة التي انطلقت في قرية في غضون ذلك، قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي المسيرة الشعبية الحا
 .المعصرة في محافظة بيت لحم للتنديد بجدار الفصل العنصري المقام على أراضي القرية

 5/3/2010السبيل، األردن، 
  

  أطفال ووالديهم في اصطدام جيب عسكري إسرائيلي مع مركبة فلسطينيةأربعة استشهاد .27
 مواطنين 6 لقي" المجزرة على الشارع"ـفي حادث لم تتضح بعد كافة تفاصيله، وفيما يمكن وصفه ب

ومركبة أجرة فلسطينية على " هامر "إسرائيلي حادث تصادم بين جيب عسكري بعدفلسطينيين مصرعهم 
 .جسر سلواد على مدخل عوفر قضاء رام اهللا مساء أمس الجمعة

التي كانت "ية وقع إثر انفجار إطار المركبة الفلسطين" الحادث"وادعى ناطق بلسان جيش االحتالل أن 
 إدارة" عن وجاء في بيان صدر الحقاً ...، فانحرفت في االتجاه المعاكس واصطدمت بالجيب"مسرعة

 عائلة واحدة، رجل أفراد، أن جميع المتوفين هم من "العالقات العامة واإلعالم في الشرطة الفلسطينية
 .ن متوسطة وخطيرة من أبنائهم، بينما أصيبت زوجته الثانية بجروح وصفت بي4وزوجته و

 احد مستشفيات رام اهللا إلى رب العائلة ويدعى بسام ابو عود من سكان بيرزيت نقل أنوأوضح البيان، 
 . انه فارق الحياة في العناية المركزةإاللتلقي العالج 

 ..، أصيب الجنود األربعة الذين كانوا داخل الجيب بجراح وصفت بالطفيفةاإلسرائيليةوبحسب التقارير 
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خالل الليل شهد هذا المخيم تظاهرات عنيفة غذتها روايات أن السائق تعمد دهس الفلسطينيين لالنتقام و
 .لمقتل احد أقربائه في عملية فلسطينية

 6/3/2010، 48عرب
  

  قوات االحتالل تعتقل أربعة فلسطينيين بينهم ثالثة صياديين وتتوغل شرق رفح .28
أربعة فلسطينيين بينهم ثالثة صيادين، ) 5/3(فجر يوم الجمعة اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلية : غزة

  .وتوغلت شرق رفح جنوب قطاع غزة
  5/3/2010قدس برس، 

  
   عامل فلسطيني400شركة أمن إسرائيلية خاصة تصادر تصاريح  .29

كشف االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن شركة أمن إسرائيلية خاصة تعمل في  :القدس المحتلة
على سحب ومصادرة ما يزيد على  ،4/3  الخميسيوممستوطنات والمستوطنين، أقدمت صباح حراسة ال

كريات سيفر، موديعين، بن يامين، ( تصريح عمل لعمال فلسطينيين يعملون في مستوطنات 400
  .الواقعة غرب مدينة رام اهللا) كركور

 5/3/2010الوطن، عمان، 
  

   في فترة تشغيل معبر رفحلف مسافرمصر تسمح بعبور خمسة آالف فلسطيني وتمنع أ .30
أن إجمالي من رفضت " الخليج"ـكشفت مصادر رسمية مصرية بمعبر رفح ل : محمد أبوعيطة-القاهرة 

السلطات المصرية دخولهم إلى الجانب المصري من الفلسطينيين خالل فترة تشغيل معبر رفح التي 
 مسبقة لدخولهم األراضي المصرية، انتهت أمس، وصل إلى نحو ألف شخص بسبب عدم وجود تنسيقات

  .وأن هناك آخرين لم تستكمل أوراقهم وبعضهم منعوا من دخول األراضي المصرية ألسباب أمنية
وكان المعبر قد أغلق أبوابه في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بعد أن خصص اليوم األخير لعبور حملة 

شارت اإلحصائيات األولية إلى أن عدد العابرين وأ. التأشيرات من الخارج واألجانب المقيمين في غزة
 أيام وصل إلى نحو خمسة 5الفلسطينيين من المعبر في االتجاهين خالل فترة التشغيل التي استمرت 

  .آالف
  6/3/2010الخليج، 

  
   االحتالل يجني آالف الشواكل بعقاب األسرى الفلسطينيين:مركز األسرى للدراسات .31

إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية آالف الشواكل تحت مبررات عقاب تجني :  ضياء الكحلوت-غزة 
وأكد مدير مركز األسرى للدراسات رأفت  .األسير والتي تأتي ضمن تضييقها على األسرى وابتزازهم

حمدونة أن عقاب األسرى على أتفه األسباب وبمبالغ كبيرة يؤثر على مجرى حياة األسير واحتياجاته في 
يارات وصعوبة تحويل األموال ووصولها إليه، مضيفاً أن إدارة السجون تستغل أي ظل المنع من الز

مبرر لتنفيذ تلك العقوبات كقراءة القرآن أو إقامة الصالة في وقت العدد، وعلى خطيب الجمعة إذا تفوه 
م بكلمة ال تعجب السجان أو إذا أزعج مزاج السجان أو إذا لم يسعف األسير الوقت للخروج من الحما
 .خالل الدقيقة التي يحددها السجان وأمثلة كثيرة تتحجج بها إدارة السجون لتكليف األسير ما ال يطيق

وأكد حمدونة أن إدارة السجون تقوم بسحب الغرامات من دون علم األسير من رقم حسابه وإذا لم يكن 
سير وعبئا على األسير لديه حساب تنتظر دفع مبلغ مستقبلي على اسمه، األمر الذي يشكل استفزازا لأل

  .وعائلته
  6/3/2010العرب، قطر، 



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1720:         العدد       6/3/2010سبت ال :التاريخ

  
  في مخيم نهر البارد البناء وبدالت الغذاءتؤكد معالجة مشكلتياألونروا  .32

ال تزال قضيتا إنشاء ساللم المباني في مخيم نهر البارد : إبراهيم عمر -شمال لبنان/ الباردمخيم نهر 
 على معالجة األونروالم أولويات األهالي، وسط تأكيدات من واستبدال اإلعاشة بمساعدات مالية تحتالن س

هاتين المسألتين بالحوار للوصول إلى رؤية مشتركة، في وقت تتواصل فيه ميدانياً أعمال صب األسقف 
 . وبناء األعمدة في الرزمة األولى على نحو متسارع بدأت معه هياكل المباني بالظهور

ائل الفلسطينية واللجنة الشعبية وأفراد من المجتمع المحلي، جرت  اجتماعاً مع الفصاألونرواوعقدت 
أنه بعد "، وأكدت في بيان )األدراج(خالله مناقشة القضايا المتعلقة بإعادة اإلعمار ومشكلة ساللم المباني 

صب اثنين من األدراج تم تحديد وفهم المشكلة، ويجري العمل على إجراء التعديالت الهيكلية والمعمارية 
الالزمة لتقليل عدد أدراج المروحة إلى درجة واحدة، حيث ستتم مناقشة هذا الطرح مع الفصائل 

 . "الفلسطينية واللجنة الشعبية واللجنة الفنية
مع األخذ في االعتبار المخاوف المشروعة للجنة الشعبية " أنه األونرواوحول مسألة اإلعاشة أوضح بيان 

ل على الغذاء، قامت األونروا بتعديل تصميم المشروع لتالفي والفصائل حول مشروع المال للحصو
 تتلقى العائالت أنفقدان فرص العمل لعمال التوزيع عن طريق منحهم فرص عمل بديلة، كذلك لضمان 
 . "الصغيرة نسبياً المزيد من األموال مقارنة بالعائالت الكبيرة في سبيل حماية هذه العائالت

 6/3/2010السفير، 
 

  الحوت كأول سياسي لبناني يزور قطاع غزة المحاصرالنائب علماء فلسطين تكرم رابطة  .33
، حفالً تكريمياً للنائب عماد جنوب لبنان/ أقامت رابطة علماء فلسطين في مركز الرحمة في مدينة صيدا

ضمن الوفد البرلماني ) 17/2/2010-15(الحوت، كأول سياسي لبناني يزور قطاع غزة المحاصر 
تقدم الحضور مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان ونائب األمين العام للجماعة اإلسالمية و. العربي

في لبنان الشيخ محمد الشيخ عمار والمسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان علي بركة، إضافة إلى 
  .قيادة الجماعة اإلسالمية وقيادة حركة حماس

شاد فيها باإلنجاز الذي تحقق بدخول الوفد العربي قطاع وألقى رئيس الرابطة الشيخ بسام كايد كلمة أ
  .وشدد على أن غزة ليست محاصرة إنما مرابطة. غزة المحاصر

 ولن تقبل بالشروط المفروضة عليها وهذا "إسرائيل"ـوتحدث بركة فأكد أن حركة حماس لن تعترف ب
 القوة، والمقاومة هي الحل ال وقال، العدو ال يفهم إال لغة. هو سبب الحصار المفروض على قطاع غزة

موقف جامعة الدول العربية بدعوة السلطة الفلسطينية الستئناف  واستغرب. المفاوضات العبثية
  .المفاوضات مع العدو الصهيوني في وقت تهود القدس ويشتد العدوان

العربي، وشدد الحوت على أن أهل غزة مرابطون مثابرون وأن الحملة التي دخلت القطاع تمثل الوطن 
" عرض إلكتروني"وأوضح من خالل . حاملة رسالة فحواها أن العرب سياسياً كما هم شعبياً، مع القطاع

وأبدى . خصائص القطاع الجغرافية والديموغرافية على أرض الواقع في ظل الحصار المفروض
. غرب هواة موتاندهاشه من قدرة القطاع على استمرار التعليم وأنهم هواة تعليم وليس كما صورهم ال

  .كما شرح ما رآه من معاناة داخل القطاع وكيفية تعامل السكان معها واستمراريتهم
وفي الختام سلم سوسان وكايد النائب الحوت درع رابطة علماء فلسطين عربون وفاء وتقدير لجهوده في 

  .نصرة القضية الفلسطينية
  6/3/2010المستقبل، 
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   للسنوات العشر القادمةإستراتيجيةة زراعية خط: هنيةوزير الزراعة في حكومة  .34
 محمد اآلغا، عن الخطة الزراعية . كشف وزير الزراعة في الحكومة الفلسطينية في غزة، د:غزة

، موضحاً أن الخطة ستتكيف مع نقص موردْي )2020–2010(االستراتيجية للسنوات العشر القادمة 
تيجية التي ال تستهلك مياهاً، وستشمل اللوزيات الماء واألرض، وستعتمد على المحاصيل االسترا

وأشار اآلغا في تصريحات أدلى بها في سياق حوار مع وكالة . والزيتون والفطر واألعالف والنخيل
إلى أن هدف خطة وزارته يتمثل في الحفاظ على البيئة وإدارة المياه ضمن برامج األمن " قدس برس"

ة تحقق التنمية، وتقليل االعتماد على ما يصل السوق المحلية من الغذائي والمائي، وصناعة بنية تحتي
تعتمد خطتنا على الحفاظ على المياه، "وقال اآلغا . سوق االحتالل اإلسرائيلي، مؤكداً أنهم نجحوا في ذلك

وحماية األرض، وتوفير مستلزمات اإلنتاج، وتحسين مستوى الدخل، وخلق فرص عمل، وتحسين 
   .، وفق توضيحه"ربط الزراعة بالصناعةالجودة والتنافس، و

الزراعة : وكشف الوزير الفلسطيني النقاب عن أن تفكيرهم في خطة استراتيجية جاء لعدة أسباب أهمها
العشوائية في فلسطين، وتحكم االحتالل اإلسرائيلي في رسم سياسات قطاع الزراعة ومخرجاته، كذلك 

، وذلك من خالل منح "القبضة الحريرية"، إضافة للعمل بسياسة "ةالقبضة الحديدي"التدمير الممنهج بسياسة 
االحتالل المزارعين األشتال ومستلزمات اإلنتاج كي يتوجهوا إلى زراعات معينة ويتركوا زراعات 

  .وطنية مقاومة لها عالقة بالمياه، كما ذكر
  5/3/2010 قدس برس،

  
  للمقدسات اإلسالميةنظم مهرجاناً نصرة في األردن تالعمل اإلسالميجبهة  .35

نظم حزب جبهة العمل اإلسالمي أمس مهرجاناً جماهيرياً؛ احتفاالً بذكرى المولد النبوي الشريف             : عمان
وتحدث في  المهرجان، المراقـب العـام لجماعـة اإلخـوان             . ونصرة للمقدسات اإلسالمية في فلسطين    

 كمال الخطيب من الحركة اإلسـالمية       وعبر الهاتف وشخصيات اسالمية،   المسلمين الدكتور همام سعيد،     
استنكر المتحدثون ضم الحرم اإلبراهيمي في الخليل ومسجد بالل بن رباح  لقائمـة مـا                 و .في فلسطين 
وحذر  المتحـدثون   .، منددين  باالعتداءات المتواصلة على  المسجد األقصى"التراث اليهودي"يسمى بـ

مشيدين  بالمرابطين فـي األقـصى الـشريف          قدسات،من مغبة استمرار االعتداءات الممنهجة على الم      
 .والمدافعين عنه

  6/3/2010الرأي، األردن، 
  

  للعودة عن قرار المفاوضات غير المباشرة  يدعو الجامعة العربيةبرينبيه  .36
فضح ممارسات االحتالل اإلسرائيلي في كل "نبيه بري، في بيان،  إلى اللبناني دعا رئيس مجلس النواب 

دولية، بدءاً بالعودة عن قرار الجامعة العربية والقاضي بعودة المفاوضات غير المباشرة مع المحافل ال
توسيع خيارات الشعب "على ضرورة  وشدد". إسرائيل، وإلى االحتذاء بلبنان وسوريا في رفض ذلك

لتي تطال ، وتمكينه ودعم مقاومته، مقابل إجراءات التهويد ااإلسرائيليالفلسطيني في مواجهة االحتالل 
 ". ومسجد بالل بن رباحاإلبراهيميالقدس، ومحاولة تهويد الحرم 

 6/3/2010السفير، 
  

   "حكومة لبنان ومصادر التمويل األخرى ستكون جزءاً من المعادلة"إذا ُهوجمنا فإن : باراك .37
طق عاد اخيراً الى مواقعه في المنا" حزب اهللا"، ان أمس ذكرت صحيفة هآرتس : يو بي أي- أبيبتل 

، التي شغلها قبل حرب تموز "محميات طبيعية"المفتوحة في جنوب لبنان، التي تطلق إسرائيل عليها 
2006.  
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وقال وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك خالل محاضرة ألقاها في معهد واشنطن ألبحاث الشرق 
ل مباشر وحقيقي أكثر حان الوقت لبحث ذلك في شك"األوسط إن إسرائيل تتابع األحداث في لبنان وأنه 

غير " حزب اهللا" كانت وضع حد لوضع 1701أن الفكرة األساسية للقرار "ورأى باراك ". من الماضي
  ". الطبيعي في لبنان، لكن بدالً من حل المشكلة جعلها القرار الدولي أكثر تعقيداً

 للجيش اإلسرائيلي  ألف صاروخ، فيما تحدثت التقديرات السابقة45اليوم نحو "وذكر ان لدى الحزب 
ال يمكننا الموافقة على وجوب التمييز بين إرهابيي : "وأضاف".  ألف صاروخ42 إلى 40عما بين 

والدولة اللبنانية، ونحن لن ندفع باتجاه مواجهة، لكن إذا تمت مهاجمتنا، فإننا لن نطارد " حزب اهللا"
ستكون جزءاً من ) لحزب اهللا(رى اإلرهابي الفرد، وحكومة لبنان ومصادر الرعاية والتمويل األخ

  ".المعادلة
  6/3/2010الحياة، 

  
 1982اجتياح  يستدرج مشهد "إسرائيلي"لبناني فصيل : ميشال سماحة يحذر .38

احتماالت "، عن "مركز باحث للدراسات"السابق ميشال سماحة، خالل محاضرة في اللبناني اعتبر الوزير 
 فيصالأسميه "هناك فصيل على الساحة اللبنانية أن ، "ههاالمواجهة في المنطقة والمناخ اللبناني تجا

 معتبراً، 1982 بسبب سعيه الستدراج فتن داخلية، وربما اجتياح اسرائيلي كما فعل في العام "إسرائيليا
إن الذي قاله األمين العام لحزب اهللا أخيرا أرسى قاعدة جديدة، ومعادلة تجعل على األقل اآلخرين من "

من وقوع اغتياالت جديدة تدخل "حذر كما ". ون في حساباتهم في اتخاذ اي قرار بالحرباألعداء يفكر
 إسرائيلالبالد في مآزق وتؤدي الى الشلل االقتصادي والعقلي، وذلك بسبب محاوالت البعض استدراج 

في "حذرا ، م"الى صعوبة قيام حرب جديدة بسبب االزمة المالية العالمية"ولفت االنتباه ". الجتياح لبنان
حال وقوعها أن تصيب مصافي النفط وليس فقط ممراته، وهذا يعني الحاجة الى حوالى تسع سنوات 

 ". العادة بنائها
 6/3/2010السفير، 

  
  سليمان األخذ بمالحظات حماس على ورقة المصالحةعمر وزير الخارجية التركي طلب من  .39

أن وزير الخارجية التركي أحمد داوود » ياةالح«كشف مصدر موثوق به لـ :  جيهان الحسيني–القاهرة 
أوغلو طلب من رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان أثناء لقائهما في القاهرة، األخذ بعين 

مصر ترى عدم إمكان فتح ورقة «: وقال المصدر. على الورقة المصرية» حماس«االعتبار مالحظات 
، »أن حركة فتح وقعتها على رغم ما لديها من تحفظاتالمصالحة قبيل توقيعها من حماس، خصوصاً 

خالل جلسات ) فتح وحماس(الورقة تعكس النقاط التي تم التوافق عليها بين الجانبين «موضحاً أن 
وأضاف المصدر أن سليمان أكد ألوغلو أنه سيأخذ بالمالحظات عقب التوقيع على الورقة، . »الحوار

ظات وبحث كيفية تطبيقها، خصوصاً أنه سيكون هناك وفد أمني وأبلغه أنه ستتم دراسة هذه المالح
  . مصري لإلشراف والمساعدة في التنفيذ على األرض عقب توقيع اتفاق المصالحة

وعلى صعيد الزيارة التي قام بها سليمان لليبيا األربعاء الماضي، قال المصدر إنها تتعلق باإلعداد للقمة 
كانت ) أبو مازن(الزعيم الليبي معمر القذافي للرئيس محمود عباس عدم استقبال «وأوضح أن ، العربية

من «: وأضاف. »له أصداؤه، خصوصاً لدى عباس الذي فوجىء بعدم استقبال القذافي له، ما أثار غضبه
ولفت إلى أن . »حق أبو مازن قبل أن يقرر الذهاب إلى القمة، أن يضمن أنه سيلقى االستقبال الالئق

لقمة يعني فشالً مسبقاً لها ألن العناوين المقبلة لقمة طرابلس هي التحديات والمخاطر غياب عباس عن ا«
  .»الحالية وغير المسبوقة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية

  6/3/2010الحياة، 
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  القاهرة تهدد بسحب سفيرها من تل أبيب إذا لم يتوقف مخطط تهويد األقصى .40

مصر هددت بجدية باستدعاء سفيرها بتل أبيب ياسر رضـا فـي            أن  " المصريون"علمت  : عمر القليوبي 
حال مضت الحكومة اإلسرائيلية قدما إلى اتخاذ إجراء بضم المسجد األقصى للتراث اليهودي، وذلك في               
أعقاب قرارها مؤخرا بضم الحرم اإلبراهيمي بالخليل ومسجد بالل بن رباح، في خطوة فجرت مـشاعر                

وأبلغت القاهرة تل أبيب عبر القنوات الدبلوماسية رفـضها اتخـاذ            .نيةالغضب داخل األراضي الفلسطي   
ال يمكن المساس به أو     " خط أحمر "خطوات تهدف إلى تهويد المسجد األقصى، وحذرت من أن هذا األمر            

المضي قدما في مساع تقسيمه بين العرب واليهود كما يسعى بعض أركان الحكومة اإلسرائيلية خاصـة                
  .ر الخارجية أفيجدور ليبرمانالمقربين من وزي

وكشفت مصادر دبلوماسية أن الخارجية المصرية أصدرت تعليمات للبعثات الدبلوماسية المـصرية فـي              
جميع دول العالم بشن حملة ضد القرار اإلسرائيلي بضم الحرم اإلبراهيمي ومـسجد بـالل بـن ربـاح         

عالوة على التحـذير بـشدة مـن أيـة          وتوضيح مخاطر هذه الخطوة األحادية على األوضاع بالمنطقة،         
خطوات تتعلق بمغبة المساس بالمسجد األقصى المبارك ورفض أي إجراءات ترمي إلى تقـسيمه بـين                

  .العرب واليهود
وأفادت المصادر أن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط حث الدول العربية على االنضمام لهذه الحملة، وقد                

  .ية، كما بحث الموضوع ذاته مع نظيره التركي أحمد داود أوغلوحظيت الدعوة بترحيب من الدول العرب
من جانبه، أكد السفير طه الفرنواني مساعد وزير الخارجية المصري الـسابق لـشئون فلـسطين لــ                  

أن سعي مصر في إطار التحرك لمواجهة اإلجراءات اإلسرائيلية يأتي في ظـل مخـاوف               " المصريون"
رائيلية حول السعي إلجراءات تقسيم المسجد وهـو سـيناريو يقـود            شديدة من سيناريو سربته جهات إس     

  .المنطقة إلى الهاوية
  5/3/2010المصريون، 

  
  اجتماع عربي طارئ لبحث تهويد آثار فلسطين .41

وافق عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية على اقتراح مصري  : طارق محمود-القاهرة
اعيات القرار اإلسرائيلي بضم المقدسات الدينية إلى قائمة التراث بالدعوة لعقد اجتماع طارئ لبحث تد

وجاءت موافقة موسى عقب يومين من دعوة مجلس اآلثار المصري لألمين العام للجامعة ". اإلسرائيلي"
  .للدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لبحث تهويد اآلثار الفلسطينية

  6/3/2010الشرق، قطر، 
  

  إلجراء مفاوضات حول تحفظاتها على ورقة المصالحة" حماس" القاهرة تدعو ":المصريون" .42
تتجه مصر في غضون األيام القادمة الستئناف مساعيها الرامية إلنجاز المـصالحة بـين              : عمر القليوبي 

على الورقة المصرية ودعوة    " حماس"الفصائل الفلسطينية، بعد التحرك إلزالة العراقيل أمام توقيع حركة          
ة الثالثة عشر للتوقيع على بروتوكوالت المصالحة في القاهرة في موعد يتم تحديـده              الفصائل الفلسطيني 

  . الحقا
ويسود اتجاه إلجراء سلسلة من الحوارات المكثفة بين مسئولين أمنيين مصريين رفيعي المستوى وممثلين              

ط في الورقـة    خالل الفترة القادمة بهدف تجاوز نقاط الخالف العالقة حول بعض النقا          " حماس"عن حركة   
  . عليها" فتح"المصرية للمصالحة، والتي تطالب بتعديلها كشرط للتوقيع عليها، بعد أن سبق ووقعت حركة 

أكدت مصادر مطلعة، أن القاهرة أدركت ضرورة تسريع جهودها إلقرار المـصالحة الفلـسطينية مـع                
رارات لجنة االنتخابـات    القبول بإدخال بعض التعديالت على الورقة المصرية من جهة تحصين بعض ق           
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العامة الفلسطينية، وعدم إعطاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حق نقض قراراتهـا باعتبارهـا               
  . كيانا مستقال

وربطت المصادر بين الجهود المصرية والمساعي األمريكية والعربية إلطالق مفاوضات غير مباشـرة             
ألمريكي يتم من خاللها تقديم ضمانات للفلـسطينيين حـول          بين الفلسطينيين واإلسرائيليين عبر الوسيط ا     

قضايا الوضع النهائي، مشيرا إلى أن مصر طرحت رؤيتها لتسوية ملف الحوار الفلسطيني على عديـد                
  . من األطراف العربية، ومنها قطر وسوريا، وقد حصلت على موافقات منهما لدهم جهودها بهذا الصدد

  5/3/2010المصريون، 
  

  ين جريمة اقتحام األقصىسوريا تد .43
أكدت المستشارة السياسية واإلعالمية في الرئاسة السورية الدكتورة بثينة :  إبراهيم حميدي-دمشق 

يوجه مع غيره من «أن االعتداء اإلسرائيلي على المسجد األقصى الشريف أمس، » الحياة«شعبان لـ 
ميتشل والجهود األخرى )  األميركي جورجالمبعوث(الجرائم اإلسرائيلية ضربة قوية بهدف إفشال مهمة 

  .»لمحاولة التوصل إلى حل سلمي شامل في الشرق األوسط
سورية تدين في شدة هذه الجريمة واالعتداء السافر على المسجد األقصى وعلى الحرم «وقالت إن 

ية القدسي الشريف، وهو حلقة من سلسلة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق المقدسات اإلسالم
الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع اسرائيل على ارتكاب مزيد منها، إذ «، معتبرة أن »والمسيحية

إننا لم نشهد أي تحرك فعلي رداً على محاوالت إسرائيل تهويد الحرم اإلبراهيمي الشريف ومسجد بالل 
وقالت، رداً  .»ث اليهوديالترا«لدى قيام الحكومة اإلسرائيلية بإضافته إلى الئحة ما يسمى » بن رباح

على سؤال، إن وقوع االعتداءات اإلسرائيلية بعد قرار لجنة المتابعة العربية الخاصة بمبادرة السالم 
يؤكد أن إسرائيل ليست جادة «تفويض السلطة الفلسطينية إجراء مفاوضات غير مباشرة مع اإلسرائيليين 

وقف وكأنها تريد السالم، وكسب مزيد من الوقت لتقوم وال تريد تحقيق السالم، وانما هي تريد تشتيت الم
. »بمزيد من الجرائم وتبني مزيداً من المستوطنات وتهود مزيداً من المقدسات المسيحية واإلسالمية

  . »االستمرار في تضليل العالم«وزادت أن إسرائيل استغلت القرار لـ 
  6/3/2010الحياة، 

  
  وراء عمليات قتل وترهيب المسيحيين" موسادال"التهويد يمتد إلى شمال العراق و .44

عن معلومات ، "أون الين جورنال" نشره موقع  في تقريركشف الصحافي والكاتب األمريكي واين مادسن
توراتية الحثيث للتمدد في العراق استناداً إلى إدعاءات " إسرائيل"بالغة األهمية والخطورة حول سعي 

من خالل شراء األراضي في منطقة كردستان العراق، وأشار إلى " اسرائيل الكبرى"مرتبطة بما يسمى 
في تهجير المسيحيين هناك من خالل ارتكاب عمليات قتل لحملهم على الرحيل " الموساد"مسؤولية 

  .وشراء أراضيهم
، وتشمل هذه "إسرائيل"األكراد من لديها خطط لترحيل آالف اليهود " إسرائيل"أن  وجاء في التقرير

توطين كل المرحلين في الموصل ونينوى، على " إسرائيل"الخطط المهاجرين األكراد في إيران، وتنوي 
أن تتم عمليات ترحيل وتوطين اليهود األكراد في العراق تحت غطاء زيارة أضرحة ومزارات يهودية 

سراً مع حكومة كردستان اإلقليمية لتنفيذ مخطط " االسرائيليون"مقدسة، ووفقاً لمصادر كردية، يعمل 
  .إلحاق ودمج اليهود األكراد بمناطق عراقية بإشراف حكومة كردستان اإلقليمية

بدأوا بعد الغزو األمريكي في " االسرائيليين"وقد الحظ أكراد، وعراقيون مسلمون وتركمان أن األكراد 
  . ويعتبرونها عقارات يهودية تاريخية يشترون أراضي في كردستان العراق،- 2003العام 
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يعمل جنباً إلى جنب مع الشركات " االسرائيلى"وذكرت المصادر الكردية والعراقية أن الموساد 
يعمل منذ مدة " الموساد"وقد ظل . اليهودية في العراق" بالعقارات"لدعم المطالبة " السياح"و" اإلسرائيلية"

  .لكرديةعلى تدريب قوات البيشمركة العسكرية ا
على تحقيق أطماعهم ومآربهم في العراق، " اإلسرائيليين"وتشير التقارير إلى أن مرتزقة أجانب يساعدون 

الصهيونية "وهؤالء المرتزقة يتلقون أجورهم من الدوائر األمريكية المسيحية اإلنجيلية، التي تدعم فكرة 
  ".المسيحية

في العراق، ويعتبر االتحاد " اإلسرائيلي"م التغلغل ويقول عراقيون وطنيون أن فصائل كردية بارزة تدع
" اإلسرائيلي"الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جالل الطالباني من أبرز داعمي التغلغل 

في واشنطن، " لحكومة كردستان اإلقليمية"ممثالً ) ابن جالل الطالباني(ويعمل قباد الطالباني  . في العراق
  .وجته شيري كراهام، وهي بالمناسبة يهوديةحيث يعيش مع ز

ويدعم الحزب الكردستاني الديمقراطي الذي تزعمه مسعود البارزاني، أنشطة االستحواذ على األراضي 
أحد أبناء مسعود (حالياً وتقول التقارير أن بينجريفان البارزاني " االسرائيليون"العراقية التي ينخرط فيها 

والمسيحيون الصهاينة، من " االسرائيليون"وقد تمكن  ".االسرائيليين"بشدة مع متورط ) البارزاني الخمسة
  .دخول العراق عبر تركيا ليس عبر بغداد

  6/3/2010الخليج، 
  

  العرب لن يستمروا في تقديم التسهيالت للجانب اإلسرائيلي: وزير خارجية المغرب .45
ب الفاسي الفهري في حديث خاص شدد وزير الخارجية المغربي الطي:  سوسن أبو حسين- القاهرة

على أن العرب لن يستمروا في تقديم التسهيالت للجانب اإلسرائيلي، وطالب » الشرق األوسط«لـ
وأكد الفهري أن لجنة  .الرئيس األميركي باراك أوباما بتقييم منصف للمرونة التي يقدمها الطرف العربي

ف تنعقد لمناقشة الوضع الخطير بالقدس في القدس برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس سو
القدس (محاولة لوقف اإلجراءات اإلسرائيلية التي تجور على حقوق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته 

 ألف مغربي يعيشون في القدس ويتمسكون بحقوقهم، كما 600وأشار إلى وجود أكثر من ). الشرقية
 .تحدث عن دور لجنة القدس في حماية المقدسات

 6/3/2010الشرق األوسط، 
  

  الكويت دانت االعتداءات اإلسرائيلية على األقصى .46
. دانت الكويت حكومة ونوابا االعتداءات االسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني والحرم القدسي

وفي هذا السياق قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح ان 
 تتابع بقلق واسى بالغين ما يتعرض له ابناء الشعب الفلسطيني من اعتداءات اسرائيلية متواصلة الكويت"

  ".في الحرم القدسي الشريف والمحاوالت االسرائيلية المستمرة لطمس الهوية االسالمية لمقدساتنا الشريفة
  6/3/2010السياسة، الكويت، 

  
  مثل على مخططات الصهاينة المدمرةدعم المقاومة الرد األ: الطبطبائي لدول الخليج .47

قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان االعتداءات اليهودية المتكررة ضد المسجد االقصى ومـا يزمـع                
عليه الصهاينة من مشروع عدواني كبير على اولى القبلتين وثالث الحرمين في السادس عشر من شـهر                 

قطاع االستسالم الفلسطيني والعربي الذي أعلن قبل       مارس الجاري هو صفعة كبيرة من الكيان الغاصب ل        
  .ايام فقط استعداده الستئناف ما تسمى مفاوضات السالم
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وشدد الطبطبائي على ان المخطط اليهودي لتدمير االقصى وبناء الهيكل المزعوم تجاوز مرحلة الخطـط     
لحالية وسط موافقة ضمنية من     والتمنيات وبدأ اليهود اولى خطوات تنفيذية في ظل الحكومة االسرائيلية ا          

الحكومات الغريبة ووسط تخاذل قطاع واسع من الحكومات العربية عن نصرة المسجد االقـصى بغيـر                
  .الكالم

وقال ان سلوك سلطة محمود عباس وتنسيقها البوليسي الكبير مع اليهود ضد المقاومة الفلسطينية يجعلها               
  .شريكاً كامالً لليهود في مخططاتهم العدوانية

ودعا الحكومة الكويتية ودول مجلس التعاون الخليجي الى نفض يدها مما تسمى مفاوضات الـسالم واال                
وطالبها بالرد علـى    , تجعل نفسها شريكاً في مفاوضات تعزز قبضة اليهود الحاقدة على المسجد االقصى           

ات المخلـصة فـي     غطرسة اليهود وعدوانيتهم بانهاء العالقة بسلطة محمود عباس واالتصال بالمجموع         
  .مقاومة االحتالل ودعم هذه المقاومة

  6/3/2010السياسة، الكويت، 
  

   ضد الفلسطينيين"سرائيلإ"شركة افالم تركية تنتج فيلما عن ممارسات  .48
 قد ال يروق ذلك السرائيل لكن شركة افالم ومسلسالت تركية ذات شعبية والتي انتجت فيلما : اسطنبول

عضاء بشرية من سجناء عراقيين في العراق تعتزم االن انتاج فيلم تصور يصور طبيبا يهوديا يسرق ا
اكثر من عشرة ماليين ) فلسطين..وادي الذئاب(ومن المتوقع ان تبلغ تكلفة فيلم  .احداثه في فلسطين

ومن المقرر عرض الفيلم الجديد في نوفمبر  .دوالر مما يجعله واحدا من اكثر االفالم التركية تكلفة
  .ثانيتشرين ال

  5/3/2010وكالة رويترز، 
  

  مصر تضبط نفقا لتهريب السيارات على الحدود مع غزة .49
ضبطت أجهزة األمن المصرية، الليلة قبل الماضية، نفقي تهريب على الحدود مع :  يسري محمد- رفح

قطاع غزة، أحدهما كبير يستخدم لتهريب السيارات، وهو ثالث نفق في نوعه تضبطه مصر على 
وقال مصدر أمني إن النفق لم يستخدم، ألنه كان في مراحل التشطيب النهائية، وكان  . غزةحدودها مع

وأضاف أن . له مهبط بفتحة يصل قطرها إلى ثالثة أمتار، ويمكنه استيعاب سيارة أو شاحنة صغيرة
 تدخل النفق مجهز لتهريب السيارات الخاصة كاملة، كما أنه يسمح أيضا بتهريب الشاحنات الصغيرة التي

 .النفق عبر المهبط اإلسمنتي
وتابع المصدر القول بأن عدد األنفاق التي تعمل في عمليات تهريب السيارات محدود للغاية، بسبب 
المخاطر التي تحيط بهذا النوع من عمليات التهريب لخطورتها على جوانب النفق، واحتماالت اصطدام 

فاع تكلفة تهريب السيارات، إضافة إلى التشديد األمني السيارة بالنفق مما قد يؤدي إلى انهياره، وارت
 .المصري تجاه هذا النوع من األنفاق

 6/3/2010الشرق األوسط، 
 

  بالكشف عن الجهة المعطلة لمفاوضات السالم لقيادة الفلسطينية واشنطن تتعهد ل": هآرتس" .50
ة األميركية وجهت رسالة اإلسرائيلية أمس إن اإلدار» هآرتس«ذكرت صحيفة :  نظير مجلي- تل أبيب

تطمينات إلى القيادة الفلسطينية وكذلك إلى لجنة المتابعة التابعة للجامعة العربية، تتعهد فيها بأنه في حالة 
فشل المفاوضات فإن اإلدارة األميركية ستشير صراحة بإصبع االتهام إلى من يقف وراء الفشل وستعلن 

 .جهارا أنه أفشلها
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سالة حملت أيضا موقف اإلدارة األميركية من المفاوضات التي تقوم على أساس إن الر» هآرتس«وقالت 
، وبنفس الوقت 1967اإلعالن عن الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة جغرافيا وإنهاء االحتالل عام 

لة وأردف الموقع أن الرسا. الموافقة على الطلب الفلسطيني بأن تكون حدود هذه الدولة نهائية ال مؤقتة
التي سلمت إلى القيادة الفلسطينية في رام اهللا أكدت اعتمادها على خطة خريطة الطريق التي ورد فيها 
بشكل واضح وقف بناء المستوطنات، حيث أكدت اإلدارة األميركية أن على إسرائيل أن تزيل البؤر 

 .1967لمحتلة في عام  وتوقف البناء االستيطاني في المناطق ا2001االستيطانية التي أقيمت منذ عام 
وأشار الموقع إلى أنه على غير العادة، فإن اإلدارة األميركية سوف يكون لها دور أساسي في إدارة 
المفاوضات وتسجيل جميع مواقف الطرفين وطرح موقفها من القضايا المطروحة واإلسهام في تقريب 

 للتعامل بجدية عالية مع المفاوضات، وجهات النظر، وهذا ما دفع اإلدارة األميركية إلى دعوة الطرفين
 .وفي نفس الوقت التمتع بالقدرة العالية على إظهار الدعم للمفاوضات

إن رسالة اإلدارة » هآرتس«وأشار الموقع إلى أن أحد كبار المسؤولين في السلطة الوطنية قال لـ
من االرتياح العالي في شكلت حالة واألميركية حملت الكثير من اإلجابات على األسئلة الفلسطينية، 

أوساط القيادة الفلسطينية، وبخاصة تعهد اإلدارة األميركية تحميل المسؤولية بشكل علني للطرف الذي 
سيقف خلف فشل المفاوضات، وكذلك الحديث عن التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية الذي يعني على 

وأضاف . مع مستوطنة آرئيل إلى إسرائيلسبيل المثال عدم قدرة حكومة بنيامين نتنياهو على ضم تج
الموقع أنه، على خالف الطلب الفلسطيني، لم تتضمن الرسالة األميركية التعهد الواضح بأن تكون حدود 
الدولة على حدود الخط األخضر بالضبط، وإنما وفقا لخريطة الطريق التفاوض للتوصل إلى حدود نهائية 

 .1967على أساس إنهاء االحتالل عام 
6/3/2010لشرق األوسط، ا  

  
  بسبب سياسة االحتالل وممارساته جيل كامل في غزة يتغذى من اليأس: األمم المتحدة .51

حذر مساعد األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومساعدات الطوارئ الـسير جـون         ): وكاالت(
 نشوء جيل كامل في قطاع      الصهيونية ونشرتها أمس، من   " هآرتس"هولمز في مقابلة أجرتها معه صحيفة       

يصعب علي فهم غاية هـذا      "وقال  . غزة يتغذى من اليأس بسبب سياسة االحتالل وممارساته تجاه القطاع         
ربما فقدت حماس قسما من شعبيتها لكنها تحكم في غـزة بيـد قويـة               "، وأشار إلى أنه     "العقاب الجماعي 

األنفاق مستمرة بالعمل طوال الوقـت      " أن   وأضاف". ووضع السكان المدنيين وحده فقط الذي بقي خطيرا       
غزة ليست عشا   "وشدد على أن    ". هي التي تربح من ذلك    " حماس"وتؤدي إلى ازدهار اقتصاد التهريب و     

  ".لإلرهاب وغالبية الناس هناك يريدون العيش حياة طبيعية
 أولئك الذين يتلقـون     باستثناء"دمرت المصالح التجارية الخاصة في القطاع، وأنه        " إسرائيل"ولفت إلى أن    

  ".رواتب من حكومة حماس أو من السلطة فإنه ال يوجد دخل للمواطنين وهم يعيشون على التبرعات
قبـل أي   "من عواقب الوضع الحاصل في غزة لكن الرد كان أنه           " إسرائيل"وأكد أنه حذر المسؤولين في      

تربح حماس منه، وثالثـا نحـن ال        غلعاد شاليت، وثانياً نحن ال نريد أي شيء يمكن أن           ) تحرير(شيء  
وقال إنه توجد فـي     ". لكن الواقع هو أنهم يمسون بهم     "وأضاف  ". نعتزم المس بالسكان المدنيين في غزة     

مشكلة إنسانية كبيرة ألن السكان يعيشون في ظل خطر متواصل يتمثل بـإخالئهم بـسبب               "غزة والضفة   
  ".المستعمرات غير الشرعية
ف المفاوضات غير المباشرة، مشددا على الحاجة الى حـل سـريع للنـزاع              ورحب هولمز بقرار استئنا   

  . وتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين
6/3/2010الخليج،   
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  لقطاع غزة بأنه ال إنساني وغير مقبول" اإلسرائيلي"الحصار : إيرلندا .52
ـ     " اإلسرائيلي"وصف وزير الخارحية االيرلندي أمس الحصار       : دبلن ساني وغيـر   لقطاع غزة بأنه ال إن

  .إلنهائه" إسرائيل"مقبول ودعا االتحاد األوروبي والدول األخرى إلى زيادة الضغط على 
وكان مايكل مارتن الذي زار غزة األسبوع الماضي أول وزير خارجية لدولة من دول االتحاد األوروبي                

  .يزور القطاع منذ ما يزيد عن سنة
واصفاً الظروف المعيشية في غزة     " ونال هيرالد تربيون  إنترناش"وكتب مارتن في مقال للرأي في صحيفة        

مأساة غـزة أنهـا تواجـه       "بأنها كالحياة في العصور الوسطى وغير إنسانية وغير مقبولة بالمرة، وقال            
خطراً محدقاً بأن تصبح أزمة إنسانية محتملة، إنه موقف من الصعب جداً إصالحه أو تحـسينه بـسبب                  

  ". محاولة تحقيق تقدم سياسي في الشرق األوسطالحصار واآلثار األوسع لجهود
وقال مارتن أنه سيثير األمر في اجتماع وزراء خارجية االتحاد في قرطبة في إسبانيا مطلع األسـبوع،                 

ما "وأضاف  . والمفوضية األوروبية ودول االتحاد األوروبي هم أكبر الجهات المانحة للمساعدات في غزة           
الدمار كان شعباً مصدوماً سحقه الفقر بسبب حصار ظالم يأتي بنتائج           شهدته في غزة وسط كل الحطام و      

  .عكسية تماماً
  ."كل ما يتحقق من خالل فرض الحصار هو اثراء حماس وزيادة تهميش أصوات االعتدال"

5/3/2010وكالة رويترز،   
  

  أمريكا تتنصل من بيان لمجلس األمن بشأن االشتباكات في القدس .53
ؤول امريكي ان واشنطن وافقت على بيان صحفي اصدره مجلس االمن الـدولي             نفى مس : االمم المتحدة 

يعرب عن القلق بشأن القتال بين القوات االسرائيلية والفلسطينيين في القدس والضفة الغربية يوم الجمعة               
  .وحث الجانبين على استئناف محادثات السالم

المتحدة ورئيس مجلس االمن الدولي خـالل        نجونديت سفير الجابون لدى االمم       -وتال ايمانويل ايسوزي  
  .شهر مارس اذار البيان غير الملزم على الصحفيين بعد اجتماع مغلق لبحث االشتباكات العنيفة

اعضاء مجلس االمن يعربون عن قلقهم ازاء الوضع المتوتر الحـالي فـي             "نجونديت ان   -وقال ايسوزي 
  ."رقيةاالراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الش

  .يحثون كل االطراف على ضبط النفس وتفادي األعمال االستفزازية"واردف قائال انهم 
ويشددون على ان الحوار السلمي هو الوسيلة الوحيدة للمضي قدما الى االمام ويتطلعون الى اسـتئناف                "

  ."مبكر للمفاوضات
لبيـان رويتـرز ان الوفـد       وابلغ عدة دبلوماسيين بمجلس االمن على اطالع على المفاوضات بـشأن ا           

االمريكي لم يقم بمحاولة إلثارة اي اعتراضات على النسخة النهائية للنص والتي قالوا انه تـم اقرارهـا                  
  .باالجماع

ورحب المراقب الفلسطيني الدائم في االمم المتحدة رياض منصور ببيان المجلس واضـاف ان القـرار                
" إسـرائيل "وأن تتحلـى    "  المتحدة تريد نجاح هذه الجهـود      اشارة الى ان الواليات   "االمريكي بعدم عرقلته  

  .بضبط النفس
6/3/2010وكالة رويترز،   

  
  أنا صهيوني: عن بايدن" يديعوت أحرونوت" .54

الصهيونية عن نائب الـرئيس األمريكـي،       " يديعوت أحرونوت "نقلت صحيفة   ": الخليج "-القدس المحتلة   
رغم كونه غير يهودي، وأشـارت      " صهيوني" قوله إنه    جوزيف بايدن الذي سيزور المنطقة هذا األسبوع      
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كبيرة، لذلك فهو ينتقد    " إسرائيلية"الصحيفة إلى أن بايدن متحمس جداً للدولة الفلسطينية باعتبارها مصلحة           
  ".أنا صهيوني رغم كوني غير يهودي"استمرار االستيطان من هذا المنطلق، ونقلت عنه قوله 

6/3/2010الخليج،   
  

  1967بريطانيا تؤيد حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية بحدود العام : ميليباند .55
أكد وزير الخارجية البريطاني دايفيد ميليباند دعم بريطانيا حـل          :  وكاالت - مراد مراد    -لندن، باريس   

القدس كعاصمة لها وأن يتم ايجـاد       " إسرائيل" تتشاطر و  1967الدولتين باقامة دولة فلسطينية بحدود العام       
ـ      تس رؤية العرب يقفون موقفا جامعا داعما لدخول رئيس الـسلطة          "وية عادلة لمسألة الالجئين ، مرحبا ب

وهو ما رحبت به باريس أيـضا التـي         " الفلسطينية محمود عباس في محادثات غير مباشرة مع إسرائيل        
للمفاوضـات  تناقش مع وزراء خارجية االتحاد االوروبي اليوم في ملقة في اسبانيا، تقـديم تـسهيالت                

  . اإلسرائيلية غير المباشرة-الفلسطينية 
الثقة الحقيقية في صدقية صنع السالم تتطلب االنتقال من المراحـل           "واصدر ميليباند بيانا رسميا قال فيه       

. هذه المحادثات يجب ان تبدأ قريبا وان تتناول مباشرة القضايا الصعبة في صلب هذا الصراع              . التمهيدية
 ايضا حدا زمنيا واعني هنا ان تفضي هذه المحادثات الى تطور وتقدم ملموس خـالل                المحادثات تتطلب 

  ".اشهر قليلة من انطالقها
6/3/2010المستقبل،   

  
  ةدعم اللوبي الصهيوني ترشيح أوباما ثاني دعم سياسة نتنياهو مقابلي أوباما ":مجلة البيادر" .56

مفادهـا أن أمريكـا ال      " إسـرائيل "بين أمريكا و  أكّدت مصادر عديدة أن مقايضة جديدة تم التوصل إليها          
في موضوع التفاوض مع الجانب الفلسطيني، وخاصة في موضـوع اإلسـتيطان            " إسرائيل"تضغط على   

عن مطالبة أمريكـا بتبنـي      " إسرائيل"وتجميده، وتتفهم موقف نتنياهو ومشاكله اإلئتالفية، مقابل أن تكف          
  .إليراني وتتعهد بعدم مهاجمة إيران في الوقت الحاضرالخيار العسكري لمعالجة الملف النووي ا

ـ           وعدم الطلب منها بالقيام بـأي      " إسرائيل" وأضافت المصادر أنه تم اإلتفاق على أن يبقى أوباما داعماً ل
شيء قد يعرض أمنها للخطر، وكذلك عدم تبني المواقف الفلسطينية، بل المطالب الـصهيونية، ومقابـل                

. يوني سيوقف حملته المعارضة لسياسة أوباما، وسيدعم ترشحه لوالية رئاسية ثانية          ذلك فإن اللوبي الصه   
        

5/3/2010، 1904التقرير المعلوماتي   
  

 تنتهك الحقوق الفلسطينية" إسرائيل: "محكمة أوروبية .57
أفادت محكمة أوروبية في برشلونة، خالل األيام الماضية، أنه بعد االطالع علـى             :  ردينة فارس  -غزة  
ارير الخبراء وبعد االستماع إلفادات شهود العيان، فإن إسرائيل ارتكبت وما تزال مخالفـات جـسيمة                تق

ومن أبرز هذه االنتهاكات، حرمان الشعب الفلسطيني مـن حـق           . للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني    
انتهـاك  ، ورفض االنـسحاب منهـا فـي         1967تقرير المصير، واحتالل األرض الفلسطينية منذ العام        

لقرارات مجلس األمن، باإلضافة إلى اتباع سياسة تفرقة عنصرية منهجية ضد الفلسطينيين، فضال عـن               
  .ضم مدينة القدس وبناء المستوطنات في القدس والضفة الغربية

كما توصلت المحكمة إلى أن بناء الجدار العازل في الضفة الغربية على األرض الفلسطينية التي تحتلهـا                 
  .فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، وحصار غزة ممارسات غير قانونيةوحرمان ال

6/3/2010عكاظ،   
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  إيطاليا ترحب بالغطاء العربي لمفاوضات التسوية غير المباشرة .58
رحبت إيطاليا أيضاً بالدعم الذي قدمه األربعاء وزراء الخارجية العرب إلجراء مفاوضـات             ): وكاالت(

عـن بيـان لـوزارة      " آكي"ونقلت وكالة األنباء اإليطالية     . والفلسطينيين" ناإلسرائيليي"غير مباشرة بين    
مبعـث  "الخارجية اإليطالية، أول أمس، وصفه موافقة الجامعة العربية على استئناف المفاوضات بأنـه              

  ".للرضا
6/3/2010الخليج،   

 
  نواب بريطانيون يصلون غزة عبر معبر رفح .59

المعابر "وذكرت هيئة   . يين إلى قطاع غزة امس في زيارة تفقدية       وصل وفد من النواب البريطان    : وكاالت
التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة أن الوفد الذي يضم ستة نواب بريطانيين داخل القطاع عبـر               " والحدود

  .ومن المستبعد أن يلتقي الوفد أيا من قيادات حركة حماس. معبر رفح مع مصر
6/3/2010الدستور، األردن،   

 
   ألف عربي سنويا40ً تقتل  السيرثحواد .60

 ألف شخص في الدول 40أعلنت المنظمة العربية للسالمة المرورية، أمس، أن حوادث السير تقتل سنوياً 
  . سنة25 و16منهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين % 60 العربية

 في تونس أن حوادث "المهرجان الدولي للوقاية من حوادث السير"وذكرت المنظمة التي تشارك في 
  . مليارات دوالر7السير تكبد دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا خسائر مالية سنوية تفوق قيمتها 
 بالنسبة إلى كل  حادثا40ًوذكرت أن مصر تحتل المرتبة األولى عربياً في عدد حوادث السير بمعدل 

  .ألف ساكن 100 على كل  حادثا33ً ألف ساكن تليها تونس الثانية بمعدل 100
  6/3/2010الخليج، 

  
  "إسرائيل"معهد أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي يكشف التحديات األمنية تواجه  .61

عقد معهد أبحاث األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب اإلسرائيلية مؤتمره العام            :  أحمد الغريب  - القاهرة
ل وعقد المؤتمر تحت عنوان التحديات األمنية       الثالث لمناقشة أهم القضايا اإلستراتيجية التي تواجه إسرائي       

في القرن الحادي والعشرين اآلمال الدولية في مواجهة الواقع اإلقليمي وشهد المؤتمر انعقاد ست جلسات               
جرى خاللها بحث العديد من القضايا األساسية التي تواجه إسرائيل في الوقت الراهن وافتـتح المـؤتمر                 

ار إلى أن هنالك الكثير من المخاطر المحدقة بإسرائيل والتـي يتوجـب             الدكتور عوديد عيران الذي أش    
مواجهتها مثل المشكلة اإليرانية والمشكلة االقتصادية والعالقات اإلسرائيلية الفلسطينية، وان هدف معهـد      
دراسات األمن القومي هو أيضا محاولة تقديم صورة مدروسة لتطورات األحداث لصانعي القـرار فـي                

  .إسرائيل
أشار عيران إلى أن األزمة االقتصادية العالمية ما زالت تـؤثر علـى إسـرائيل، وأخطـار االنحـسار              
االقتصادي مازالت قائمة، مع ذلك يبدو أن هنالك نجاحاً معيناً ويبدو أن بإمكان إسرائيل الخـروج مـن                  

يشير إلى  » وليصندوق النقد الد  «األزمة، ولكن يتوجب معالجة األمور بحكمة وروية،وأضاف أن تقرير          
أن إسرائيل من أوائل الدول التي ستتعافى من نتائج األزمة االقتصادية العالميـة، وان قـوة االقتـصاد                  
اإلسرائيلي من األمور األساسية التي يتوجب الحفاظ عليها ألن لها تداعيات على الكثير مـن اتجاهـات                 

  .الدولة
  االستقرار السياسي و االقتصاد اإلسرائيلي
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لي فيشر محافظ بنك إسرائيل في محاضرته أنه قلق بعض الشيء بالنسبة لموضوع التنبـؤات               أشار ستان 
أن التنبؤات بالنـسبة للنمـو فـي االقتـصاد          : الخاصة بإمكانيات النمو االقتصادي اإلسرائيلي، وأضاف     

ائيلية في  اإلسرائيلي تشير إلى نسبة نمو غير كافية ووجود عوائق مختلفة منها مشكلة البيروقراطية اإلسر             
العديد من المجاالت األمر الذي قد ال يسمح بنمو مناسب وبالتـالي سـينعكس سـلباً علـى االقتـصاد                    
اإلسرائيلي والمجتمع اإلسرائيلي، وأشار فيشر إلى أنه غير مرتاح للدراسات التي أجريت في صـندوق               

 بالمائة في االقتصاد    3.5لى  النقد الدولي بشأن االقتصاد اإلسرائيلي، والتي أشارت إلى معدل نمو يصل إ           
اإلسرائيلي، وهي نسبة قليلة في رأي فيشر، ولن تؤدي إلى التطور المطلوب، ويعتقد أنه يجب أن يكون                 

وأضـاف أن بإمكـان     .  بالمائة، وليس اقل من ذلـك      7 و 6معدل النمو في االقتصاد اإلسرائيلي ما بين        
و االقتصادي، ولكن في ظروف سلمية، ومن خالل        االقتصاد اإلسرائيلي أن يصل إلى هذا المعدل من النم        

االستقرار السياسي الذي سينعكس بشكل إيجابي على االقتصاد ولـذلك فالتوجهـات الـسلمية، وعـودة                
المباحثات السلمية مع الجانب الفلسطيني والعربي سوف تؤدي إلى الكثيـر مـن االسـتقرار وستـسمح                 

ستانلي فيشر في كلمته أمام المؤتمر أن علـى الحكومـة           باستنهاض االقتصاد اإلسرائيلي لألفضل، وأكد      
اإلسرائيلية السعي من أجل تقليل البيروقراطية، واالهتمام برفع مستوى التربية والتعليم، وبالتالي أيـضا              
االهتمام بالبنى التحتية في العديد من المجاالت وأضاف أن التعليم في إسرائيل يشهد انخفاضا بالمـستوى                

 في السنوات القادمة، إضافة للوضع السيئ القائم حيث ان إسرائيل ال تـصل كمـا فـي                  قد ينعكس سلباً  
  .السابق إلى مراكز عالية من حيث مستوى التعليم والدراسة واألبحاث

  قوى نووية جديدة في المنطقة
فيما أكد نائب رئيس الوزراء، وزير أجهزة االستخبارات ولجنـة الطاقـة النوويـة دان مريـدور فـي                   

رته أن هناك ثالثة موضوعات رئيسية على بساط البحث اإلسـرائيلي ويتوجـب أخـذها بعـين                 محاض
االعتبار، وهي العالقات بين إيران والواليات المتحدة، وما ستؤول إليه في المستقبل القريب، وتطورات              

ـ              ع الوضع بين إسرائيل والجانب الفلسطيني ومسألة تقرير جولدستون والحرب والتوجهـات فـي المجتم
  .الدولي بهذا الصدد

ويرى مريدور أن على إسرائيل متابعة الموضوع اإليراني بدقة ألن انتصار إيراني سيكون معناه التأثير               
على توازن القوى العالمي، وقد يؤدي إلى زعزعة وضع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وزعزعة معاهدة               

 إسرائيل، وبالتالي أيضا قد تسعى دول في المنطقة         ، والتي لم توقع عليها    NPTعدم نشر األسلحة النووية     
مثل مصر والسعودية إلى اكتساب قدرات عسكرية نووية، وفي هذه الحالة لن يكون من السهل السيطرة                
والتوجيه لمثل هذه التطورات وبالتالي أيضا سوف تزداد المخاطر الحقيقية المحدقة، ويرى مريدور أنـه               

ألنظمة العربية في المنطقة تطورت عالقات هامة الهدف منها الحفاظ على           بين الواليات المتحدة وبعض ا    
األنظمة مقابل اإلبقاء على تدفق النفط لدول الغرب، ولكن في حال أن إيران أصبحت دولة ذات قـدرات                  

، وفي ذات الوقت تحول إيـران       »األنظمة العربية المعتدلة  «نووية عسكرية فمن شأن ذلك أن يؤثر على         
ووية سوف يعزز من مكانة القوى اإلسالمية المعادية للغرب، وسيكون ذلك دافعـاً للمنظمـات               إلى قوة ن  

المناوئة للغرب لتوسيع عملياتها، بينما في حال انتصار الواليات المتحدة فالواضح أن دول الغرب ودوالً               
ـ   » المعـسكر المعتـدل   «أخرى سوف تلتف حول الواليات المتحدة، وتعزز من مكانة           اهيم حـسب المف

اإلسرائيلية، ويؤكد مريدور أن القضية اإليرانية أوسع من أن تكون قضية إسرائيلية أو تهديد إلسـرائيل                
فقط، بل إنها تتعدى هذا األمر لتصبح مشكلة للغرب بأكمله، حيث ان القيادات اإليرانية تخلق االنطبـاع                 

ظور اإلسرائيلي هذا أمـر مقلـق ألن        ومن المنطلق اإلسرائيلي والمن   , بان الواليات المتحدة دولة ضعيفة    
إسرائيل تابعة للمعسكر الغربي والمعسكر األميركي وبالتالي فان انتصار إيران معناه منح منظمة حزب              

تحويـل  . »الرعب سوف يسيطر على حلبـة األحـداث       «اهللا وحركة حماس الكثير من التعزيز وبالتالي        
ان هناك الكثير من التغيير في      : ية يقول دان مريدور   الصراع إلى صراع ديني وبالنسبة للمسألة الفلسطين      
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المواقف اإلسرائيلية حيث ان الرأي العام اإلسرائيلي يتقبل اآلن بشكل أكبر مبدأ الـدولتين اإلسـرائيلية                
والفلسطينية، ولن تكون هناك مشكلة أكبر تواجه إسرائيل، وهي قيام المنظمـات اإلسـالمية المعاديـة                

اع إلى صراع ديني، وبالتالي هنالك صعوبة أكبر في التوصل إلى حل، ويؤكـد              إلسرائيل بتحويل الصر  
مريدور أنه رغم أن الجانب الفلسطيني رفض في السابق االقتراحات اإلسرائيلية، ولكـن مـن الممكـن                 
العودة لمائدة المفاوضات في ظل التطورات في الشارع الفلسطيني والتحسن في المجـال االقتـصادي،               

  .جب مناقشة القضايا كافة بين الجانبين وضمنها القضايا الجوهرية مثل القدس والالجئينوبالتالي يتو
فيعتقد مريدور أن على إسرائيل العمل من أجل تغيير الواقـع           » تقرير جولدستون «أما بالنسبة لموضوع    

أن على إسرائيل   ويعتقد  . القائم بالنسبة لتفسير القانون الدولي فيما يتعلق بالحرب ضد التنظيمات المسلحة          
دراسة الموضوع بدقة وحذر، وبشأن المستوطنات يؤكد أن إسرائيل لن تتخلى عن الكتـل االسـتيطانية                

  .الكبرى التي ستبقى تحت السيادة اإلسرائيلية
، إلـى   »كاديما«ثم تطرقت عضوة الكنيست تسيبي ليفني، زعيمة المعارضة في إسرائيل ورئيسة حزب             

، وهاجمت ليفني المجتمع الدولي في كلمتها أمام المؤتمر السنوي الثالث لمعهد            المخاطر المحدقة بإسرائيل  
أبحاث األمن القومي، وادعت أن المجتمع الدولي ال يطبق المبادئ التي يدعيها، ويساوي بين اإلرهـاب                

تمة ، وأضافت ليفني أنها غير مه     »يدافعون عن وطنهم  «وبين الجنود اإلسرائيليين الذين     » أعداء إسرائيل «
ألوامر االعتقال الصادرة في بريطانيا بحقها تحت تهمة القيام بجرائم حرب، وإنها على استعداد للعـودة                
لما قامت به وفعلته بالسابق، وادعت أن اإلصابات التي حدثت بين الجمهور في قطاع غـزة لـم تكـن                    

ر السكان اإلسـرائيليين،    العمليات ضد إسرائيل وتفجي   «مقصودة، بل إنها وليدة الظروف التي أدت إليها         
بمواجهة األعداء الذين يسعون فـي أيـة فرصـة          » الدفاع عن النفس  «وترى ليفني أن من حق إسرائيل       

ضد قطاع غـزة، وتـرى      » الرصاص المصبوب «لمهاجمتها والنيل منها، وتؤكد أنها تؤيد مجدداً عملية         
 وبالنسبة لمفاوضات مع حركة حمـاس       فيها عملية من أجل الدفاع عن إسرائيل والمواطنين اإلسرائيليين،        

قالت انها ترفض الفكرة جملة وتفصيالً، وترى أن على إسرائيل محاربة حركة حماس وعدم مفاوضتها،               
وبالنسبة لعدم سفرها لبريطانيا لم تشر إلى السبب الحقيقي وهو أمر االعتقال الصادر بحقها تحـت بنـد                  

ينيين، ورفـضت التعقيـب علـى األمـر مـع نهايـة             مسؤولية القيام بجرائم حرب ضد السكان الفلسط      
محاضرتها، ولكنها أشارت إلى أن أوامر االعتقال الصادرة يتوجب على بريطانيا منعها من خالل تغيير               
التشريعات التي تجيز لكل مواطن بريطاني تقديم طلب العتقال مجرمي الحـرب أو المتهمـين بجـرائم               

  .حرب وجرائم ضد اإلنسانية 
  ستراتيجية إلسرائيلالتحديات اإل

أشار اللواء عاموس يادلين رئيس شعبة االستخبارات العامة بالجيش اإلسرائيلي في محاضـرته إلـى أن        
 كيلـوجرام ولكـن بتخـصيب       1700إيران زادت من مخزونها من اليورانيوم المخصب ولديها حاليـاً           

يكون من الممكن اسـتخدام      بالمائة حتى    33منخفض، وإيران تعمل من أجل رفع مستوى التخصيب إلى          
المادة المخصبة ألغراض إنتاج األسلحة النووية، وأضاف يادلين أن إيران تعمل من خالل خطة مدروسة               
وإستراتيجية وحكيمة لوضع أسس لبنية تحتية نووية وذلك بواسطة توزيع المنشآت النوويـة المكـشوفة               

ن تطوير قدراتها فـي أي وقـت تـشاء،          والمخفية، وفي نفس الوقت تطور إمكانيات عسكرية تمكنها م        
وتحدث يادلين حول ثالثة مسارات، التكنولوجي والديبلوماسي والسلطوي، وحسب اعتقاده فـإن إيـران              
تقدمت في المسار التكنولوجي، وهي على وشك استكمال الدائرة في هذا المجال، والهدف اإليراني أن يتم                

بإمكانها الوصول إلى حيازة أسلحة نوويـة خـالل         «ووية  التعامل مع إيران على أنها دولة ذات قدرات ن        
، وهذا األمر حسب اعتقاد يادلين سوف يمنح الدول والمنظمات المتحالفة مع إيران الـدعم               »فترة قصيرة 

للقيام بعمليات تكون لديهم الجرأة على القيام بها حتى اليوم، وإضافة لذلك مثل هذا الوضع سيدفع الـدول                  
  .عن سبل للحصول على قدرات نووية العربية إلى البحث 
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وبالنسبة للتهديدات اإلستراتيجية الممكنة إلسرائيل قال يادلين ان هناك حالياً هدوءاً على جبهات الـشمال               
والجنوب وذلك حسب اعتقاده بفضل العمليات العسكرية التي قامت بها إسرائيل في حرب لبنان الثانيـة،                

ن جزءاً من الهدوء سـببه أن منظمـات حـزب اهللا وحمـاس              والهجوم على قطاع غزة، ولكنه يضف أ      
تستغالن الظروف الحالية للقيام باستعدادات مختلفة من تدريبات عسكرية وتهريـب أسـلحة، وهنالـك               

  .استعدادات جادة لمواجهات جديدة مع إسرائيل
ـ » المحور الراديكالي«وبهذا الصدد يقول يادلين أن عناصر       اس تـدرس  إيران وسورية وحزب اهللا وحم

التطورات المختلفة في مجاالت عديدة، وبالتالي تقوم باالستعداد لمواجهات جديدة بناء على ما تم القيام به                
في الماضي، وتسعى لالمتناع عن أخطاء كانت في الماضي، وبالتالي تدرس الخطوات العسكرية التـي               

اإلسرائيلية المختلفة في المـستقبل،     قام بها الجيش اإلسرائيلي من أجل التعامل بشكل مختلف مع القوات            
وفي الجانب التكنولوجي يرى يادلين أن هنالك الكثير من التطور لـدى الـدول والتنظيمـات المعاديـة                  
إلسرائيل، وبالتالي هذا األمر يشكل تحدياً كبيراً للقدرات العسكرية والتكنولوجية اإلسرائيلية مما يوجـب              

شكل يبقي فجوة لصالح إسرائيل، والنقطة التي يتوجب االهتمام بها          على إسرائيل العمل لتطوير قدراتها ب     
بشكل أوسع هي بحسب رأي يادلين القدرات اإللكترونية، والقدرات في مجال الكمبيـوتر لـدى أعـداء                 
إسرائيل، والتي سوف تستخدم في المستقبل لمهاجمة مراكز االتصاالت المدنية والعـسكرية اإلسـرائيلية         

  .ومراكز الحوسبة
  العالقات مع تركيا مكسب إستراتيجي إلسرائيل

وكان الضيف التركي بالمؤتمر عضو البرلمان التركي سوئيت كينيكليو جلو نائب رئيس الحزب الحـاكم               
للشؤون الخارجية، ومع بداية محاضرته قال ان الحزب الحاكم هو حزب محافظ ولكنه ال يطرح برنامجاً                

 في تركيا في نواح متعددة، ولتركيا مشكالتها الخاصـة، ولكنهـا فـي              حزبياً إسالمياً، ألن هنالك انفتاحاً    
السنوات األخيرة تسعى إلى تحسين عالقاتها بكل الدول لمحيطة بها حيث ان لتركيا مصالح مختلفة مـع                 
العديد من الدول، وهناك عدة حلبات تثير اهتمام تركيا، وليس فقط حلبة الشرق األوسط، فتركيا تهتم جداً                 

دث في منطقة البلقان بشكل عام، ومنطقة البحر األسود، وفي السنوات األخيـرة اتـسعت دائـرة                 بما يح 
النشاطات االقتصادية التركية لتشمل العديد من الدول، وهنالك تصدير تركي لمجموعة واسعة من الدول              

، وعالقاتها تتشعب   وأكد كينيكليو جلو أن لتركيا عالقات طيبة بكافة بلدان المنطقة         . بينها إسرائيل وسورية  
أيضا للنواحي السياسية، وهي تتدخل بشكل كبير في الكثير من النواحي التي تتطلب التدخل بنـاء علـى                  

للغـرب بـل    » قلبت ظهرهـا  «توجهات الدول الصديقة، وال يعني ذلك أن تركيا معادية للغرب، أو أنها             
  .انت ذات توجهات للشرق وللغرب معاًبالعكس فتركيا معنية بعالقات طيبة مع الجانبين ألنها دائماً ك

وفي العقد األخير حدثت تطورات كثيرة تلزم تركيا أن تلعب دوراً مهماً في العديد من المجاالت األمـر                  
الذي يسهم في استقرار المنطقة، فلتركيا عالقات واسعة بالدول العربية ودول الخليج وإسرائيل وسـورية              

 متشعبة بدول البلقان والدول األوروبية وإيران، وعالقتها بدولة ما          ولبنان، وفي نفس الوقت لديها عالقات     
ال تعني أنها ضد دولة أخرى، وعلى سبيل المثال التغييرات التي جرت في العالقات التركية السورية ال                 
تعني أن تركيا ضد إسرائيل، ولكن لتركيا مصالح، وهي معنية أن تكون وسيطاً بين الدولتين في المسار                 

ي، وهذا بناء على رغبة الجانبين، ولكن من جانب آخر فالرأي العام التركي كـان ضـد بعـض                   السلم
العمليات التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين حيث ان للفلسطينيين الكثير من التأييد في تركيـا وفـي           

ـ                 ي عـدة   الرأي العام التركي، وبالتالي التدخل التركي في الصراع سوف تكون له جوانـب إيجابيـة ف
مسارات، وبالنسبة للحزب الحاكم الذي ينتمي إليه النائب كينيكليو جلو فهو في رأيه حزب معتدل، ولكن                
وسائل اإلعالم في الدول الغربية وفي إسرائيل تصور هذا الحزب على أنه متطرف، وهـذه توجهـات                 

اً بل متنوعاً، والدليل أنه     خاطئة وغير مفهومة، ألن البرنامج الحزبي للحزب الحاكم ليس برنامجاً إسالمي          
ولديها نـشاطات   ) G20( االقتصادية   20في فترة الحزب الحاكم الحالي أصبحت تركيا ضمن دول الـ           
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 بالمائة سنوياً في االقتصاد التركي، ويؤكـد    7.5واسعة ضمن منظمة األمم المتحدة، وهنالك تطور بنسبة         
دة للوساطة بين إسرائيل وسورية، فيما إذا كـان         النائب التركي أن تركيا على استعداد في اي وقت للعو         

الجانبان على استعداد لذلك، ولكن على القيادات اإلسرائيلية أن تعلم أن تركيا قلقة من األوضاع الحاليـة،    
وتتخوف من تدهور الوضع في المستقبل، وبشكل خاص التدهور في أوضاع قطـاع غـزة، والتـدهور                 

  .يين ألن من شأن تدهور األوضاع التأثير على استقرار المنطقةاإلنساني في حالة السكان الفلسطين
  تقييم إسرائيلي للعالقات مع تركيا

وفي محاضرته أكد داني ايالون نائب وزير الخارجية اإلسرائيلية أن العالقات التركية اإلسرائيلية جيـدة               
ن أن العالقات التركية تبرز     رغم أن بعض الضبابية خيمت على العالقات في الفترة األخيرة، ويعتقد ايالو           

في استمرار العالقات االقتصادية والعالقـات فـي المجـال الـسياحي، وبمـا أن تركيـا ذات أهميـة                    
جيواستراتيجية في المنطقة، فمن مصلحة إسرائيل البقاء على عالقة جيدة بتركيا رغم اللهجة الخطابيـة               

ة، وأضاف ايالون أن تركيا وإسرائيل هي دول        المتوترة التي صاحبت عالقات الدولتين في الفترة األخير       
غير عربية، ومن صالح الدولتين التعاون من أجل التأثير في الكثير من األمور المتعلقة بالمنطقة، ولكـن       

  .يتوجب على إسرائيل رؤية األمور من منطلق مصالحها
  وساطة تركية

 تركيا كانت دائماً وسيطاً في نقطـة        وحول مسألة الوساطة التركية بين إسرائيل وسورية يرى أيالون أن         
ما، وحتى في فترات سابقة كانت وسيطاً بين اإلسرائيليين والفلسطينيين،ولكن حـسب اعتقـاد ايـالون                
الوساطة بشأن سورية ليست مقبولة وكانت خاطئة بمنظور رجعي، أي أن تقييم األمور اليوم يشير إلـى                 

لم يكن على إسرائيل الموافقة، ألن القيادة الـسورية         أن موضوع الوساطة من جانب تركيا كان خاطئاً و        
حسب اعتقاد ايالون لم يكن هدفها السالم بل كان هدفها الخروج من حالة العزلة التي كانت عليها، وكانت               
بحاجة للوساطة التركية ومسألة المباحثات من أجل فتح قنوات لعالقات مع دول الغرب، وبالتالي فالقيادة               

 مسألة المباحثات السلمية والوساطة التركية ألهدافها وهذا ما تراه إسـرائيل اليـوم،              السورية استخدمت 
 خرجـت مـن     2008 حتى   2006وهاجم ايالون القيادة السورية بالقول ان القيادة السورية بين السنوات           

ة عزلتها، والحوار مع إسرائيل منحها مكانة أفضل خاصة لدى الدول األوروبية ولكن القيـادة الـسوري               
ليست مستعدة لدفع ثمن السالم، وهي مستمرة في دعم المنظمات المناوئة إلسرائيل، ولذلك فكل تحـرك                
سوري جديد يجب أن يؤكد إلسرائيل النوايا السورية الصادقة بالنسبة للسالم، وبالنسبة للجانب الفلسطيني              

 تعنتاً ورفضاً للعودة لمـسار      يرى ايالون أن إسرائيل قدمت عدة تنازالت للجانب الفلسطيني، ولكن هنالك          
المباحثات، والحوار على مائدة المفاوضات، ويتهم ايالون القيادات الفلسطينية بأنها تسعى إلـى محاربـة               
إسرائيل في الحلبة الدولية والى عزل إسرائيل في المحافل الدولية المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بقـضية                

 التقدم في مجال المفاوضات السلمية حسب اعتقـاد ايـالون،         تقرير جولدستون، وهذا األمر لن يؤدي إلى      
ويشير ايالون إلى أن هنالك محاوالت من جانب حزب اهللا وحماس، وجانب مـن الـسلطة الفلـسطينية،                  
لتحويل الصراع إلى صراع ديني، وبالتالي التأثير على الدول األخرى العربية واإلسالمية، ولكنه أشـار               

تكون العالقات مع العالم العربي واإلسالمي على شاكلة العالقات مع تركيـا،            إلى أن إسرائيل تطمح أن      
وأكد أيالون أن مباحثات على أصعدة مختلفة تجري مع المسؤولين األتراك، وهنالك نية توسيع التعـاون                

  .اإلستراتيجي بين الدولتين ومن الوجهة اإلسرائيلية على األقل
  5/3/2010الرؤية، الكويت، 
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  !الضفة في قبضة دايتونصاروخ  .62
  ياسر الزعاترة

األجهزة األمنية الفلسطينية في اعتقال خلية لكتائب عز الدين         " نجاح"كشف في الضفة الغربية مؤخرا عن       
القسام التابعة لحركة حماس كانت تستعد إلطالق صاروخ قسام باتجاه مواقع إسرائيلية فـي األراضـي                

  .48الفلسطينية المحتلة عام 
عن مسؤول كبير في األجهزة األمنية الفلسطينية قوله إن ما جرى قد تم بعد              " يو بي آي  "وكالة  وقد نقلت   

ورود معلومات أمنية دقيقة تشير إلى قيام الخلية في قريتي بيت سيرا وبيـت لقيـا باإلعـداد إلطـالق                    
  .الصاروخ الذي عثر عليه بينما كان معدا لإلطالق، حيث تم تسليمه إلى اإلسرائيليين

س من المستبعد بالطبع أن يصار الحقا إلى اإلفراج عن أعضاء الخلية، وبالطبع بعد تسليم المعلومـات                 لي
التي بحوزتهم للطرف اإلسرائيلي الذي سيقوم باعتقالهم الستكمال التحقيق، اللهـم إال إذا وافـق علـى                 

ل جوانبـه، وجـرت     ولن يحدث ذلك إال في حال استكمل التحقيق من ك         . استمرار اعتقالهم لدى السلطة   
إحاطة الصهاينة علما بسائر تفاصيل العملية من األلف إلى الياء، أعني كيف حصل الشبان علـى تقنيـة                  

  .الصاروخ ومنصة اإلطالق، وهي معلومات ستوفرها السلطة على األرجح
 بمهنة  لم توفر السلطة جهدا في السياق المذكور، إذ لجأت بالفعل إلى اعتقال واستجواب معظم المشتغلين              

الحدادة، على اعتبار أن مجسم الصاروخ يصنع في ورش الحدادة، أو هكذا يفترض، فضال عن مالحقـة            
عدد من الرعاة في المنطقة المستهدفة للحصول على مزيد من التفاصيل، مع العلـم بـأن معظـم تلـك                    

دمه أجهزة السلطة   التفاصيل لن تلبث أن تكون حاضرة بين يدي المعنيين، والسبب أن التعذيب الذي تستخ             
  .هو في الغالب من النوع الذي ال يحتمل

والحال أن التركيز اإلسرائيلي على العمل المسلح أكثر من سواه ليس جديدا، والمعتقلـون فـي سـجون                  
السلطة هم في الغالب من المشتغلين بالعمل السياسي واالجتماعي، ويندر أن يكون من بينهم أعضاء في                

ب أن اإلسرائيليين ال يتركون هذا الشأن للسلطة، بل يديرونه بأنفسهم، وهم فـي              الجناح العسكري، والسب  
حال وصلتهم معلومة في هذا االتجاه يقومون باجتياح المناطق، بما فيها تلك التي سلمت أمنيـا للـسلطة                  

  .ويعتقلون من يشاؤون ثم يخرجون من دون استئذان
نها كانت وال تزال هاجـسا مقلقـا بالنـسبة للطـرف            في هذا السياق المتعلق بالصواريخ، يمكن القول إ       

اإلسرائيلي، ولذلك كانت مسألة النجاح في نقل تقنية تصنيعها، فضال عن النجاح فـي إطالقهـا، شـغال                  
شاغال ألجهزة األمن اإلسرائيلية، األمر الذي تعكسه التصريحات األمنية، فضال عن السياسية في سـياق               

 نهائية ال تسمح بمثل هذا التحول، حيث يجري الحديث في هذا اإلطـار         الحديث عن تسوية نهائية أو شبه     
عن محطات إنذار مبكر وتبادل ألراض وتأجير ألخرى، وكل ذلك في سياق من إدراك طبيعة الجغرافيا                

 كاملة للواليـة    67الفلسطينية، حيث يغيب العمق للدولة العبرية في حال وقع نقل األراضي المحتلة عام              
  .الفلسطينية

ما ينبغي أن يقال في سياق الحديث عن هذه الواقعة األخيرة، هو أنها لم تكن المحاولة األولى في سـياق                    
السعي إلى نقل تقنية الصواريخ إلى الضفة الغربية تبعا ألهميتها من حيث التأثير نظرا لقرب األهـداف                 

ي تأكيدها على أن قوى المقاومة      اإلسرائيلية الحساسة من أراضي الضفة، أما الذي ال يقل أهمية فيتمثل ف           
لم تيأس، وهي تواصل العمل رغم الضربات البشعة التي تلقتها خالل األعوام األخيـرة مـن الطـرفين                  
الفلسطيني واإلسرائيلي، وهي ضربات لم تبق من خاليا المقاومة شيئا يذكر، بخاصة الجناح العـسكري               

صر كتائب األقصى التابعة لتفح بطرق شتى، مـن         لحماس والجهاد، بينما وقع استيعاب الكثيرين من عنا       
بينها تسليم أسلحتهم واالنخراط في الحياة العامة بعد الحصول على األمان من الطرف اإلسرائيلي عـن                

  .طريق السلطة، مع العلم بأن من يفكر في المقاومة منهم غالبا ما يستهدف بالقتل أو االعتقال
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بالواقعة التي نحن بصددها هو ما تعكسه من حماسة بالغة للتنسيق           الجانب اآلخر في هذا السياق المتعلق       
مـؤخرا عمليـة    " أحبطـت "األمني مع االحتالل لدى أجهزة السلطة، وقد ذكر أيضا أن ذات األجهزة قد              

استشهادية كانت فتاة من حركة الجهاد بصدد تنفيذها، كما يفتخر مسؤولوها بإحباط عشرات العمليـات،               
كدا، ألن محاوالت الفعل كانت محدودة خالل العامين األخيرين بسبب حجم الضربات            وإن لم يكن ذلك مؤ    

  .التي تلقتها األجنحة العسكرية كما ذكر من قبل
تشير هذه الحماسة للتنسيق األمني إلى الرفض المطلق للمقاومة المسلحة في برنـامج المجموعـة التـي              

ألن األمن برمته ال زال بيد اإلسرائيليين الذي ينقلـون          تتحكم بالضفة الغربية، أعني من الناحية السياسية        
مهماتهم تباعا ألجهزة السلطة التي يرعاها الجنرال األميركي كيث دايتون، وبالطبع في سـياق مسلـسل                

أيلول من عـام    /سيؤدي إلى العودة بالوضع إلى ما كان عليه قبل اندالع انتفاضة األقصى، نهاية سبتمبر             
  .لة المؤقتة على ما يتركه الجدار من الضفة الغربية، وصوال إلى الدو2000

نتذكر هنا كيف أدانت السلطة على لسان رئيس وزرائها قتل عنصر أمن فلسطيني سابق لجندي إسرائيلي                
في نابلس قبل أسابيع، واعتبار العملية تهديدا للمشروع الوطني الفلسطيني، مع أن العملية كانت من النوع                

، وهو ما   )67عملية ضد هدف عسكري في األراضي المحتلة عام         (قاومة مشروعة   المعترف به دوليا كم   
يؤكد أن القوم ليسوا مترددين البتة في موقفهم من المقاومة المسلحة أيا كان شكلها ومكانهـا وزمانهـا،                  
األمر الذي يبدو طبيعيا إلى حد كبير، فمن يريد الحفاظ على هذه السلطة الخاضعة بالكامـل لالحـتالل،                  
والتمتع بمزاياها على صعيد شخصي وعائلي، ال يمكن أن يفكر في المقاومة، بـل وال حتـى الـسكوت              

  .عليها
بعد ذلك يأتي من يتساءل بكثير من السخف عن المقاومة ووجودها في الضفة الغربية، كأن عناصـرها                 

لى فعل شيء في    يسيرون على الماء ويطيرون في الهواء، وليسو بشرا عاديين يسعون بجهدهم البسيط إ            
  .مواجهة االحتالل، ويدفعون ثمن ذلك أرواحهم أو أعمارهم في السجون

" اإلرهـاب "المصيبة أن هذا اإلخالص في تنفيذ شروط خارطة الطريق وبندها األول المتمثل في مكافحة               
ال يقابله سوى االستخفاف من الطرف اإلسرائيلي الذي يـرفض مجـرد تجميـد مؤقـت                " التحريض"و

ان في الضفة والقدس، كما يواصل مسلسل التهويد الذي كان آخـره ضـم الحـرم اإلبراهيمـي       لالستيط
  .ومسجد بالل بن رباح إلى المواقع التراثية اإلسرائيلية

سيسجل التاريخ هذه المرحلة من مراحل النضال الفلسطيني بوصفها األسوأ على اإلطالق، إذ إنها المرة               
العدو هذا المستوى، مشفوعا بقدر كبير من الحماسة والتنظير، األمر          األولى التي يصل فيها التعاون مع       

الذي ال يجـد أي بـأس فـي         " الفلسطيني الجديد "الذي يعكس نجاح الجنرال دايتون الرهيب في صناعة         
  .التنكيل بالمجاهدين مقابل التعاون مع عدوه، بل واالفتخار بذلك

ا نؤمن به أنها ستنتهي عـاجال أم آجـال، ألن علـى            ال نعرف كم ستستمر هذه المرحلة البائسة، ولكن م        
أرض فلسطين شعبا عظيما لن يقبل هذا الحال، حتى لو عجز عن مقاومته لبعض الوقت في ظل سـطوة            

  .األمن والقمع التي يعانيها على يد الشقيق والعدو
 5/3/2010نت، .الجزيرة

  
  لجنة المتابعة العربية تذبح فلسطين .63

  مصطفى الصواف
ابعة العربية التي كانت طوع اإلدارة األمريكية ورغبة عباس بالعودة إلى طاولـة المفاوضـات               لجنة المت 

غير المباشرة بين عباس وفريق تفاوضه واإلسرائيليين، رغم ما تقوم به سلطات االحتالل اإلسرائيلي من               
هاينة وقطعـان   عمليات تهويد للمقدسات اإلسالمية، ومحاولة هدم المسجد األقصى، وتدنيسه من قبل الص           

 ، وكيـف كانـت      48المستوطنين، هذا الموقف يذكرني بموقف الجيوش العربية التي شاركت في حرب            
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مشاركتها مصيبة من المصائب التي حلت على الشعب الفلسطيني، ومهدت لسيطرة اليهود الصهاينة على              
  . تصبين الصهاينةالمدن الفلسطينية بدال من أن تعمل على مساعدة الفلسطينيين للتخلص من المغ

هذه اللجنة المسخ التي أعطت الضوء األخضر لفريق التفاوض الفلسطيني بالعودة للتفاوض تحت مسمى              
رغم االستيطان الذي لم يبق مكاناً في القدس،وينهب األرض يا عرب ، القـدس              ) التفاوض غير المباشر  (

 شرقية وال غربيـة، وال يوجـد قـدس          القدس هي القدس ال   ! يا لجنة المتابعة العربية، أتعرفون القدس؟     
شريف وقدس غير شريف، القدس واحدة غير قابلة للتقسيم، كما هي فلسطين غير قابلة للتقسيم، فمـن ال                  
يملك ماالً للزواج يا عرب، ال يجوز له الزنى، أنتم اليوم في حالة يرثى لها، حالة من الضعف والهـوان                    

ن لسطوة اإلدارة األمريكية وابتزازاتها، ومنكم من لـو         تجعلكم تفرطون بالمقدسات وفلسطين، وترضخو    
قال ال والتحم بشعبه لن تقدر اإلدارة األمريكية بكل قوتها أن تفعل الكثير؛ ولكن ألنكم ال تملكـون إرادة،                
وألنكم منفصلون عن شعوبكم تبدون ضعافاً مستسلمين تبيعون مقدساتكم من أجل كرسي أو حفنـة مـن                 

  . المال المقدمة إليكم
محمود عباس ضعيف نعلم ذلك وتعلمون أنتم كذلك، والتهديدات األمريكية بمنع المال وتقـويض سـلطة                
عباس، وتخويفه بانفضاض الشعب عنه، أو استبداله بمن يكون أكثر طوعا لها ولرغباتها، ومـا أكثـر                 

الهبوط عـن الـشجرة     ، هذا القرار الذي شكل سلم       )إسرائيل(المنتظرين للقيام بالدور الذي تريد أمريكا و      
التي صعد عليها عباس ولم يجد من يمد له يده لينزله دون أن تكسر رقبته، فكانت اللجنة هي من ينزله،                    
حتى يخرج على الشعب الفلسطيني بطال، ليقول لوال اإلجماع العربي والرغبة العربية لما عـدت إلـى                 

، قـال إن الـردود األمريكيـة علـى          طاولة المفاوضات، علما أن احد قيادات حركة فتح محمد دحالن           
االستفسارات الفلسطينية غير كافية وال تصلح كضمانات أو توضيحات للجانب الفلسطيني، هـذه حجـة               

  . اللجنة للموافقة بعد أن جمل لهم عباس الردود األمريكية لرغبته في العودة إلى طاولة المفاوضات
جامعة العربية أن القرار كان باإلجمـاع مـن قبـل           هذه اللجنة، التي ادعى عمرو موسى األمين العام لل        

اللجنة، وهذا ما نفاه وزير الخارجية السوري وليد المعلم من أن البيان أو القرار لم يكن فيه إجماع عربي                   
، مؤكداً أن هذه اللجنة ليس من اختصاصها تفويض السلطة الفلسطينية، وان هذه اللجنة وجدت فقط مـن                  

  . لعربيةأجل الترويج للمبادرة ا
رغم عدم االقتنـاع بجديـة الجانـب        :" وأوضح المعلم أن البند الرابع من البيان والذي نص على التالي          

اإلسرائيلي في تحقيق السالم العادل ترى اللجنة كمحاولة أخيرة ، إعطاء الفرصة لمباحثات غير مباشرة               
  ". تسهيال لدور الواليات المتحدة في ضوء تأكيداتها للرئيس الفلسطيني

اللجنة متناقضة؛ ولكنها ال تستطيع أن ترفض طلبا أمريكيا حتى لو كان على حـساب حقـوق الـشعب                   
  . الفلسطيني، ومستقبله، وتنازال منهم عن المقدسات، وعلى رأسها مدينة القدس

إن الموقف الغريب والمستنكر والمرفوض ليس فقط من الشعب الفلسطيني بل والعربي، هو تخٍل واضح               
ين وشعبها، وهو وسيلة لتمكين اإلدارة األمريكية من تمرير مشروع التصفية للقضية الفلسطينية             عن فلسط 

عبر العودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة من باب الخطوة التمهيدية المسماة المفاوضات غير المباشرة              
  . التي طرحتها اإلدارة األمريكية

ي وال نعتقد أن أحداً يمكن أن يفـرض أمـراً ال يقبلـه              على العموم، من يملك الحق هو الشعب الفلسطين       
الشعب الفلسطيني، ال لجنة عربية هزيلة، وال جامعة عربية منقسمة وممزقة وفاقدة لوحدة الموقـف وال                

  . يملك كل أعضائها أمرهم أو قرارهم
على جريمتهم  وهذه الموافقة من لجنة مخزية هي جائزة للمجرم نتنياهو وللمجرمين في الكيان الصهيوني              

في غزة وحصارهم عليها، ومكافأة على تهويدهم للمساجد وتشجيع على استمرار السعي نحو تهويد وهدم               
  .القدس

  5/3/2010فلسطين أون الين، 
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  نفخ في قربة عربية مثقوبة .64

  نقوال ناصر
اجع القـادة   ، أن يتر  "كالنفخ في قربة مقطوعة   "سيكون من باب التمني، أو كما يقول المثل الشعبي العربي           

 في مؤتمر قمتهم بليبيا أواخر الشهر الجاري عن قرار وزراء خارجيتهم يوم األربعاء الماضي               -العرب  
بتوفير غطاء عربي لتراجع المفاوض الفلسطيني عن شروطه المعلنة الستئناف المفاوضات العقيمة مـع              

فحسب، بل ألن المفاوض الفلسطيني     دولة االحتالل اإلسرائيلي، ليس ألن هؤالء الوزراء هم ألسنة قادتهم           
العربية ليس في جعبتهم أي خيار آخر غير الرضوخ للضغوط األميركية التـي مـا زالـوا                 " شماعته"و

بدورهم ينفخون في قربتها المثقوبة ويرهنون قرارهم العربي ومعه القرار الفلسطيني للسراب الخادع بأن              
السياسية لممارسة ضغط علـى عـصاها اإلسـرائيلية         واشنطن قد تتمكن في يوم ما من امتالك اإلرادة          

أو تذعن لجعل المـصالح الحيويـة األميركيـة، ال          " تتنازل"اإلقليمية التي تستخدمها ضدهم جميعا لكي       
اإلسرائيلية، هي عماد السياسة الخارجية األميركية في المنطقة، لكن كل الدالئل تؤكـد             " األمنية"المصالح  

 اإلدارات األميركية المتعاقبة وال الحكومات العربية معنية حقا بمساهمة جـادة            المرة تلو األخرى بأنه ال    
  .في تحول كهذا

والالفت للنظر في قرار وزراء خارجية الدول األعضاء في لجنة متابعة مبادرة السالم العربية ليس فقط                
رضت علية القـوى    ما اعترضت سوريا عليه بأنه ليس من صالحية اللجنة اتخاذ قرار كهذا، وال ما اعت              

الفلسطينية بأنه يفوض قيادة فلسطينية منتهية شرعيتها بالتفاوض، وال ما اعترضت عليه فصائل فلسطينية              
أعضاء في منظمة التحرير التي تقودها رئاسة محمود عباس بأنه قرار مخالف لقرار سابق اتخذته اللجنة                

 لفتاً للنظر أن قرار لجنة المتابعة يعبـر ألول          التنفيذية للمنظمة حول استئناف المفاوضات، بل إن األكثر       
مرة عن موقف عربي سقفه أدنى من السقف السياسي المعلن للمفاوض الفلـسطيني الـذي كـان دائمـا               

ويلفت النظر أكثر أيضاً أن لجنة المتابعة العربية قد         . يستقوي بالسقف التفاوضي األعلى للموقف العربي     
والتـي  " تتابعها"وض في تناقض صارخ مع مبادرة السالم العربية التي          أجازت االنفراد الفلسطيني بالتفا   

القادة العرب عليها تحديداً من أجل وضع حد لمزيد من االنفراد العربي في الـصلح مـع دولـة                   " أجمع"
  .االحتالل اإلسرائيلي ومن أجل أن يسالموا جماعة إن عجزوا عن الحرب جماعة

ـ          أما التناقض األكبر في قرار لجنة ا       " تعريـب "لمتابعة فيكمن في موافقة عربية على اإليحاء الخـادع بـ
القرار التفاوضي الفلسطيني بينما يعرف وزراء الخارجية المعنيون وقادتهم أكثر من غيرهم بأن القيـادة               
الفلسطينية المفاوضة إنما كانت تبحث عن مجرد غطاء عربي يمنحها شرعية عربية تمكنها من مواجهة               

 في األقل في إطـار المعطيـات الـسياسية          –ي فلسطيني رافض الستئناف المفاوضات      شبه إجماع وطن  
 من أجل مواصلة مسار كان منذ البداية مساراً تفاوضياً منفرداً وثنائياً غير عابئ بأي               –والميدانية الراهنة   

ياتـه  موافقة أو أي رفض عربي له ولتكتيكاته ومرجعياته، مساراً تجهد الـدول العربيـة لمعرفـة حيث                
أو تكون سـلبية    ) األردن مثاال (وتفاصيله خشية أن يتمخض عن نتائج قد تكون سلبية على أمنها الوطني             

  ). سوريا ولبنان(على مسارات التفاوض الثنائية األخرى 
وفي هذا السياق ال بد من تسجيل المفارقة الكامنة في حرص الرئاسة الفلسطينية المفاوضة علـى مـنح                  

ناف المفاوضات بينما كانت هذه الرئاسة نفسها غير معنية حتـى بالحـصول علـى               شرعية عربية الستئ  
في واشـنطن عـام     ) اتفاق أوسلو " (إعالن المبادئ "شرعية فلسطينية عندما فاوضت سراً ثم وقعت على         

الـذي  " الرسـمي "، دون استئذان أحد من العرب أو نيل بركاتهم، من وراء ظهر الوفد الفلسطيني               1993
يدير مفاوضات علنية شفافة في العاصمة األميركية طوال اثنين وعشرين شهراً مما قاد رئيس              كان حينها   

 بـسبب   1993أبريل عـام    / حيدر محي الدين عبد الشافي إلى االستقالة في نيسان          . هذا الوفد الراحل د   
لتها وهـذه   الخالف حول المستعمرات االستيطانية اإلسرائيلية ورفضه أي تسوية بشأنها ال تنص على إزا            
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هي نفسها العقدة التي تمنع في الوقت الحاضر حتى إجماع الفصائل المؤتلفة في إطار القيادة المفاوضـة                 
، ناهيك عن إزالتها بعـد أن تفتقـت عبقريـة           "تجميدها"لمنظمة التحرير على استئناف المفاوضات دون       

لة االحـتالل، وهـذه هـي نفـسها         إلبقائها تمهيداً لضمها إلى دو    " تبادل األراضي "المفاوضين عن فكرة    
المستوطنات التي ألزمت الرئاسة المفاوضة نفسها بعدم استئناف المفاوضات قبل تجميدها كشرط مـسبق              
ولو لفترة مؤقتة قبل أن تقرر تحت الضغط األميركي التراجع عن شرطها بالبحث عن شـماعة عربيـة                  

  .ة يوم األربعاء الماضي هذه الشماعةتعلق عليها تراجعها، وقد وفرت لها لجنة المتابعة العربي
والمفارقة الثانية الجديرة بالتسجيل هنا أن لجنة المتابعة العربية قد اجتمعـت وعلـى جـدول أعمالهـا                  
الفلسطيني بند واحد فقط هو المقترح األميركي باستئناف مفاوضات غير مباشرة، وأن الرئاسة الفلسطينية              

 اجتمـاع   -صائب عريقات في التاسع عشر من الـشهر الماضـي          طبقاً لكبير المفاوضين     -" طلبت"قد  
وزراء الخارجية العرب الثالثة عشر األعضاء في اللجنة لبحث هذا المقترح األميركي، دون أن تكلـف                
إحداها أو الجانب الفلسطيني الذي طلب اجتماعها أنفسهم بإضافة أي مقترحـات بديلـة يبحثونهـا، ثـم                  

قال محلل أو معلق سياسي إن واشنطن هي التي تضع جداول األعمـال             يغضبون جميعهم أو أكثرهم إن      
لهم، وإنهم جميعا أو أكثرهم يفتقدون اإلرادة السياسية الحرة لكي ال تكون حركتهم السياسية مجرد ردود                

  .فعل مستجيبة للضغوط األميركية
د فقط هو التفاوض الـذي      وإذا كان ال يوجد على جدول أعمال القيادة الفلسطينية المفاوضة سوى بند واح            

كما كتـب عريقـات، بحيـث أصـبح         " الحياة مفاوضات "بدونه ال يعود هناك أي مسوغ لوجودها، ألن         
قناعـة  "التفاوض هدفا في حد ذاته، فإن اإلجماع العربي قد أجمع على الهدف ذاته كما يبدو، ألن هناك                  

ض األميركي وكثير من الدول الغربيـة       لدى الحكومات العربية ومن تراهن عليهم في البيت األبي        " كاملة
 اإلسرائيلية دون ربط هـذه المفاوضـات بفتـرة          –بضرورة الحفاظ على مسار المفاوضات الفلسطينية       

حكومة رئيس وزراء دولة االحتالل الحالي بنيامين نتنياهو، كما قال وزير الخارجية العماني يوسف بـن       
في القاهرة، بالرغم من اعتراف محمود عباس نفسه بأن         علوي على هامش اجتماع لجنة المتابعة العربية        

هناك تراجعاً خطيراً في الموقف األميركي عن الموقف الذي أعلنه الرئيس باراك أوبامـا فـي بدايـة                  "
، كما قال نبيل أبو ردينة، المتحدث       "الموقف العربي ) نفسه(الموقف الفلسطيني هو    "، فعندما يصبح    "واليته

 فلسطيني حقيقي مصر على أن يلـدغوا جميعـا مـن            – تضامن رسمي عربي     باسم عباس، يكون هناك   
اإلسرائيلي بقرار لجنة المتابعـة     " الترحيب"الجحر األميركي مرات، ال مرتين، وفي هذه الحالة ال يعود           

  . العربية مستغرباً
ـ                ى للحركـة   لكن في هذه الحالة ربما يكون من األجدى لعرب فلسطين أن يعودوا إلى االستراتيجية األول

الوطنية الفلسطينية المعاصرة بتعريب قضيتهم عبر القفز عن الحكومات العربية لمخاطبة أشـقائهم مـن               
شعوبها مباشرة، فالطاقات الكامنة في استعداد األمة وشعوبها للتضحية من أجل قضية ما زالـت األمـة                 

زين القوى فيها تغييـراً يغنـي       وشعوبها يعتبرونها قضيتهم المركزية كفيلة بتغيير معادلة الصراع وموا        
  . عرب فلسطين عن االستمرار في النفخ في القربة المثقوبة للحكومات العربية

  5/3/2010فلسطين أون الين، 
  

  مأسسة الموساد .65
  عوفر شيلح

فقد أصـبحت تقـاريره شـبه    . أصبح قائد شرطة دبي ضاحي خلفان تميم شخصية مشهورة في اسرائيل       
اغتيال محمود المبحوح ترى عندنا أكثر فأكثر مثل حكايـات ألـف ليلـة              اليومية عن كشوف في قضية      

 الذي يتهمه خلفان مباشرة، قد أرسل ثالثين شخـصا الغتيـال            –ان يكون الموساد    : وليلة، النه ال يمكن   
وال يمكن أن يكشف عربي في كوفيـة عـن المنظمـة            . رجل واحد؛ وال يمكن أن يكشف عمالؤه هكذا       
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صادر أجنبية أنها تعوق بيديها المشروع الذري االيراني وتطارد أعداء اسـرائيل            المجيدة، التي زعمت م   
  .على وجه البسيطة

ان الموساد، وأكثر من المفاعل الذري في ديمونا، هو آخر قلعة في            .  قد يمكن ما ال يمكن، لكننا ال نعلم       
ي هي ايضا جسم سري لكنهـا       توجد فوق مدير المفاعل لجنة الطاقة الذرية، الت       . مملكة السر االسرائيلية  

أمـا  . في االقل مؤلفة من خبراء ذوي تجربة، يعملون طول اليوم في الرقابة على مصنع النسيج الوطني               
ففي قرار مثل قـرار     : فوق رئيس الموساد فال يوجد اال رئيس الحكومة الذي ليس خارجيا في هذا الشأن             

والى ذلك ايضا ليس عنده وقت أو قـدرة علـى           . اغتيال هو المجيز النهائي وعلى ذلك فانه شريك ايضا        
  .الفحص عن طرائق اتخاذ القرارات والعمل في الموساد

 وماذا عن اللجنة الثانوية الشهيرة للجنة الخارجية واألمن، تلك الجهة العظيمة القدر التي تراقب االجهزة               
لكن ضـعوهم فـي     . ارالسرية؟ من المحقق ان اعضاءها ذوو تجربة، وأناس عملوا كمتخذي قرارات كب           

يكشف الموساد أمامهم كما . غرفة مغلقة، وسيكونون أول من يعترفون بصدق بأنهم ال يعلمون في الحقيقة        
وهم ال يشاركون في تحديد ميزانيته التي هي صندوق أسود يقدم الى الخزانـة العامـة                . يشاء هو تقريبا  

 وهم ال يستطيعون تغييـر ترتيـب أوليـات          .مغلقا مقفال، ويزاد عليه من آن آلخر بال تفسير او تفصيل          
وكمثلهـا  . المنظمة، وال يشاركون في قراراتها الشخصية ذات الشأن، وغير قادرين على قراءة أفكارها            

فاذا شـاء رئـيس     . ايضا الوزيران المتصالن بالموساد في الحكومة الحالية، بوغي يعلون ودان مريدور          
 واذا لم يشأ، فسيقص فقط على رئيس الحكومة الذي هـو            .الموساد مئير دغان شاورهما او قص عليهما      

  .كما قلنا آنفا بمنزلة شريك أعلى أكثر من كونه مراقبا حقيقيا
 اعتيد في اسرائيل اعتقاد أن األمر يجب ان يكون كذلك، فالحديث عن شؤون دولة سرية، وعن حفـظ                   

ساد مثاال آخر وهو جهاز األمـن       لكنكم ستجدون غير بعيد عن مقر عمل المو       . نفوس يحسن التعتيم عليه   
كل رقابة، وهو اليوم مراقب مقيد بالقانون، وأكثر        ) فوق أو تحت  (العام، الذي كان ذات مرة أيضا منظمة        

ان قانون الشاباك، والرقابة والقيود على طرائق تحقيقه نتاج قرار          .  وبحسب جميع اآلراء أنجع    –شفافية  
ب ولجنة لندوي وانفتاحه الجزئي، المراقـب والـذكي للكـشف           حكم محكمة العدل العليا المتصل بالتعذي     
وقد نبعت من معرفة العفن الذي فشى فيه فـي أيـام الظـالم              . االعالمي خدمت الجهاز خدمة جيدة فقط     

عارض قدماء الشاباك جدا أي انفتاح لـه        . 300خاصة، وتم الكشف عنه في كامل قبحه في قضية الخط           
هـي  ) النسبي جدا، فمع ذلك كله ما يزال الحديث عن منظمة سـرية           (ح  نحو الخارج، لكن نتيجة االنفتا    

  .منظمة أنجع وأفضل
لكنني أعلم انه قد حـان      . وال أعلم كيف يجب أن يتم اغتيال كهذا       .  ال أعلم أكان اغتيال المبحوح انعطافا     

 نجاحـات   ميزانيته وتحديد اهدافه، وما يحله له فعله وما يستصوب الحراز         : وقت بحث مأسسة الموساد   
وأعلم أيضا أنه فيما يتعلق بالمنظمات السرية، فان قاعدة ان الظالم ينشأ            . عملياتية ولتقديم منتوج صحيح   

  .من أجل فهم ذلك ال نحتاج الى قائد شرطة دبي. عنه عفن في األساس هي قاعدة صحيحة
  "معاريف"

  2/3/2010وكالة سما، 
  

  إبتزاز إسرائيلي لتركيا اردوغان .66
  طوانعبد الباري ع

ال نستبعد ان يكون اللوبي االسرائيلي في الواليات المتحدة االمريكية قد لعب دورا قويا في تصويت لجنة                 
ضـد  ' ابـادة جماعيـة   'الشؤون الخارجية في مجلس النواب االمريكي لصالح قرار يتهم تركيا بارتكاب            

طوة، وتقديم دعم قوي لـه      ، وذلك بتحريض اللوبي االرمني لالقدام على هذه الخ        1915األرمن في عام    
  .من خلف ستار
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فمن الواضح ان العالقات التركية ـ االسرائيلية في تدهور متصاعد منذ ان وقف السيد رجـب طيـب    
اردوغان وقفته المشرفة في مواجهة العدوان االسرائيلي االخير على قطاع غزة، ومطالبته الدؤوبة بانهاء              

ات التطهير العرقي والثقافي التي يتعرض لها الفلـسطينيون      الحصار الظالم على قطاع غزة، ووقف عملي      
  .ومقدساتهم في االراضي الفلسطينية المحتلة

اللوبي االسرائيلي يتمتع بنفوذ قوي في الكونغرس، وكان دائما يقف الى جانب تركيا في مواجهة نظيـره                 
دأ هذا اللوبي يغير تحالفاتـه      االرمني، ولكن بعد حدوث تغيير في مواقف تركيا تجاه القضية الفلسطينية ب           

  .ويتبنى سياسات ومواقف معادية لتركيا
جاء بمثابـة خطـوة تخريبيـة    ) 22 صوتا مقابل 23(قرار لجنة الكونغرس الذي فاز بصوت واحد فقط         

لجهود المصالحة الضخمة المبذولة من قبل تركيا مع جارتها ارمينيا، ولتمكين البلدين من تطبيع العالقات               
  .ديد من اتفاقات التعاون االقتصاديوتوقيع الع

السرائيل مصلحة كبرى في حصار تركيا، واقامة عالقات وثيقة مع جيرانهـا المختلفـين معهـا دينيـا                  
وتاريخيا، وهذا ما يفسر فتح جرح الخالف االرمني ـ التركي بعد ان قطع شوطا مهما علـى طريـق    

سرائيلي المتطرف لكل من اليونان وقبرص اليونانية       االلتئام، وزيارة افيغدور ليبرمان وزير الخارجية اال      
  .في الشهر الماضي هي محاولة اخرى لتأجيج صراع قديم متجدد بين البلدين وتركيا

تركيا على مدى السنوات الماضية، من خالل االيحاء بأنـه          ' ابتز'اللوبي االسرائيلي في واشنطن لطالما      
من، من خالل منع اللوبي االرمنـي القـوي مـن اختـراق             يدعم موقفها فيما يتعلق بمسألة مجازر االر      

، ويبدو انـه اراد اآلن ان يوجـه رسـالة           'حرب ابادة 'الكونغرس واستصدار قرار بادانة تركيا بارتكاب       
اسرائيلية الى انقرة، من خالل دعمه الخفي، او تخليه عن التصدي للوبي االرمني في حال اثارته لمثـل                  

  .هذه المسألة
***  

كد ان هذه الخطوة، اي التصويت في الكونغرس، تريد احراج الرئيس االمريكي باراك اوبامـا               ومن المؤ 
وادارته، وتوتير عالقاتها مع تركيا في اطار الضغط االسرائيلي على االثنتين معـا، فـالرئيس اوبامـا                 

ئم ابـادة   عارض التصويت على هذه المسألة، وتخلى عن وعده للوبي االرمني بادانة تركيا بارتكاب جرا             
في حال وصوله الى البيت االبيض، بل وذهب الى ما هو ابعد من ذلك عندما اختـار انقـرة كمحطتـه                     
االولى في العالم االسالمي، واشاد خالل زيارته لها بنموذجها الديمقراطي الذي يؤكد انه ال تناقض بـين                 

  .الديمقراطية واالسالم
خالل جماعة الضغط التابعة لهم، وال نبالغ اذا قلنا ان          االسرائيليون يسيطرون تماما على الكونغرس من       

سيطرتهم على الكونغرس اقوى من سيطرتهم على الكنيست، النهم نجحوا في شـراء معظـم النـواب                 
االمريكيين الذين باتوا يصوتون لصالح القرارات التي يتقدمون بها، او يقفون خلفهـا، دون اي تـردد،                 

 نائب مقابل   400 حول جرائم الحرب في غزة على تأييد اكثر من           وشاهدنا كيف حظي تقرير غولدستون    
  .معارضة ثالثين فقط، اي اقل من واحد في المئة من عدد النواب

السيد اردوغان بات يشكل شوكة في حلق اسرائيل، ففي الوقت الذي نجحت فيه بترويض الغالبية الساحقة                
يران والقلق المتبادل من برامجها النوويـة، او        من الزعماء العرب، سواء تحت ذريعة العداء المشترك ال        

من خالل توظيف الحليف االمريكي في هذا االطار، خرج السيد اردوغان من تحت العباءة االسـرائيلية                
واصبح المدافع االول عن الحقوق الفلسطينية والمتصدي للجرائم االسرائيلية في قطاع غـزة، ونـصير               

ادهم الـدبابات والطـائرات االسـرائيلية بـصواريخها، وقـذائفها           الضعفاء من ابنائه الذين طحنت اجس     
  .وفسفورها األبيض
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المؤامرات على اردوغان وحزبه لن تتوقف، فبعد افتضاح مؤامرة االنقالب التـي خطـط لهـا بعـض                  
جنراالت العسكر، ها هي مؤامرة اخرى في الكونغرس لتشويه صورة تركيا وخلق فتنة بينها وبين العالم                

  . وتأجيج الخالفات المنسية مع جيرانها في الشمال والجنوبالمسيحي،
***  

ال نعتقد ان السيد اردوغان سيخضع ألساليب االبتزاز االسرائيلية هذه، النه يمثل امبراطورية اسـالمية               
عظمى اوالً، والنه يستمد قوته من تجربة ديمقراطية راسخة أوصلته الى الحكم عبر صناديق االقتـراع،                

قتصادية غير مسبوقة وضعت تركيا في المرتبة السابعة عشرة على قائمة الـدول العـشرين               وانجازات ا 
  .االقوى اقتصادياً على مستوى العالم بأسره

ال نعتقد ان السيد اردوغان سيقف موقف المتفرج امام هذه الحمالت، فقد اجبر اسرائيل علـى االعتـذار            
 بعواقب وخيمة اذا لم تقدم هذا االعتـذار مـساء           رسمياً له، وفي غضون ساعات محدودة، عندما هددها       

اليوم نفسه الذي اهانت فيه السفير التركي في تل ابيب، عندما استدعته لالحتجاج على تصريحات رئيسه                
المطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة واتهامه السرائيل بممارسة ابشع انـواع االبـادة ضـد الـشعب                  

كما انه لم يتورع مطلقاً عن التصدي لشمعون بيـريس رئـيس   . تالفلسطيني االعزل بتجويعه حتى المو  
اسرائيل عندما مارس كعادته الكذب والتضليل حول عدوان غزة بإلقاء اللوم على الفلسطينيين، ومغادرته              

  .القاعة مرفوع الرأس احتجاجاً
المـذكور، وان   نتمنى ان ال يكتفي السيد اردوغان بسحب سفير بالده من واشنطن احتجاجاً على القرار               

يرد بتذكير العالم بأسره بجرائم االبادة الجماعية التي ارتكبها المستوطنون االمريكان البيض فـي حـق                
الهنود الحمر اهل البالد االصليين، او ان يتحدث عن المجزرتين الكبريين اللتـين ارتكبتهمـا امريكـا                  

ونغازاكي بالقنابل الذرية وبعـد انتهـاء       الديمقراطية زعيمة العالم الحر عندما قصفت مدينتي هيروشيما         
واذا كان المثالن السابقان يعتبران من التاريخ البعيد، فـال بـأس مـن              . الحرب تقريباً لمصلحة الحلفاء   

االشارة الى ابادة االمريكان لمليوني عراقي نصفهم تحت حصار ظالم ونصفهم اآلخـر بـسبب الغـزو                 
  .يتام والمهجرين، والقائمة تطولواالحتالل، ناهيك عن ماليين االرامل واال

***  
جميع جرائم االبادة والتطهير العرقي مدانة بالمطلق، اياً كان ضحاياها، وايـاً كانـت ديانـة او هويـة                   
مرتكبيها، لكن ما نختلف عليه هو الطريقة االنتقائية في التعاطي معها، وطرق استخدامها كأوراق ضغط               

فاالمريكان واالسرائيليون هم آخر من يحق لهم       . ليف االسرائيلي وابتزاز، خاصة من العالم الغربي والح     
القاء محاضرات علينا وعلى العالم حول جرائم االبادة الجماعية، فبيوتهم من زجاج هش، ان لـم تكـن                  

  .بدون زجاج على االطالق
 قـد  حمالت التحريض على تركيا ستستمر في األشهر وال نشك في ذلك مطلقاً، ولكن ما يطمئننـا انهـا         

تعطي نتائج عكسية تماماً، النها ستوحد الشعب التركي في معظمه خلف الحكومة الحالية، وستكشف مدى               
العقوق ونكران الجميل اللذين تواجه بهما بالده من قبل الحلفاء خاصة عندما يتعلق االمـر باسـرائيل،                 

ف النـاتو، ووقوفهـا فـي       فرغم الخدمات الجليلة التي قدمتها تركيا على مدى ستين عاماً كعضو في حل            
الخندق االمريكي في مواجهة الكتلة االشتراكية، والمشاركة في معظم الحروب، ان لم يكن كلها، ها هي                
هذه الخدمات توضع جانباً فور اتخاذ تركيا موقفاً اخالقياً يحتم عليها كدولة مسلمة ان تنتصر للـضعفاء                 

االسالمية فـي القـدس المحتلـة ومدينـة الخليـل           من ابناء عقيدتها، وترفض عمليات تهويد المقدسات        
  .وغيرهما

الشعب التركي ال يمكن ان ينسى كيف خذله االوروبيون ورفضوا انضمام بالده الى االتحاد االوروبـي                
رغم تجاوبه مع كل الشروط المطلوبة للعضوية، وبعضها يتناقض مع دينه االسالمي وشـريعته، بينمـا                
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ام االعضاء السابقين في حلف وارسو، وال بد انه سيجد من الـصعب             فتحت االبواب على مصراعيها ام    
  .عليه هضم هذه المواقف االمريكية المدعومة اسرائيلياً ضده

اردوغان حفيد العثمانيين تحول الى رمز للرجولة والعدالة في بـالده والعـالم االسـالمي بأسـره، وال                  
خ تركيا، وخلّصها من سـيطرة العـسكر، وفـضح          نستغرب اذا ما غير تاريخ المنطقة، مثلما غير تاري        

العنصرية االوروبية، وانهى تحالف بالده المعيب مع دولة تهود المقدسات، وتقوض المـسجد االقـصى               
  .القامه هيكل سليمان المزعوم مكانه
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