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  لم نقدم لعباس ضمانات مكتوبة حول المفاوضات: واشنطن .1
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عباس قبل االنطالق المحتمل لمحادثات غير مباشرة بينها وبـين إسـرائيل،            الفلسطينية ورئيسها محمود    
تتعلق بجدية المفاوضات وإمكانية توصلها إلى إيجاد أرضية لقيام دولة فلسطينية، والتعهد بتسمية الطرف              

  .المعرقل للسالم
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ة لدراسة كيفيـة    إن بالده تعمل بثبات مع األطراف كاف      «وقال وكيل الخارجية األمريكية، فيليب كرولي،       
بدء هذه المفاوضات، وقد أوضحنا عددا من التفاصيل خالل هذا المسار لكن لم نعط ضمانات مكتوبة أو                 

  .، مرجحا أن يكون ما تداولته الصحف عبارة عن مالحظات كتبتها أطراف أخرى»وثائق
بـة ألطـراف    كان هناك بعض التقارير في الشرق األوسط حول قيامنا بتسليم ضمانات مكتو           «: وأردف

التفاوض، وهنا علي أن أوضح أن هدفنا هو التوصل إلى حل الدولتين المتجاورتين بسالم وأمن، والسبيل                
  .»الوحيد لتحقيق ذلك هو المفاوضات

غير أن كرولي أقر بأن بالده ستسعى جاهدة كيال تعود عملية السالم إلى نقطة البداية من خالل إهمال ما                   
ادثات الماضية بين السلطة الفلسطينية والحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، علما         جرى االتفاق عليه في المح    

  .أن الكثير من القوى في تل أبيب ترغب في عدم األخذ بتعهدات سابقة وإطالق المفاوضات من الصفر
واعتبر في المؤتمر الصحافي اليومي في واشنطن أمس، أن الجهد األمريكي في الفترة الماضية اقتـصر                

  . توضيح بعض التفاصيل دون تقديم أوراق أو تعهدات خطيةعلى
اإلسرائيلية، والفقرات الطويلة التي اقتطفتها الصحيفة مـن        » هآرتس«ولدى سؤاله عما ورد في صحيفة       

إن حكومته لم تقدم تعهدا من هذا النوع، لكنه رفض فـي            : التعهد الخطي األمريكي المزعوم قال كرولي     
  .»بتلفيق الخبر» تسهآر«الوقت نفسه اتهام 

وحاول المسؤول األمريكي تدوير الزوايا بالقول إن المحادثات الطويلة التي جرت مع مختلف األطـراف               
تخللها الكثير من النقاشات، وقد تكون عملية التدوين قد جرت من الجانب الفلسطيني أو اإلسرائيلي، دون                

  .أن يصدر ذلك بشكل رسمي من واشنطن
  7/3/2010عكاظ، 

  
   للحصول على دعمها للمفاوضات غير المباشرةبمنظمة التحرير يستنجدباس ع .2

أجبرت تحفظات بعض الفصائل الفلسطينية ورفض بعضها اآلخر للعودة الى           : منتصر حمدان  -رام اهللا   
، الرئيس محمود عباس، على البدء باتصاالت مكثفة مع هيئـات           ”إسرائيل“المفاوضات غير المباشرة مع     

نية من اجل بلورة موقف فلسطيني عام بـشأن المقترحـات األمريكيـة بخـصوص هـذه                 قيادية فلسطي 
أن عبـاس سـيواجه     ” الخلـيج “وكشفت مصادر في عدد من فصائل منظمة التحريـر ل           . المفاوضات  

صعوبات بالغة للحصول على موافقة أغلبية الفصائل للعودة الى هذه المفاوضات، خاصة أنها تأتي نتيجة               
يكية عليه، إضافة الى عدم توفر إجابـات واضـحة مـن اإلدارة األمريكيـة حـول                 الضغوطات األمر 

تطبيق االتفاقات بما فـي ذلـك وقـف         ” اإلسرائيلي“اإلجراءات التي سوف تتخذ في حال رفض الجانب         
  .االستيطان 

وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحالن، عن مشاورات مكثفة يجريها عباس مع اللجنـة                
وأوضح إن اللجنة توصلت لموقف تفصيلي سيعرض على اللجنة التنفيذية          . اقشة موضوع المفاوضات    لمن

وأكد أن االجتماع يرمي الى موقف موحد، إال أن         . لمنظمة التحرير في اجتماع من المقرر أن يعقد اليوم          
طباع العـام   مصادر فلسطينية مطلعة أكدت وجود صعوبة في التوصل الى هذا الموقف، خاصة وان االن             
  .” إسرائيل“لدى أغلبية الفصائل وحتى عامة الفلسطينيين يشير الى أن العودة الى هذه المفاوضات يخدم 

  7/3/2010الخليج، اإلمارات، 
  

   المقدسات ينذر بعواقب وخيمة وال سالم دون القدسانتهاك: عباس .3
حقوقنا الوطنية والسياسية امانـة      عاهد الرئيس محمود عباس الشعب الفلسطيني بأن تظل          : وفا –رام اهللا   

  .الدين والتاريخ في أعناقنا
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نعاهد اهللا ونعاهـد    : " والشؤون الدينية بذكرى المولد النبوي     األوقافوقال في كلمته خالل احتفال وزارة       
شعبنا وأمتنا أن نظل األوفياء لهذه األمانة، وأال نقبل حتى يأتي أمر اهللا، ويتحقق لشعبنا المرابط ما يصبو                  
اليه من الحرية واالستقالل والكرامة الوطنية في ظل دولته الحرة المستقلة كاملة الـسيادة علـى جميـع                  

  . ودرتُها القدس1967األراضي التي احتلت عام 
 في سياستها القائمة على االستيطان والتوسع على حساب الحقوق          إسرائيلان استمرار   " الرئيس،   وأضاف

 منهـا  اإلسـالمية ستمرارها في انتهاك حرمة المقدسـات الفلـسطينية،       المشروعة للشعب الفلسطيني، وا   
والمسيحية ينذر بعواقب وخيمة، ويهدد بتقويض كل الجهود الدولية والعربية والفلسطينية الراميـة الـى               
تحقيق السالم الشامل والعادل في منطقة الشرق األوسط، ويفتح الباب على مستقبل قاتم ينتظر الجميع في                

  . لسالم واالستقرار الذي نتطلع الى تحقيقه لنا ولجميع شعوب ودول المنطقةغياب ا
  7/3/2010الحياة الجديدة، 

  
  لجنة االنتخابات الفلسطينية تبدأ تسجيل الناخبين لالنتخابات المحلية .4

 أعلنت لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية أمس بدء تحديث سجالت الناخبين : أ ف ب-رام اهللا 
وقال رئيس اللجنة . المقبل) يوليو( تموز 17خابات المحلية المقرر اجراؤها في الضفة الغربية في لالنت

عملية تسجيل الناخبين التي ستستمر حتى ) السبت(بدأنا صباح اليوم «: حنا ناصر في مؤتمر صحافي
  ." الشهر الجاري16

 التشريعية والرئاسية في الضفة الغربية كنا اعلنا سابقاً عدم قدرتنا على اجراء االنتخابات«: وقال ناصر
من دون قطاع غزة، لكن االنتخابات المحلية هي موضوع آخر ويمكن تجزئتها، وسنقلع في االنتخابات 

واضاف ان اللجنة تجري اتصاالت مع الحكومة . "المحلية بحسب القانون وبناء على رغبة المواطنين
  .لتسهيل عملية تسجيل الناخبين في القطاع في قطاع غزة "حماس«المقالة التابعة لحركة 

 الف 350وبحسب لجنة االنتخابات المركزية، فان عدد الذين ستشملهم عملية التسجيل الجديدة، يبلغ 
 الفا في قطاع غزة، ولم يتم تسجيلهم في االنتخابات المحلية االخيرة 150فلسطيني في الضفة الغربية، و
بلغ عدد من يحق لهم االقتراع في االراضي الفلسطينية عموماً و. 2005التي أجريت على مراحل عام 

وسجل منهم .  الف في قطاع غزة800 الف ناخب في الضفة و300نحو مليوني فلسطيني، منهم مليون و
 الف ناخب في الضفة، 900 الف ناخب، بينهم نحو 400في االنتخابات التشريعية االخيرة مليون و

 عدد الهيئات المحلية التي سيتنافس المرشحون على الفوز بادارتها ويبلغ.  الف في قطاع غزة600و
  . في قطاع غزة25 هيئات في الضفة، و310 هيئة محلية، منها 335

 فازت في غالبية الهيئات المحلية الكبرى في االنتخابات المحلية السابقة، في حين فازت "حماس«وكانت 
 . الصغيرة في الهيئات المحلية في القرى والبلدات"فتح«

  7/3/2010الحياة، 
  

   تسلم ميتشل غدا موافقتها على استئناف المفاوضاتالسلطة: عزام االحمد .5
يسلم الجانب الفلسطيني غداً في رام اهللا المبعوث األميركي لعملية السالم في : الدين  نادية سعد-عمان 

باشرة، بينما ينتظر منه الشرق األوسط جورج ميتشل رده الرسمي بشأن استئناف المفاوضات غير الم
فق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام  و.توضيحاً حول مقترح واشنطن وآليات انطالق المحادثات

سلطات االحتالل لم تتوقف يوماً واحداً عن ارتكاب "من األراضي المحتلة إن " الغد"قال إلى  الذي األحمد
ك اعتقاالت يومية في الضفة الغربية، غير أن الممارسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، حيث هنا
  ".المالحظ حدوث تصعيد أكثر من المعتاد في األيام أألخيرة
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اللجنة التنفيذية لمنظمة "إسرائيل تسعى إلى تقويض فرص إحياء عملية السالم، وأوضح أن "وأضاف أن 
لسطيني على المقترح األميركي التحرير ستجتمع اليوم في رام اهللا التخاذ القرار النهائي بشأن الرد الف

  ".باستئناف المفاوضات غير المباشرة، فيما اختتمت اللجنة المركزية لفتح مساء أمس اجتماعاً مماثالً
سيتم إخضاع جهود اإلدارة األميركية خالل تلك الفترة إلى تقييم جديد، حول ما إذا كان هناك تقدم "وتابع 

استمرارها وتحويلها إلى مفاوضات مباشرة، وصوالً إلى نتائج جدي وعملي في عملية السالم، وإمكانية 
 شهراً 24واتفاق نهائي لكل قضايا الوضع النهائي وإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف خالل مدة 

  ".التي أشار إليها الرد األميركي
عملية السالم وتجاه الجانب الفلسطيني ال يريد رداً عاماً وإنما التزام أميركي واضح في "ولفت إلى أن 

  ".اتخاذ مواقف بحق الطرف اإلسرائيلي الذي ما يزال غير ملتزم بما يترتب عليه من التزامات
االنتقال إلى مرحلة المفاوضات المباشرة سيتم وفق قواعد مهمة، مثل ربطها بوقف "وأوضح أن 

 اإلسرائيلي إلى -ع العربي االستيطان، وإال فإنه سيتم التوجه إلى مجلس األمن وإعادة القضية والصرا
أروقة األمم المتحدة، إذا لم تكن الواليات المتحدة قادرة على القيام بالدور النزيه والمتوازن إلجبار 

  ".إسرائيل على االنصياع إلى قرارات الشرعية الدولية
  7/3/2010الغد، األردن، 

  
  لالنتفاض  ويدعو الشعب بحر يحذّر من أن استهداف المقدسات سُيشعل براكين .6

حذّرت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني من تداعيات الحرب الصهيونية ضد المقدسـات فـي              : غزة
لالنتفاض في وجه العربدة الصهيونية، مؤكدة فـي الوقـت ذاتـه أن             "فلسطين، داعية الشعب الفلسطيني     

  ".المساس بالمقدسات ال يمكن أن يمر مرور الكرام"
المركـز الفلـسطيني    "نائب األول لرئيس المجلس في تصريح مكتوب وصل         وقال الدكتور أحمد بحر، ال    

إن رئاسة المجلس التشريعي إذ تدين بكل شدة اإلرهاب الصهيوني الذي يزداد حدة             : "نسخة منه " لإلعالم
  ".يوماً بعد يوم ضد المقدسات اإلسالمية في ظل صمت عربي ودولي معيب

الصمت العربي الدولي ضد المجزرة الصهيونية بحق       "ريعي  واستهجن النائب األول لرئيس المجلس التش     
المقدسات، مؤكدين للعالم أجمع أن ساعة االنفجار قد اقتربت وأن حكومة االحتالل قـد تجـاوزت كـل                  
الحدود والمحرمات وأن استمرار إرهابها ضد المقدسات اإلسالمية سوف يشعل بـراكين محرقـة فـي                

  ".بعواقبهاالمنطقة بأسرها قد ال يمكن التنبؤ 
تصاعد اإلرهـاب   "مسؤولية  " فتح"وحركة  ) المنتهية واليته (كما حمل بحر رئيس السلطة محمود عباس        

الصهيوني، من خالل موافقتهم على استئناف المفاوضات مع االحتالل مما فتح شـهيته لتوسـيع دائـرة                 
 مخططاتـه العدوانيـة ضـد    اللهب واقتراف مزيد من االستباحة والعدوان ومنحه الغطاء السياسي إلنفاذ  

 ".أرضنا وشعبنا وحقوقنا ومقدساتنا
  6/3/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   موظف الشهر الماضي500فياض فصلت " حكومة":  صياممحمد .7

على فصل المئات من الموظفين الفلـسطينيين فـي         ) غير الدستورية (سالم فياض   " حكومة"أقدمت  :غزة  
، التي تـدير    "حماس"تثال ألوامرها بالتوقف عن العمل تحت إدارة حركة         قطاع غزة، والذين رفضوا االم    

  .قطاع غزة، والحصول على رواتبهم في الوقت نفسه
مستمرة بقطع رواتـب  "فياض في رام اهللا  " حكومة"فقد أكد محمد صيام، نقيب الموظفين الفلسطينيين، أن         

  . موظف جديد خالل الشهر الماضي500، الفتاً النظر إلى أنه تم فصل أكثر من "الموظفين في غزة
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ـ        نحن نرفض هذه   ): "3-6(السبت  " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقال صيام في تصريح خاص أدلى به ل
  ".السياسة التي تأتي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني

 فـي عـضد الـشعب       بوقف هذه السياسة المرفوضة التي تفت     "فياض  " حكومة"وطالب نقيب الموظفين    
، مبيناً أنها استخدمت الفصل الوظيفي المتدرج، وهو فصل الموظفين بشكل يومي، حتى تمرر              "الفلسطيني

 ذلك على الشعب دون أن يشعر بخطورة األمر
  6/3/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   تطالب عباس باالستقالة وتتهمه ببيع الوهم للفلسطينيين حماس .8

ل عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس ان عباس يفتقر الى تفـويض           قا : رويترز –دمشق  
وطني للموافقة على أربعة اشهر من المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل برعاية واشنطن رغم موافقة               

  .الجامعة العربية على هذه الخطوة
ريد قيادة صادقة وطنيـة     محمود عباس أن يتنحى جانبا الن الشعب الفلسطيني  ي         «وقال الرشق ان على     

  ."متماسكة تقوده لتحقيق حقوقه وليس قيادة تقدم  التنازل تلو التنازل
االستمرار بهذه المفاوضات هو استمرار بيع الوهم للـشعب الفلـسطيني  واسـتمرار العبـث                «اضاف  
  سنة من التفاوض وصلوا الى صفر كبير وبالتالي ماذا نتوقـع بعـد أربعـة اشـهر                 18بعد  . بمشاعره
  .."اضافية

وقال الرشق ان الفلسطينيين لن يكونوا اقرب الى تحقيق طموحاتهم في  االستقالل الن عبـاس اسـتبعد                  
  . كأداة للصراع مع اسرائيل"المقاومة«خيار 

وقال الرشق انه اذا لم يكن لدى الفلسطينيين خيارات فان اسرائيل ستكون لديها الرغبة  لشن المزيد مـن                   
المشكلة ان مثـل هـذا      «وأضاف  .  الى رفض اعطاء الفلسطينيين أياً من  حقوقهم        االعتداءات باالضافة 

هو انه  يعطي غطاء الستمرار العدو االسرائيلي في مواصـلة عمليـات             / استئناف المفاوضات /القرار  
  . "تهويد القدس  وتصاعد المد االستيطاني وبالتالي لن يكون هناك شيء نتفاوض عليه بعد  ذلك

لرشق ان توافق حماس على ان يدخل الفلسطينيون في محادثات مع  اسرائيل اذا اجريت هذه             ولم يستبعد ا  
  .المحادثات وفقا لشروط تعيد ما وصفه بالحقوق الفلسطينية

  ."فيتو أميركي اسرائيلي لعدم اجراء المصالحة الفلسطينية وعباس يرضخ لهذا الفيتو«لكنه قال ان هناك 
  7/3/2010الرأي، األردن، 

  
   فتح وحماس يوقعون اتفاقا للوحدة داخل سجن إسرائيلي رىأس .9

اإلسرائيلي " عوفر" قال أسرى فلسطينيون في معتقل    :  د ب أ   - رام اهللا    - سميرحمتو   - الدستور   -غزة  
بـين أسـرى    " وحدة وطنية "أمس إن وساطة ألسرى من حركة الجهاد اإلسالمي نجحت في توقيع اتفاق             

" عـوفر "ونقل مركز األسرى للدراسات عن األسرى فـي         . المذكورحركتي فتح وحماس داخل السجن      
قولهم إن االتفاق المكتوب والذي وقعت عليه باقي الفصائل داخل المعتقل يتعهد فيـه جميـع األطـراف                  

  .بإنهاء حالة الفصل في السكن والتمثيل بين فتح وحماس داخل السجن
 مطلب األسرى على عملية السكن المشترك بين        وأكد األسرى أن إدارة السجون اإلسرائيلية وافقت تحت       

وسيبدأ . كل الفصائل بعد حالة الفصل التي فرضت في السجون وانعكست بشكل سلبي على حياة األسرى              
وبـشكل تـدريجي سـيعمم      " عوفر"بمعتقل  " 4"تطبيق االتفاق المشار إليه خالل األسبوع الحالي في قسم        

  .ة في المعتقلاالتفاق على باقي األقسام الرئيسية الست
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 وقال األسرى للمركز إنهم يأملون في إنجاح هذه الخطوة ونقلها لكافة السجون وخارجها، مؤكـدين أن                
  ".أقوى الوسائل لمقاومة االحتالل وممارساته على األرض"الوحدة الفلسطينية 

  7/3/2010الدستور، األردن، 
  

  فلسطينيين الرئيس البنمي اعتدى على القانون الدولي وأهان ال :شعث .10
، التـي   "ريكاردو مارتينيلي "دان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بشدة تصريحات رئيس بنما           : رام اهللا 

  ".وصاحبة السيادة عليها, إسرائيل هي الحارس على عاصمة العالم، القدس الموحدة"زعم فيها أن 
أهان الشعب الفلـسطيني    نسخة عنه السبت أن الرئيس البنمي       " سما  "وأكد شعث في بيان صحفي وصل       

  . والعالمين العربي واإلسالمي، إضافة إلى القانون الدولي
بعد تولي مارتينيلي رئاسة جمهورية بنما تحولت سياستها بالكامل لتصبح الدولة األميركية            "  :وقال شعث 

 المتحـدة،   الالتينية الوحيدة التي تتحدى موقف القارة وتصوت إلى جانب إسرائيل ومايكرونيزيا في األمم            
  ".وها هو رئيس بنما يتحدى جيرانه والقانون الدولي أيضاً في إسرائيل

خالل زيارته إلى المنطقة، قام الرئيس البنمي أيضاً بجولة سياحية في األماكن الدينيـة داخـل                " وأضاف
  ". األراضي الفلسطينية المحتلة يرافقه ضباط إسرائيليين

جمهورية بنما لها الحرية في إقامة عالقـات مـع أي           "  فتح أن    وشدد مسئول العالقات الدولية في حركة     
دولة في العالم ومن ضمنها إسرائيل، ولكن هذا األمر يجب أن ال يشمل الدعم لالنتهاكـات اإلسـرائيلية                  

  ". المتواصلة للقانون الدولي والحقوق اإلنسانية للشعب الفلسطيني
" إسرائيل هي حارسة القـدس    "ن فيه الرئيس البنمي أن      أنه في الوقت الذي يعل    " وبين الدكتور نبيل شعث     

قد يكون مهماً أن يقوم هو نفسه بشرح مضمون كلماته للعائالت الفلسطينية التي تفقد بيوتها كل أسـبوع                  
واإلذن باإلقامة في مدينتهم القدس، وأن يوضح األمر كذلك لماليين المسيحيين والمسلمين الذين ال يسمح               

  ".ماكن المقدسة فيهالهم بالوصول إلى األ
  6/3/2010وكالة سما، 

  
   حكومة هنية منع أحد كوادرها من مغادرة غزةتتهمفتح  .11

أدانت أمانة سر المجلس الثوري لحركة فـتح منـع          :  د ب أ   - رام اهللا    - سميرحمتو   - الدستور   -غزة  
كما " الشخصيةحركة حماس نائبة أمين سر المجلس آمال حمد من مغادرة قطاع غزة ومصادرة بطاقتها               "

  .نددت بحادثة اطالق النار على احد قيادييها في غزة مساء الجمعة
وأعربت األمانة في بيان صحفي أمس عن استغرابها من هذا التصرف الذي أعقب منع حماس لوفد من                 

صـبري  ) فـتح (وكان النائب األول ألمين سر المجلس الثوري لحركة         . الثوري من دخول قطاع غزة      
وقت سابق أن وفد المجلس الثوري سيصل قطاع غزة بمجرد حصوله علـى التـصاريح               صيدم أكد في    

  .الخاصة من سلطات االحتالل
  7/3/2010الدستور، األردن، 

  
   بدأت اإلعداد لسنياريو حرب جديدة في المنطقة"إسرائيل": ممثل الجهاد في لبنان .12

المؤشّـرات تـدّل    " عماد الرفاعي أن     في لبنان أبو  " الجهاد اإلسالمي "اعتبر ممثل حركة    :  سما -بيروت  
على أن المنطقة ذاهبة إلى التصعيد اإلسرائيلي في ظل الموقف العربي الضعيف والـسياسة األميركيـة                
غير القادرة على فرض تسوية في المنطقة، وهذا سيؤدي إلى إعادة ترتيب معينة ومحاولة لفرض وقائع                

  ".سياسية جديدة
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 هو أن االحتالل الصهيوني ذاهب إلى تغيير الخارطـة الـسياسية فـي     المشهد اآلن : " وأضاف الرفاعي 
خطاب السيد حسن نصراهللا ولقاء دمشق هما للقول إن المقاومة كما كانت في تموز              "، معتبرا أن    "المنطقة

قادرة على رد العدوان هي اآلن تشكل جبهة عريضة لكّل التحديات اإلسـرائيلية، وهـي تـزداد قـوة،                   
  ".ة تسير إلى التعاطف مع قوى المقاومةوالشعوب العربي

  6/3/2010وكالة سما، 
  

  نقل السالح خارج المخيماتبالكالم عن الجبهة غير معنية  ":القيادة العامة" .13
عاد إلى الواجهة، أمس، موضوع السالح الفلسطيني في لبنان داخل وخارج : سوسن األبطح - بيروت

 العقيد أبو موسى المقيم في دمشق، الذي أعلن "نتفاضةفتح اال«المخيمات بعد تصريح ألمين سر حركة 
استعداد الحركة لنقل القواعد العسكرية التابعة لحركته، والموجودة حاليا، خارج المخيمات في لبنان إلى 

إمكانية إلدراج السالح الفلسطيني في «كما قال أبو موسى إن هناك . مواقع أخرى يحددها الجيش اللبناني
مما يعني اعتبار السالح الفلسطيني سالحا مقاوما إلى جانب . "جية الدفاعية عن لبنانإطار االستراتي

وتساءل أيضا أمين سر حركة فتح االنتفاضة في لبنان حسن . سالح حزب اهللا في مواجهة إسرائيل
فتح « مؤكدا أن "لماذا ال يكون سالحنا ضمن االستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان؟«: زيدان، أمس

  ."هي جزء من المقاومة في لبنان «"نتفاضةاال
وبدا أمس وكأن شرخا فلسطينيا يقسم بين الفصائل الفلسطينية المعنية بوجود سالح لها خارج المخيمات 

الجبهة «في لبنان، إن ) القيادة العامة(اللبنانية، بحيث قال أبو رامز مصطفى، مسؤول الجبهة الشعبية 
سى عن استعداده نقل السالح خارج المخيمات الفلسطينية إلى نقاط يحددها غير معنية بكالم العقيد أبو مو

السالح خاضع للنقاش على طاولة الحوار التي ستبحث كل المسائل المتعلقة «وتابع أن . "الجيش اللبناني
بالملف الفلسطيني كسلة واحدة لجهة القضايا األمنية والسياسية واالجتماعية وحقوق الالجئين 

  ."ين، وسنلتزم بما نتفق عليه مع اإلخوة اللبنانيين بما يحقق مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطينيالفلسطيني
لن تجد «، مشيرا إلى أنها "أي مقاربة للملف الفلسطيني في لبنان من الزاوية األمنية«ورفض مصطفى 

  . "يني سياسي بامتيازآذانا مصغية ولن تلقى تجاوبا من قبل القوى الفلسطينية كافة ألن الملف الفلسط
فتح «لكن مسؤول القيادة العامة في الشمال اللبناني أبو عدنان حمودة نفى أن يكون هناك خالف بين 

كل الفصائل مع حوار شامل يطرح موضوع «: "الشرق األوسط«، وقال لـ"القيادة العامة« و"االنتفاضة
والسياسية، ونحن جاهزون لتنفيذ ما يتفق عليه الوجود الفلسطيني في لبنان من زواياه اإلنسانية واألمنية 

  .، معتبرا أن كالم أبو موسى قد تم اجتزاؤه، مما أوحى بوجود خالفات فلسطينية"على طاولة الحوار
  7/2/2010الشرق األوسط، 

  
  منع أبو زهري من دخول مصر للشهادة في مقتل شقيقه   .14

 أبو زهري إن السلطات المصرية منعته من        سامي” حماس“قال المتحدث باسم حركة     :  رائد الفي  -غزة  
السفر للقاهرة بناء على طلب من النيابة العامة لإلدالء بشهادته أمام المحكمة في قضية وفاة شقيقه يوسف                 

  .في أحد السجون المصرية قبل بضعة شهور 
ض وأضاف أبو زهري في مؤتمر صحافي في مدينة غزة، أمس، إن الجهات األمنية المصرية ردت برف               

مستهجن وغير مبرر، ويعكس عـدم جديـة        “ووصف أبو زهري القرار بأنه      . طلبه بالسفر إلى القاهرة   
وأغلقت السلطات   .”السلطات المصرية في الكشف عن المتورطين بالجريمة بأحد سجونها جراء التعذيب          

  .المصرية، أمس، معبر رفح بعد فتحه استثنائيا لخمسة أيام 
  7/3/2010الخليج، اإلمارات، 
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  النتخابات المحلية في الضفة   والديموقراطية تدعوان للمشاركة الفاعلة في االشعبية .15
دعت الجبهتان الشعبية والديمقراطية، أمس، الفلسطينيين لمشاركة فاعلة فـي انتخابـات             :غزة، رام اهللا  

، فيمـا بـدأت     تموز المقبل / يوليو 17مجالس الهيئات المحلية التي قررت السلطة الفلسطينية إجراءها في          
 الشعب الفلـسطيني، خاصـة قطـاع        الجبهتانودعت   .لجنة االنتخابات المركزية عملية تسجيل الناخبين     

الشباب والشابات إلى تسجيل أسمائهم في السجل االنتخابي الذي بدأ تحديثه أمس، ويستمر حتى الـسادس                
  . عشر من الشهر الحالي

  7/3/2010الخليج، اإلمارات، 
  

   وترفض استئناف المفاوضات غير المباشرة "الجماعة اإلسالمية"ور  تزماسح :لبنان .16
ضم المسؤول السياسي عنها في لبنان علي بركة واحمد عبد الهادي           " حماس"زار وفد من حركة      :صيدا  

في صيدا والتقى نائب امينها العام الشيخ محمد الـشيخ عمـار            " الجماعة االسالمية "ووسام الحسن مركز    
  .سي بسام حمودوالمسؤول السيا

اكدنا رفضنا قرار لجنة المبادرة العربية بتفويض السلطة الفلـسطينية فـي رام اهللا              : "(...) وصرح بركة 
العودة الى المفاوضات مع العدو الصهيوني في ظل تهويد المقدسات واستمرار الحـصار علـى غـزة                 

 يشكل غطاء لجـرائم االحـتالل       ان هذا القرار العربي   . والتوسع االستيطاني في القدس والضفة الغربية     
 ". الصهيوني المتنقلة من غزة الى القدس والخليل، وصوال الى اغتيال االخ محمود المبحوح في دبي

  7/3/2010النهار، 
  

  بجنين يسلمان أنفسهما لألمن الوقائي" سرايا القدس" من قياديان .17
الجهاد االسالمي انفسهما الى االمن      سلم قياديان من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة          :  معا –جنين  

" معا"واكدت مصادر خاصة لوكالة     . الوقائي في جنين، بناء على طلبهما ورغبتهما وتفاهمات تمت معهما         
  .في االمن الوقائي ان القياديين في سرايا القدس قاما بتسليم انفسهما بناء على طلبهما

السرائيلي في عدة بلدات غرب محافظة جنـين،        جاء ذلك عقب عمليات عسكرية واسعة نفذها االحتالل ا        
 25(وفرضت عليها حصاراً مشدداً في محاولة للوصول الى القياديين في السرايا عالء شـعبان زيـود                 

  ). عاما32(وباجس عادل حمدية ) عاما
دة انهما مطلوبان لقوات االحتالل منذ ثماني سنوات بتهمة قيا        " معا"وذكر اقارب الشابين زيود وحمدية لـ       

سرايا القدس في الضفة، وتعرضا لحوالي خمس محاوالت اغتيال من قبل قوات االحتالل، ولكـن منـذ                 
  . اكثر من سنتين لم يكن لهما اي نشاط 

  7/3/2010الحياة الجديدة،  
  

  بالصحف األردنية" حماس"تحضر لهجوم ضد " فتح"": المركز الفلسطيني لإلعالم" .18
يحضر لتشديد هجومه   " فتح"في عمان أن تياراً في حركة       " يني لإلعالم المركز الفلسط "علم مراسل   : عمان

في وسائل إعالم أردنية، مرجعة الحملة التي يشنها عـدد مـن            " حماس"على حركة المقاومة اإلسالمية     
كتاب الصحف األردنية ضد الحركة مؤخراً إلى اجتماع جمع عدداً من هؤالء، قبل أيام، في عمان مـع                  

  ".فتح"ن حركة قيادي بارز م
أو الناطق  ") فتح"قائد التيار االنقالبي في حركة      (ورجحت مصادر خاصة للمركز أن يكون محمد دحالن         

أحمد عساف، هو من اجتمع مع عدد من الكتاب في الصحف األردنية للتحضير             " فتح"الجديد باسم حركة    
  .لهذه الحملة ورفع وتيرتها
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ي أقام وليمة كبيرة لعدد من هؤالء الكتاب في أحد مطاعم عمـان       وقالت هذه المصادر إن القيادي الفتحاو     
ومواقفها، والتشكيك فـي خطابهـا،      " حماس"الفاخرة، وتم خاللها االتفاق على تصعيد الحملة ضد حركة          

  .واتهامها بنقل القضية الفلسطينية إلى أحضان قوى إقليمية، في إشارة إلى دمشق وطهران
لحملة ستتصاعد في الفترة القادمة، لتشمل عدداً آخر مـن الكتـاب فـي              وتضيف هذه المصادر إلى أن ا     

  ".فتح"الصحف اليومية األردنية، ممن يعرفون بقربهم من حركة 
  6/3/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   مع ميتشل استئناف المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينيةيبحث باراك .19

سي االميركي للشرق االوسط جورج ميتشل امـس جولـة   بدأ المبعوث الرئا: رام اهللا ـ أحمد رمضان 
وذكرت وزارة الدفاع االسرائيلية ان وزيـر الـدفاع         . جديدة في المنطقة يزور خاللها اسرائيل ورام اهللا       

ايهود باراك ناقش مع المبعوث االميركي جورج ميتشل أمس، اسـتئناف المفاوضـات االسـرائيلية ـ     
الل لقاء عقد في منزل وزير الدفاع في تل ابيب واستمر ساعة ونصف             خ"وقال بيان للوزارة     .الفلسطينية

، من  "ساعة، ناقش ايهود باراك وجورج ميتشل موضوع استئناف المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين           
  .دون مزيد من التفاصيل

  7/3/2010المستقبل، 
  

    تزعم تلقيها دعماً إسالمياً لضرب إيران  " إسرائيل" .20
تلقـت  " إسـرائيل "أيوب القرا، أمـس، أن      " اإلسرائيلي"زعم نائب وزير التنمية اإلقليمية       :)آي.بي  .يو  (

أو أمريكية ضـد إيـران      " إسرائيلية"رسائل من دول إسالمية، قالت فيها إنها ستدعم أي عملية عسكرية            
ه اعتبر أن   أن القرا رفض تسمية هذه الدول، إال أن       " اإلسرائيلية"وذكرت اإلذاعة    .ولكن ليس بشكل علني   

وقال القرا خالل ندوة أقيمت، أمس، في بئـر          .هناك ائتالفاً كبيراً يتشكل بين الدول اإلسالمية ضد إيران        
  .من اتخاذ خطوة عسكرية ضد إيران، كضربة وقائية" إسرائيل"السبع إنه ال بد ل 

  7/3/2010الخليج، اإلمارات، 
  

  ريا السترداد المياه مقابل تصدير التفاحإلى سو" إسرائيلي"تصادق على إرسال وفد " إسرائيل" .21
أيوب القرا أنـه تلقـى مـصادقة كبـار          " اإلسرائيلي"أعلن نائب وزير التنمية اإلقليمية      : )آي.بي  .يو  (

إلى سوريا ليعمل على استيراد كميات كبيرة       " إسرائيلي"المسؤولين في الكيان الصهيوني على إرسال وفد        
 مليـون  200تفاح من هضبة الجوالن المحتلة ، أضاف أن هناك حوالي من المياه السورية لقاء تصدير ال     

 " . إسرائيل"متر مكعب من المياه في سوريا تذهب هدراً ويمكن استيرادها إلى 
  7/3/2010الخليج، اإلمارات، 

  
   %17 بنسبة "إسرائيل"ارتفاع نسبة المهاجرين اليهود إلى : اليهوديةالوكالة  .22

ذكرت مصادر الوكالة اليهودية، ووزارة االستيعاب اإلسـرائيلية أنـه   : بيةعبد الجبار أبو غرعمان ـ  
 مهاجر من اليهود، وهذا يعني ارتفاعـا        16200 وصل إلى دولة االحتالل اإلسرائيلي       2009خالل عام   

  .2008 في المائة عما كان في العام 17بنسبة 
 مهاجر يهودي من مختلـف أنحـاء    ألف221وبينت الوكالة أنه وصل إلى إسرائيل خالل العقد الماضي         

 في المائة، بينمـا     21العالم، وهناك زيادة في عدد المهاجرين من دول شرق أوروبا، وروسيا يصل إلى              
 في المائة مـن     60 في المائة للمهاجرين من الدول الناطقة باللغة اإلنجليزية، وأن           17هناك زيادة قدرها    
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 في المائة من المهاجرين في      35وقد تم استيعاب    .  عاماً 35المهاجرين اليهود هم في أعمار ما تحت الـ         
رئيس الوكالـة   .  في المائة في منطقة تل أبيب      30 في المائة في منطقة القدس، بينما        32منطقة الجليل، و  

اليهودية نتان شارانسكي صرح أن األزمة االقتصادية العالمية شجعت الكثير من اليهود في العالم علـى                
  .يلالهجرة إلى إسرائ

  7/3/2010عكاظ، 
  

    المستوطنون يحرضون على قتل الفلسطينيين في القدس": يديعوت" .23
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية النقاب عن شريط فيديو يبرز جزءا من طقوس االحتفال بمـا                

أغنيات اليهودي عند االسرائيليين في القدس المحتلة، والتي تضمنت ترديد          ) بوريم" (المساخر"يسمى عيد   
  . تمتدح مرتكب مجزة المسجد اإلبراهيمي في الخليل وتحرض على قتل الفلسطينيين في القدس

وطبقاً لما نشرته الصحيفة عمدت مجموعة من المستوطنين القاطنين في حي الشيخ جراح الفلسطيني إلى               
" باروخ روبنـشتاين  "عند الصهاينة، بترديد أغنيات تمتدح المستوطن       " المساخر"االحتفال بما يسمى عيد     

  . الذي ارتكب مجزرة الحرم البراهيمي قبل ستة عشر عاماً
  7/3/2010الدستور، األردن، 

  
  في جامعتي أكسفورد وكامبردج" أسبوع األبارتهايد اإلسرائيلي"زحالقة يفتتح فعاليات  .24

، "هايـد اإلسـرائيلي   أسبوع األبارت "جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، فعاليات        . أفتتح النائب د  
افتتح النائب  و. والذي يعقد العام الحالي دورته السادسة في أكثر من أربعين موقعا في جميع أنحاء العالم              

خذوا ديمقـراطيتكم وأعطونـا     "في جامعتي أكسفورد وكامبردج تحت عنوان       " أسبوع األبرتهايد "زحالقة  
سرائيلية، والذي تسعى المؤسسة اإلسرائيلية للتستر      ، وقال في كلمته أن السر القذر للديمقراطية اإل        "أرضنا

عليه على مدى عقود طويلة، هو أنها مبنية على الترانسفير وفقط بعد تهجير الفلسطينيين من بالدهم عام                 
  .  ضمنت الحركة الصهيونية األغلبية اليهودية، وعلى هذا األساس أنشئت الديمقراطية اإلسرئيلية1948

: إن النظام اإلسرائيلي بجوهره هو نظام كولونيالي عنصري مـضيفاً    :  كلمته بالقول  واختتم النائب زحالقة  
. ال يمكن أن يعم السالم والمساواة والحرية والديمقراطية والعدالة إال بهزم العنصرية وإنهاء الصهيونية             "

  ". عندها فقط يمكن بناء نظام جديد بال عنصرية، بال كولونيالية وبال صهيونية
  7/3/2010األردن، الدستور، 

   
     المستوطنات يلتزمون مقاطعة منتوجات 48فلسطينيو الـ  .25

محمد بركة  " الكنيست"دعا رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة عضو         ":الخليج "-القدس المحتلة   
، خـصوصاً أن لهـذه      مـستوطنات اإلسـرائيلية    الى تبني مقاطعة منتجات ال     ]48الـ [فلسطينيي الداخل 

  .تجات بدائل كثيرةالمن
جمال زحالقة أهمية مساندة الحملـة وتعميمهـا        " الكنيست"وأكد رئيس التجمع الوطني الديمقراطي عضو       

  .خاصة أن هناك حمالت مشابهة في دول عديدة في العالم 
محمد كناعنة إن الحركة سبق أن بادرت قبل سنوات لحملة المقاطعـة،            " أبناء البلد "وقال أمين عام حركة     

هناك حاجة في الداخل الفلسطيني لحملة واسعة تتبناها القوى الـسياسية ومؤسـسات العمـل               "داً أن   مؤك
  " .األهلي

ودعا رئيس الحركة اإلسالمية الجنوبية الشق الجنوبي إبراهيم صرصور لدعم غير محدود، وقال إنهـا               
مالي للحركة اإلسـالمية    وقال نائب رئيس الشق الش    . تعبر عن قناعة فلسطينية وعربية بل عالمية أيضا         
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فاالثنان يخـدمان   " تل أبيب "كمال خطيب انه ال يوجد فرق بين منتجات المستعمرات ومنتجات تصنع في             
 .واالحتالل " اإلسرائيلية"المؤسسة 

  7/3/2010الخليج، اإلمارات، 
  

  مواطنين وقوات االحتالل في بلدة العيسوية بالقدسال ضارية بين مواجهات .26
، بين مواطنين فلسطينيين وقوات جيش االحتالل في بلدة 2010-3-6ضارية السبت اندلعت مواجهات 

العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين باالختناق نتيجة استنشاقهم 
 وأفاد مراسلنا أن المواجهات اندلعت في إطار االستنكار الشعبي على إصابة نحو. الغاز المسيل للدموع

، بعد تعرضهم لرصاص االحتالل والغاز 2010-3-5 مصلياً فلسطينياً في المسجد األقصى الجمعة 60
وأكد مراسلنا أن المواجهات ال تزال . المسيل للدموع، وكذلك اعتقال وضرب عدد آخر من المقدسيين

ءاتها على مستمرة، وأن شرطة االحتالل تحاصر جميع مداخل البلدة وتمنع الصحفيين من تغطية اعتدا
  . سكان البلدة

  7/3/2010فلسطين أون الين، 
  

   فلسطينيين برصاص جنود االحتالل في نابلسخمسةاصابة  .27
 اصيب خمسة فلسطينيين بجروح  امس برصاص مطاطي اطلقه جنـود اسـرائيليون              :ا ف ب   -نابلس  

 .نيـة الفلـسطينية   قرب نابلس في شمال الضفة  الغربية، وفق ما افاد شهود ومسؤولون في االجهزة االم              
واندلعت المواجهات حين تعرضت سيارة جيب للجيش االسرائيلي لرشق بالحجارة  من جانب فلسطينيين              

وافادت مصادر طبية فلسطينية     .بعدما دخلت قرية مجاورة لنابلس، فعمد الجنود الى  اطالق النار عليهم           
  .ان احد الجرحى الخمسة اصيب بجروح بالغة

  7/3/2010الرأي، األردن، 
  

   مظاهرة حاشدة في حي الشيخ جراح تندد باالحتالل ومستوطنيه.. قوى السالممشاركةب .28
تظاهر اآلالف من قوى السالم اإلسرائيلية المناهضة :  نادية سعد الدين وبرهوم جرايسي-عواصم 

لالحتالل مساء أمس، في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة ضد ممارسات االحتالل وعصابات 
  .طنين التي تقتلع األهالي من بيوتهم، ليتحول الحي إلى واحد من أخطر أوكار المستوطنينالمستو

 وأهالي 48وكانت مشاركة قوى السالم اإلسرائيلية هي األبرز، والى جانبها مجموعات من فلسطينيي 
التي  آالف مشارك، على الرغم من القيود 7 آالف و5المدينة الفلسطينيين، وتراوحت التقديرات بين 

وشارك في المظاهرة خمسة أعضاء كنيست، ورفعت شعارات منددة  .فرضتها المحكمة العليا اإلسرائيلية
  .باالحتالل وممارساته في القدس المحتلة وسياسة االستيطان والجدار

 إرهابيا، بأداء صالة 150قوات االحتالل لعصابة من المستوطنين تضم " سمحت"وفي خطوة استفزازية 
اعية قبالة المظاهرة، فيما سارع نائب رئيس بلدية االحتالل في القدس، دافيد هداري، إلى يهودية جم

، وادعى أن "مظاهرة اليسار في إسرائيل يطغى عليها طابع التلون والعنصرية"إصدار بيان ادعى فيه أن 
  ".يهودا اشتروا بيوتا في حي الشيخ جراح"هذه الضجة نشبت ألن 

  7/3/2010الغد، األردن، 
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  1967ألف فلسطينية مجموع األسيرات منذ  15:  شؤون األسرىوزارة .29
قالت وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية، في تقرير أمس، بمناسبة :  يوسف الشايب-رام اهللا 

، ما يقارب 1967الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت منذ العام 
وأضافت الوزارة أن أكبر حملة اعتقاالت للنساء الفلسطينيات جرت خالل . ف امرأة فلسطينية أل15

 أسيرة فلسطينية، ومنذ العام 3000 حيث وصل عدد حاالت االعتقال إلى 1987االنتفاضة األولى العام 
  .رأة ام900 بلغ عدد حاالت االعتقال في صفوف النساء الفلسطينيات 2009 حتى نهاية العام 2000

 أسيرة فلسطينية بعد أن تم 36ولفتت إلى أن عدد األسيرات الفلسطينيات في سجون االحتالل يبلغ حاليا 
  . أسيرة فلسطينية أخيرا21اإلفراج عن 

وقالت الوزارة إن األسيرات يتعرضن للضرب واإلهانة والسب والشتم خالل النقل إلى مركز االحتجاز، 
ليها كما ال ترافق مجندة إسرائيلية وحدة الجنود التي تعتقل النساء وال يعلمن بالجهة التي سينقلن إ

  .الفلسطينيات في جميع عمليات االعتقال
  7/3/2010الغد، األردن، 

  
  قلنديا  في ألف وحدة30 لبناء مستوطنة تضم مخطط .30

ـ                 ط كشف محمد نزال مدير عام المتابعة الميدانية في وحدة شؤون الجدار واالستيطان ، عن وجود مخط
 ألف وحدة سكنية للمتدينين اليهود في المنطقة الـصناعية          30جديد تعده سلطات االحتالل يستهدف بناء       

  .عطروت ــ قلنديا بعد ان يتم تجريفها وإخالؤها
وأوضح نزال في تصريح صحافي أن المخطط الذي كشف عنه الصحافي اإلسرائيلي ، ارييل ارلـيخ ،                 

، تم التوصل إليه من خالل تفاهم بـين رئـيس           " هكول بقول "محطة  الذي يبث عبر    " العائلة"في برنامج   
  ). يهودوت هتوراه(بلدية القدس نير بركات وأعضاء كنيست ومستشارين من حزب 

أصواتهم ودعمهم لنير بركات    ) يهودوت هتوراه (وبموجب التفاهم ــ االتفاقية سيمنح أنصار ومصوتو        
ي يشغل  وات ، على ان يتم تعيين بتسحاق بندروس ــ الذ         في ترشحه لرئاسة بلدية القدس بعد ثالث سن       

ـ   كمدير عام لبلدية القدس ، وأشار نزال الى ان المستوطنة الدينية الجديـدة  منصب نائب رئيس البلدية 
  . ستضم ألف وحدة سكنية لصالح المتدينين اليهود من أصول ليتوانية

  7/3/2010الدستور، األردن، 
  

  لدفعهم إلى الهجرةوالمفكرين الفلسطينيين ماء اعتقال العل : أحرارمركز .31
أكد فؤاد الخفش الباحث والمختص في شؤون األسرى أن قوات االحتالل الصهيوني تتعمد اعتقال العلماء 
والمفكرين الفلسطينيين ، في محاولةْ إلفراغ الساحة الفلسطينية من الكوادر العلمية وجعل أصحاب العقول 

  . رة والبقاء بالخارج بدل العودة واالعتقال والسجونيفكرون في الهج
إن حملة االعتقاالت امتداد : وقال الخفش الذي يدير مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان

  . لحرب االغتياالت التي سبق أن نفَّذتها قوات االحتالل ضد مفكرين فلسطينيين وعربا بارزين
تعمد بشكْل واضح إذالل هؤالء العلماء كبار السن والرموز من خالل وأشار إلى أن سلطات االحتالل ت

التضييق عليهم ووضعهم في ظروفْ غير الئقة ، وتعريتهم أمام الشباب وتفتيشهم بشكْل مهين ، وتقصد 
ولفت إلى وجود ثالثة علماء بارزين . بذلك ضرب منظومة القيم التي تربى عليها اإلنسان الفلسطيني

وبشأن الحاالت المرضية في السجون أكد الخفش أن هناك أكثر من ألف   في سجون االحتالل ،حاليا
  حالة مرضية بين األسرى ، 
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  .  أسيرا مريضا بشكْل دائم في مستشفى سجن الرملة34 )-( 28بينما يوجد ما بين 
  7/3/2010الدستور، األردن، 

  
  بنان هو المسؤول عن أمن المخيمات سيستدعي فصائل فلسطينية ليخبرها بأن لالحريري .32

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، قبل مغادرته لبنان إلى الكويت، :  سوسن األبطح -بيروت
لكن الحريري . "الالجئين الفلسطينيين في لبنان هم إخوان لنا«إن ) كونا(أمس، لوكالة األنباء الكويتية 

، مذكرا بالقرار الذي اتخذه لبنان "نون يتحمل المسؤوليةمن يريد الخروج عن القا«: استدرك قائال
 .الخارجة عن القانون في مخيم نهر البارد لالجئين في شمال لبنان) فتح اإلسالم(بالتصدي لمجموعة 

وكشف الحريري عن نيته استدعاء القيادات الفلسطينية المعنية التي لها قواعد عسكرية خارج المخيمات 
لبنان هو المسؤول عن أمن الفلسطينيين وعلينا كلبنانيين أيضا «ا وصريحا بأن وإبالغها موقفا واضح

ورفض الحريري القول إن مخيمات الالجئين الفلسطينيين  ."مسؤولية أن ينعم الالجئون بحياة كريمة
. تعيش أجواء اضطرابات أمنية وعدم استقرار، أو أن هناك مخاوف من انفجار األوضاع األمنية فيها

 من عناصر 500 ألف الجئ من بينهم نحو 30مخيم نهر البارد كان يقطن فيه أكثر من «أن موضحا 
وأكد الحريري أن الزعماء اللبنانيين اتخذوا قرارا بشأن السالح الفلسطيني في لبنان في . "فتح اإلسالم

 . يقضي بتنظيم السالح داخل مخيمات الالجئين ونزعها من خارج تلك المخيمات2006عام 
  7/2/2010رق األوسط، الش

  
  وليس دورنا تنظيم السالح الفلسطيني في لبنان.. ال نحل مكان الدولة:  اهللاحزب .33

 النائب السابق عن حزب اهللا، حسن حب اهللا، إن كان "الشرق األوسط«سألت :  سوسن األبطح- بيروت
نحن ال «: يل، فقالالحزب في وارد القبول بالسالح الفلسطيني كسالح شريك له في المقاومة ضد إسرائ

نملك أن نقبل أو نرفض اقتراح فتح االنتفاضة بنقل مواقعها أو المشاركة في المقاومة، فهذا اتفاق يتم بين 
فليست وظيفة حزب اهللا أن ينظم الوجود . الدولة اللبنانية والفلسطينيين، ونحن ال نحل محل الدولة

 اتفاق توصل إليه اللبنانيون سابقا يقضي بتنظيم هناك«: وأضاف حب اهللا. "الفلسطيني المسلح في لبنان
واآلن ال بد أن يستكمل الكالم على طاولة . السالح الفلسطيني على مبدأ الحوار الذي ندعمه ونشجعه

  ."الحوار التي ستنعقد إليجاد صيغة مناسبة لكل األطراف
قاومة الفلسطينية هي نتاج الم«: وعن رأي حزب اهللا في تنظيم أو نزع السالح الفلسطيني قال حب اهللا

االعتداء اإلسرائيلي، بحيث صار عندنا الجئون، نحن مع عودتهم، ومع الدفاع عن لبنان ضد التوطين، 
. "ونرفض مكافأة العدو اإلسرائيلي على اعتداءاته، بأن نساعده في توطين من هجرهم خارج أرضهم

م بأي خدمة مجانية للعدو بأن نقول هناك فصائل مسلحة في لبنان ونحن لن نقو«: ويضيف حب اهللا
حزب اهللا يعتبر أن كل هذه الموضوعات تحل على طاولة الحوار . للفلسطينيين هاتوا سالحكم وارتاحوا

  ."لصالح لبنان والفلسطينيين معا
  7/2/2010الشرق األوسط، 

  
  "إسرائيل"في بيروت تستنكر الصمت العربي حيال " الجمعيات اإلسالمية" .34

في بيروت امـس وعرضـت      " الجماعة االسالمية "في مركز   " عيات والحركات االسالمية  الجم"اجتمعت  
وأصدر المجتمعون بياناً جـاء فيـه        ".انتهاكات العدو الصهيوني للمقدسات االسالمية في القدس والخليل       "

تستغرب الجمعيات والحركات االسالمية في بيروت ذلك الصمت الرهيب الذي يخيم على القـادة              (...): 
لعرب، وتلك التحركات الخجولة وغير الفعالة لبعض المنظمات االسالمية والعربية التي يفترض بها ان              ا

وتنـدد بـسكوت منظمـات      . تكون امينة على مقدسات المسلمين وتراثهم ال شاهدة زور على ما يجري           
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ي من مجرمي حرب    التراث والتربية والعلوم الدولية، ومنظمة االمم المتحدة امام انتهاك حرمة مكان تراث           
سطوا على مكان ال يخصهم وليس لهم اي حق تاريخي وال ديني وال شرعي وال قانوني به ويحـاولون                   

  ".السطو على المقدس اآلخر
ان هذه االجراءات الصهيونية ستزيد حالة التعبئة لدى شعوبنا العربية واالسالمية وتنذر بانفالت             : "اضاف

ن يفجر انتفاضة جديدة ليس في فلسطين وحدها وإنما فـي العـالم             االمور لدى هذه الشعوب بما يمكنه ا      
  (...)".العربي واالسالمي ضد هذا الواقع المرير من الصمت والعجز وربما التواطؤ 

  7/3/2010النهار، 
  

   فلسطين هي قضيتنا ولم تسقط من جدول اعمالنا ولن تسقط:أردوغان .35
 التركي رجب طيب اردوغان أن المسجد االقـصى         أكد رئيس الوزراء  : ـ عبد الرؤوف ارناؤوط    انقرة

والحرم االبراهيمي ومسجد بالل بن رباح لن تكون يوماً اال مواقع اسالمية، وأنها لن تكون أبـداً آثـاراً                   
إن تلك األماكن واآلثار ال يمكن ان تكون بأي شكل من االشكال أبداً تراثاً إسرائيلياً وإذا                : "وقال. يهودية

مشدداً علـى   " تحسب في الئحة التراث االنساني بشكل جامع أو على االقل تراثاًُ إسالمياً           كان والبد فانها    
  ".فلسطين هي قضيتنا ولم تسقط في أي يوم من االيام من جدول اعمالنا ولن تسقط"

وأعطى اردوغان في لقاء مع وفد صحافي فلسطيني دعماً لقرار وزراء خارجية الدول العربية إعطـاء                
إن انـسحابنا مـن    : وقال. ات الفلسطينية ــ االسرائيلية غير المباشرة بوساطة أميركية       فرصة للمفاوض 

طاولة المفاوضات لن يجلب لنا المصلحة، لكن وقوفنا بعزم وثبات في موقفنا مهم جداً، وبالدرجة األولى                
ألن يجب ان نكون مناصرين لحقنا، وان نكون متحدين بشكل قوي لمناصرة هذا الحق والـدفاع عنـه،                  

الجلوس الى طاولة المفاوضات ال يعني الخسارة، إن الثبات وقدرة المفاوضين على المفاوضات بـشكل               
  .جيد هي التي ستوصلنا الى النتيجة المرجوة

ودعا اردوغان، الذي وصف فلسطين بأنها سجن مفتوح، الفلسطينيين الى الوحدة وإنهاء االنقسام الـذي               
أرجـوكم وأترجـاكم ان     : وقال. يين وانما في خانة مصلحة اعدائهم     أكد أنه ال يصب في صالح الفلسطين      

ننهي االنقسامات والخالفات الداخلية ولنجعل قضية فلسطين قضيتنا جميعاً ويجب ان نـنجح فـي هـذا                 
أينما كانوا وبدرجـة واحـدة النكـم        " حماس"واخوتي في   " فتح"إنني ُأحب اخوتي في     : وأضاف. األمر

  .ن ان أفرق بين احد منكم ابداًاخواني المسلمون وال يمك
استوقفوني على الحدود بين فلـسطين وإسـرائيل        " ووجه انتقادات شديدة الى الحكومة االسرائيلية، وقال        

نصف ساعة ألن هؤالء ال يوجد عندهم مفهوم الدبلوماسية الدولية، ومفهوم الصداقة عندهم هو على هذا                
  ".النمط

معابر قطاع غزة لم تفتح لعملية االعمـار بعـد تلـك            : وقالوشدد على وجوب رفع الحصار عن غزة،        
الحرب المدمرة، ومن هنا اقولها بصراحة أين هي االنسانية؟ وأنا أهيب بالعـالم االسـالمي ان يخطـو                  

  .بخطوات جادة بشكل اكبر في هذا المجال
  7/3/2010األيام، فلسطين،  

  
   المؤتمر اإلسالمي تستنكر اقتحام باحة األقصىمنظمة .36

 دانت منظمة المؤتمر اإلسالمي امس اقتحام الشرطة اإلسرائيلية باحة المسجد األقصى و             : أ ف ب   -دة  ج
وجاء في بيـان لـرئيس    . "جر المنطقة الى حرب دينية    « الموجودين فيه، محذرة من      "التنكيل بالمصلين «

علـى مقدسـات    ما قامت به الشرطة اإلسرائيلية هـو اعتـداء          «المنظمة اكمل الدين احسان اوغلو ان       
المسلمين، وانتهاك فظ للقانون الدولي، واعتداء صارخ على حرية العبادة من شأنه جـر المنطقـة الـى                  
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التنبه الى خطورة االنتهاكات اإلسرائيلية على واقـع المنطقـة          «ودعا المجتمع الدولي الى     . "حرب دينية 
  ."ومستقبلها

  7/3/2010الحياة، 
  

   تتصرف وكأنها فوق القانون"إسرائيل: "يمجلس التعاون الخليج .37
 أعرب األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية عـن إدانتـه                 :واس

المستمرة، والهادفة للنيل من المقدسات اإلسالمية، في األراضي        ” االسرائيلية“واستنكاره الشديدين للجرائم    
حام قوات االحتالل لساحات المسجد األقصى، ومحاوالت طمس        الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها اقت     

  .هوية المدينة المقدسة، ووصفه بالعمل البربري الذي ال يقره دين وال عقل، وال يبرره أي مبدأ 
، من أساليب ملتوية وسياسـات خاطئـة فـي حـق الـشعب              ”االسرائيلية“وأكد أن ما تنتهجه الحكومة      

الفلسطيني، وكأنها دولة فوق القانون، ينم عن استخفاف بالقوانين واألعراف الدوليـة، ويـشكل تهديـداً                
مستمراً لألمن والسلم الدوليين كما أنه يبرهن وبما ال يدع مجاالً للـشك علـى عـدم رغبـة الحكومـة                   

  .د المنطقة إلى مرحلة خطيرة، تتحمل وحدها المسؤولية الكاملة عنها في السالم، ويعي” اإلسرائيلية“
  7/3/2010الخليج، اإلمارات، 

  
  الواليات المتحدة أكثر قرباً في مواقفها من الفلسطينيين": اإلسرائيليةالخارجية " .38

ـ    " تقريراً سرياً "صباح اليوم   " هآرتس" نشرت صحيفة    :القدس المحتلة  رائيلية أعدته وزارة الخارجية اإلس
ـ حأتهمت فيه الواليات المت    لمواقف الفلـسطينية فـي المحادثـات إلسـتئناف         " تنبني مواقف أقرب  "دة ب

وقدمت الوزارة التقرير لـوزير الخارجيـة أفيغـدور ليبرمـان وللمثليـات              .المفاوضات غير المباشرة  
صص اهتماماً كبيرا في السنة     لن تخ "ويستنتج معدو التقرير أن إدارة باراك أوباما        . اإلسرائيلية في العالم  

  ". القريبة لعملية السالم وستفضل اإلستعداد إلنتخابات الكونغرس
وحسب التقرير فإن اإلدارة األميركية واعية للمشاكل السياسية التي تواجه رئيس الوزراء اإلسـرائيلي،              

بتحريك العمليـة   "رحلة  بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لذا أكتفت في هذه الم           
وأضاف ان اهتمام أوباما لن يتركـز حـول العمليـة           . حتى من خالل مفاوضات غير مباشرة     " السياسية

السلمية في الشرق األوسط، وإنما في قضايا داخلية ستحسم اإلنتخابات النـصفية فـي الكـونغرس، وأن          
  .مهمة متابعة المفاوضات ستكون من مسؤولية ميتشيل وطاقمه

التقرير أن الواليات المتحدة أكثر قرباً في مواقفها من الفلسطينيين في الفترة األخيرة، وقـال إن                وأدعى  
التصريحات األميركية األخيرة تدل على تبني أسلوب يتوافق ولو جزئياً وبحذر مع المطالب الفلـسطينية              "

ن موقف األميركـي    وأن اإلدارة حريصة على عدم اإلدالء ع      ... في ما يخص إطار وترتيب المفاوضات     
  ".في القضايا الجوهرية

ويقّدر معدو التقرير أن اإلدارة األميركية ستسوق المفاوضات كإنجاز لها في الـرأي العـام األميركـي                 
ليس واضحا إن كانـت     : "وأردف التقرير . والعالمي، وستسعى لخلق أجواء لإلنتقال للمفاوضات المباشرة      

ع بإكتفاء بـإدارة الـصراع مـن خـالل التقـدم التـدريجي              هذه الرؤية بدلت الطموح الى حل الصرا      
  ".فقط) بالمفاوضات(

وعزا التقرير التحول األميركي من حل الصراع ألدارته وتصورها لعملية السالم إلـى دعـم الحزبـي                 
الموضوع اإلسرائيلي هو احد المواضيع القليلة التـي        : "الديمقراطي والجمهوري الذي تحظى به اسرائيل     

فاإلدارة ستفضل اإلمتناع عن اتخاذ مواقف تظهر خالفات مع اسرائيل، كتلك           ... ا المعسكران يجتمع عليه 
  ".التي واجهت انتقادات مع بدء اإلدارة األميركي اإلنشغال بعملية السالم
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إستعداد السلطة الفلسطينية إلجراء مفاوضـات      "وفي ما يخص الموقف الفلسطيني، قال معدو التقرير إن          
وأضـاف ان   ...".  الرغبة بالحفاظ على العالقات اإلستراتيجية مـع الواليـات المتحـدة           تقاربية مصدره 

خطـة  "الفلسطينيين يقدرون ان لديهم في المرحلة الحالية الدعم الدولي لمواقفهم وسـلوكهم وخـصوصاً               
هدف فسيكون هناك مجال للمناورة بإتجاه بناء المؤسسات ب       " تجن المفاوضات ثماراً  "، بحيث إذا لم     "فياض

 مـن دون تـسوية مـع        1967خلق واقع يسمح بتجنيد اإلعتراف الدولي في دولة فلسطينية في حـدود             
  .اسرائيل

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى في اإلدارة األميركية تقديراته بأن تستأنف المفاوضات غيـر               
يبقى ميتشيل في الـبالد     نحن نأمل أن نستأنف المفاوضات خالل أيام، وس       : "المباشرة خالل أيام، وأضاف   

  ". حتى يوم األثنين او الثالثاء بهدف اإلعالن عن استئناف المفاوضات في نهاية زيارته
وقال المصدر ذاته إن اإلدارة األميركية لم تقدم ضمانات مكتوبة إلسرائيل أو للسلطة الفلـسطينية، لكـن          

رفين أن هدفنا هو التوصل الى دولتين       قلنا للط : "وأردف. ميتشيل سيقوم بدور ناشط جداً في المفاوضات      
وإن كانت هناك عقبات سنحاول المساعدة للتغلـب عليهـا وعـرض            ... لشعبين من خالل المفاوضات   

  ".أفكارنا، وإذا رأينا ان احد األطراف ال ينفذ تعهداته سنعلن ذلك
  7/3/2010وكالة سما، 

  
   تتنصل من البياناألقصى وواشنطنمجلس االمن يدعو الى ضبط النفس بعد صدامات  .39

تنصلت الواليات المتحدة من بيان اصدره مجلس االمن ودعا فيه الى  : أ ف ب، رويترز-نيويورك 
ضبط النفس اثر المواجهات العنيفة التي دارت الجمعة بين الشرطة االسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين 

 ضرورة استئناف المفاوضات بين في باحة المسجد االقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة، مؤكداً
  .الجانبين قريباً

 االعضاء 15وبطلب من المراقب الدائم لفلسطين في االمم المتحدة رياض منصور، عبرت الدول الـ 
عن القلق ازاء الوضع المتوتر حالياً في االراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس «في المجلس 

مجلس االمن للشهر الجاري، مندوب الغابون ايمانويل ايسوزو وقال الرئيس الدوري ل. »الشرقية
حضت الطرفين على ضبط النفس وتجنب «، وفي بيان غير ملزم اصدرته، 15نغونديت، ان الدول الـ 

الحوار السلمي هو الوسيلة الوحيدة «وبحسب البيان، اكد اعضاء مجلس االمن ان . »االعمال االستفزازية
  .»ا عن االمل في استئناف سريع للمفاوضاتللمضي قدماً، كما اعربو

ولم تتحدث المبعوثة . غير ان مسؤوالً اميركياً نفى ان تكون واشنطن وافقت على بيان مجلس األمن
لكن مسؤوالً اميركياً قال . االميركية، نائب السفير روزميري ديكارلو، الى الصحافيين بعد االجتماع

ن الوفد االميركي لم يوافق على البيان، وقال انه ُأقر بسبب ما شرط عدم نشر اسمه، ا» رويترز«لوكالة 
  .ولم تتضح فوراً ماهية هذا االرتباك. »ارتباك في االجراءات«وصفه المسؤول بـ 

وقال ديبلوماسيون في مجلس االمن على اطالع على المفاوضات في شأن البيان، ان الوفد االميركي لم 
ورحب . على النسخة النهائية للنص التي قالوا انها ُأقرت باالجماعيقم بمحاولة إلثارة اي اعتراضات 
القرار االميركي بعدم عرقلته، اشارة الى ان الواليات المتحدة تريد «منصور ببيان المجلس، معتبراً ان 

وأشار ديبلوماسي غربي الى ان منصور لم يشر . ، وأن تتحلى اسرائيل بضبط النفس»نجاح هذه الجهود
يذكر ان االتفاق على البيانات . الى ضبط النفس وليس اسرائيل فقط» كل االطراف«بيان دعا الى ان ال

الصحافية لمجلس االمن تتم باالجماع، لكنها غير ملزمة، كما انها ليست جزءاً من المضبطة الرسمية 
  .يلوكثيراً ما يعرقل الوفد االميركي بيانات مجلس االمن المقترحة التي تدين اسرائ. للمجلس

  7/3/2010الحياة، 
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   أوروبا تنحاز إلى محادثات غير مباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين:موراتينوس .40
أكد وزير الخارجية اإلسباني ميغيل أنجيل موراتينوس أن بالده، التي تـرأس دورة   :  عهود مكرم  -برلين

رق األوسط انطالقا من الشرعية     االتحاد األوروبي حاليا، تشدد على أولوية تحريك عملية السالم في الش          
أن األوروبي يؤيد مقترحات لجنة المبادرة العربية التي وقفت مع          » عكاظ«وأفاد في تصريح لـ     . الدولية

استئناف المشاورات غير المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، على أن تبدأ المشاورات المباشـرة              
مشيرا إلى اتصاالت مكثفة تجريها الرئاسة اإلسبانية       . معينةفي غضون الشهور المقبلة، دون تحديد مهلة        

  . لألوروبي مع األطراف المعنية بقضية الشرق األوسط
وشدد أن بيان األوروبي يحث إسرائيل على وقف ضم مناطق في األراضي الفلـسطينية المحتلـة إلـى                  

ا وعقبة حقيقية لتحقيق تقـدم      التراث الديني اليهودي، منوها بأن هذه اإلجراءات استفزازية وتشكل خطر         
 قيـام   2010واسترسل أنه مازال يتطلع إلى أن يتحقق خالل عام          . في خطوات المباحثات غير المباشرة    

إن : وقـال . الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة تعيش جنبا إلى جنب في أمن واستقرار مع اسرائيل             
  .ها إيجابيةالمنطقة تشهد حاليا تحركات دبلوماسية وصفها بأن

ورأى أن المبادرة العربية للسالم تعتبر أوروبيا المرجع األساس لتحقيق السالم الـشامل والعـادل فـي                 
الشرق األوسط، معبرا عن تطلعه أن تشهد قمة برشلونة لالتحاد من أجل المتوسط، التي تستضيها إسبانيا                

نية وإسـرائيل، وطـرح جـدول زمنـي     في يونيو المقبل، بدء المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطي  
  . إلعالن كيان الدولة الفلسطينية المستقلة

  7/3/2010عكاظ، 
  

   االوروبي يرحب بالموقف العربي المؤيد إجراء مفاوضات غير مباشرةاالتحاد .41
 رحب وزراء خارجية االتحاد االوروبي امس بدعم الدول العربية اجراء مفاوضات : أ ف ب-قرطبة 

 االسرائيليين والفلسطينيين، في حين اعربت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في االتحاد غير مباشرة بين
  .االوروبي كاثرين اشتون عن استعدادها لزيارة قطاع غزة

وأعلن وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن قبل اجتماع غير رسمي مع نظرائه في االتحاد 
. توجيه الشكر الى الجامعة العربية التي انجزت عمالً رائعاًيجب «): جنوب اسبانيا(االوروبي في قرطبة 

مؤشر، خصوصاً تجاه ) بين االسرائيليين والفلسطينيين(ان الموافقة على البدء بمفاوضات غير مباشرة 
  .»اسرائيل

انا «: ، مؤكدة»زيارة غزة« الجاري، وقالت امس انها طلبت 17ويفترض ان تزور اشتون اسرائيل في 
كما ستشارك . »لى تكوين فكرة شخصية عن المشكلة والمسائل التي يجب علينا تسويتهافي حاجة ا

  . الشهر الجاري19اشتون في اجتماع اللجنة الرباعية للشرق االوسط المقرر عقده في موسكو في 
  7/3/2010الحياة، 

  
   يطلق اليوم المفاوضات غير المباشرة في لقاء مع نتنياهوميتشل .42

استهل مبعوث الرئاسة األميركية إلى الشرق األوسط، السيناتور جورج ميتشل، : ي نظير مجل-تل أبيب
زيارته إلى المنطقة، مساء أمس، بلقاء أولي مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود 

و، قبل وسيواصل اليوم لقاءاته في إسرائيل، وفي مقدمتها اللقاء مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياه. باراك
، لكي يتفق معهما على )أبو مازن(أن ينتقل غدا إلى رام اهللا للقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس 

  .القالب الذي ستجرى فيه المفاوضات في األسابيع القادمة
  7/3/2010الشرق األوسط، 
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  لعباس يطلب رسالة طمأنة وإعادة ثقة من الحكومة اإلسرائيلية بايدن .43
ذكرت مصادر أميركية في تل أبيب ممن يشاركون في اإلعداد لزيارة نائب : ي نظير مجل-تل أبيب

وأنه سيحاول التقريب بين . الرئيس األميركي، جو بايدن، أن مهمته لن تقتصر على الموضوع اإليراني
ولمح مساعدو بايدن إلى أنه سيطلب من نتنياهو رسالة موجهة . وجهات نظر اإلسرائيليين والفلسطينيين

اعتبار الحرم (بو مازن يوضح فيها بعض الخطوات اإلسرائيلية األخيرة التي أغضبت الفلسطينيين إلى أ
اإلبراهيمي وغيره من المواقع الفلسطينية المحتلة بمثابة مواقع أثرية يهودية واالعتداءات على المصلين 

وقالت هذه . اقع لألسوأ، يطمئنه فيها بأنه ال ينوي تغيير شيء من األمر الو)في الحرم القدسي الشريف
وبايدن يريد . المصادر إن إحدى العقبات في طريق استئناف المفاوضات هي انعدام الثقة بين الطرفين

  .من نتنياهو مبادرة تعيد الثقة به إلى الرئيس الفلسطيني
  7/3/2010الشرق األوسط، 

 
  !يليفي اعالناتها كموقع تراثي اسرائ" قبة الصخرة"شركة سياحة روسية توظف  .44

تقوم شركة سياحية محلية في اآلونة األخيرة بالترويج لرحالت إلى إسرائيل من خـالل إعـالن ضـخم                
وقـد   ". اسـتراحة روحيـة    -إسرائيل" المشرفة ولجانبه كتب بالروسية     " قبة الصخرة "يظهر فيه مسجد    

، والتي تعتبـر    "ثالثةالدائرة ال "بالقرب من   " فولغوغراد"اختارت الشركة موقعا مميزا إلعالنها وسط جادة        
  .اهم الشوارع السريعة واكثرها ازدحاما في العاصمة، موسكو

تبين ان االعالن هو ملك لشركة سياحية تصنف ضمن الشركات الخمس الكبرى في البالد وتعمـل فـي                  
، هـو   "التبس عليها االمـر   "سوق السياحة الى اسرائيل منذ فترة طويلة، ما يعني ان احتمال ان يكون قد               

تقع في مدينة القـدس المحتلـة وهـي         " قبة الصخرة "مال ضئيل، وال شك ان الشركة تدرك جيدا ان          احت
  ..، وتعلم انها مكان مقدس لدى المسلمين"اسرائيل"خارج حدود 

  6/3/2010، 48عرب 
 

   النظام العربي الجديدبناءمسؤولية  .45
  بالل الحسن

المفاوضات والتسويات السياسية مع الفلسطينيين أصبح العالم كله مقتنعا بأن إسرائيل هي التي تعرقل كل 
إال أن دول الجامعة العربية ليست لديها هذه القناعة، وهي تريد أن تحاول وتحاول، تماما كما . والعرب

  .أن الرئيس محمود عباس يريد أن يفاوض ويفاوض
و يصر على طلبه، وما فعلته الجامعة العربية قبل أيام، حين أعطت لمحمود عباس غطاء سياسيا كان ه

لم يكن سعيا وراء مفاوضات ناجحة، أو وراء حلول، إنما كان وبإيجاز، عملية إرضاء للواليات المتحدة 
األميركية، فما دامت هي التي تطلب فال يجوز تفشيلها، وما دامت هي التي تتوسط فلنقنعها أن إسرائيل 

  .هي التي تعرقل وليس محمود عباس
ركا بما أصبح العالم كله مقتنعا به، فها هو دبلوماسي بريطاني، يطرح على العرب يريدون إقناع أمي

لماذا االزدواجية : سؤاال فحواه) المعهد الملكي للشؤون الدولية(في ندوة ) ديفيد ميليباند(وزير الخارجية 
ن جهة في تعامل بريطانيا والقيادات الغربية مع إسرائيل من جهة، وباقي دول الشرق األوسط والعالم م

أخرى، وخصوصا في تعطيل إسرائيل لعملية السالم في الشرق األوسط، وتجاوزها للقوانين الدولية؟ 
وليس مهما هنا ماذا كان جواب وزير خارجية بريطانيا، المهم أن مثل هذا السؤال أصبح مطروحا حتى 

ى الواليات المتحدة في أعلى المستويات األكاديمية البريطانية، وعلى الرغم من ذلك يهرع العرب إل
األميركية، إلنقاذ وساطتها غير المباشرة، وإلنقاذ مبعوثها جورج ميتشل، حتى من دون توجيه أي سؤال، 
مع أن الكل يعرف أنه لوال دعم الواليات المتحدة إلسرائيل دعما مطلقا، لما تجرأ نتنياهو أن يتخذ أي 
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ومع أن الكل يعرف أن نتيجة . ر منها هذه األيامموقف من مواقفه المتحدية إلى حد الرعونة، التي يكث
المفاوضات غير المباشرة القادمة على الطريق لن تختلف عن المفاوضات السابقة، فإسرائيل تريد 
القدس، وتريد مستوطنات الضفة الغربية، وتريد الجدار واألراضي التي ضمها، وتريد تهجير 

  . تترك للفلسطينيين إدارة مدنهم أو قراهم بأنفسهمالفلسطينيين، وهي مستعدة بسخاء ال حد له، أن
وفي اليوم الذي أصدر فيه العرب مكرمتهم بتغطية تراجع الرئيس عباس، وعودته إلى المفاوضات غير 
المباشرة، من دون أي شروط جادة، كان نتنياهو يتحدى العرب من جديد، ويعلن أمام لجنة الخارجية 

تمسكه بمواصلة احتالل وادي نهر األردن، حتى بعد إنجاز تسوية ) 2/3/2010(واألمن التابعة للكنيست 
إسرائيل لن توافق على االنسحاب من نهر األردن في إطار أي اتفاق سالم يتم توقيعه : "قال. سياسية ما

إن األهمية االستراتيجية لغور األردن على طول الحدود الشرقية للضفة الغربية، تجعل . مع الفلسطينيين
  ".مستحيل على إسرائيل االنسحابمن ال

ولكن موقف عباس نفسه يحتاج إلى وقفة، فقد اعتاد القائد الفلسطيني أن يكون متقدما ولو خطوة، على 
الموقف العربي الرسمي، فيذهب إلى لقاء الجامعة العربية، أو لقاء القمة العربية، ليطلب مساندة العرب 

 إليهم طالبا دعم تراجعه، وتراجعهم، خطوة كبيرة إلى الوراء، أما أن يذهب. في التقدم خطوة إلى األمام
  .فهذا أمر لم يحدث في تاريخ الدبلوماسية الفلسطينية من قبل

ومن قائل هنا إن األمر حين يتعلق بالواليات المتحدة األميركية، فإن الدول العربية ال تستطيع أن تقول 
سها، فكيف نقول ال ال؟؟؟ تحضر إلى الذاكرة هنا ال، وهذا طلب مفاوضات غير مباشرة من أميركا نف

جملة الملك فيصل التي كان يرددها على مسامع كيسنجر، وهو يحاول إقناعه بالخطة األميركية، فيكون 
ومع أن فيصل لم يستطع الصالة في القدس، فإنه كان أساسيا في حرب . رده أنه يريد الصالة في القدس

 وتحضر إلى الذاكرة هنا قمة فاس التي جاءها ياسر عرفات بعد . من خالل حظر تصدير النفط1973
، ووجد أمامه مشروع الملك فهد لدعمه ولدعم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على 1982معركة بيروت 

وتحضر إلى الذاكرة هنا، قمة بيروت حيث ووجه فشل . ، وعاصمتها القدس1967كامل حدود 
 وايهود باراك بمبادرة الملك عبد اهللا التي طلبت االنسحاب  بين عرفات2000مفاوضات كامب ديفيد 

إلى ) بيل كلينتون( المحتلة، وعلى الرغم من انحياز أميركا 1967اإلسرائيلي الشامل من أراضي 
  .إسرائيل بالكامل في تلك المفاوضات

ية، حرصا هناك إذن سوابق كثيرة، سعى العرب من خاللها إلى رفض االنصياع لطلب اإلدارة األميرك
ولو على شيء بسيط من المصلحة العربية، فلماذا إذن هذا السعي الجماعي للحرص على عدم إقالق 

  راحة الضيف األميركي؟
استعادة القرار "لنذكر أن القمة العربية التي عقدت في السعودية، طاف في أرجائها طويال شعار 

مسروق اإلرادة، ويعترف بضرورة العمل يعترف هذا الشعار بأن القرار السياسي العربي ". العربي
الستعادته ممن سرقوه، فلماذا ال يكون هذا الشعار من جديد هو شعار القمة العربية التي ستنعقد في ليبيا 
نهاية هذا الشهر؟ يبدو أن هذه األمنية صعبة التحقيق، وبدليل قرار الجامعة العربية األخير الذي يحرص 

هي معركة مع من هم أكبر وأهم وأخطر من " استعادة القرار العربي "على إرضاء جورج ميتشل، بينما
  .جورج ميتشل

لقد دق قرار الجامعة العربية األخير، ناقوس الخطر حول ما يمكن أن تؤول إليه األمور في القمة 
هم، فالمنطقة تعاني وكما يقول الكثيرون، وبلوم شديد للفلسطينيين، من حالة االنقسام فيما بين. المقبلة

ولكن الحقيقة أن المنطقة تعاني من حالة انقسام عربية أخطر، واالنقسام . تعرقل إنجاز الحلول السياسية
الفلسطيني هنا هو صنو االنقسام العربي، ومن يريد أن يبحث عن مخرج لالنقسام الفلسطيني عليه أوال 

ي جدول أعمال، وفي أن يبحث عن مخرج لالنقسام العربي، وحين ينجح العرب في االجتماع، وف
صياغة خطة سياسية مستقلة تعبر عن المصالح العربية، وال تراعي مشاعر هذه الدولة أو تلك، إال من 
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أما . زاوية المصلحة العربية فقط، فعندها سنجد أن الخالف الفلسطيني قد دخل فورا مرحلة الحل والتوحد
مات طافية على السطح، تؤشر لما يغلي ما يقال عن المصالحات، وأوراق المصالحات، فليس سوى عال

  .تحت السطح من قضايا جوهرية مختلف عليها
فقد كان ثمة نظام عربي قائم، وكان لهذا النظام دول تقوده، . إن البحث عن توافق عربي ليس شكليا

 ولكن هذا النظام غاب عن الوجود، منذ اتفاقات كامب ديفيد، ومنذ احتالل العراق للكويت، ومنذ الحرب
األميركية األولى على العراق، ومنذ الحرب األميركية الثانية ضد العراق، وهو لم يقم من جديد حتى 

إنها . ومن غير الممكن معالجة المشكالت العربية المستجدة من دون إعادة بناء هذا النظام العربي. اآلن
رة، ونختلف حتى على القضايا مهمة كبيرة إذن، وما لم نقدم عليها فسنبقى ندور في إطار القضايا الصغي

ولكن ما أن يبادر قائد، أو تبادر دولة إلى رسم منهج إعادة بناء النظام العربي، حتى تنتظم كل . الصغيرة
  .حاالت الفوضى في إطار سياسي واحد يعبر عن التعاون والتضامن والقوة
ك القدرة على فعل ذلك؟ بالخطط فمن هو القائد الذي يملك القدرة على فعل ذلك؟ ومن هي الدولة التي تمل

 وبالفعل ال بالكلمات؟. ال بالكلمات
  7/3/2010الشرق األوسط، 

  
  َمن الذي يريد الحرب في الشرق األوسط؟ .46

  نهلة الشهال
السؤال مطروح فعلياً، وليس كجزء من تكتيكات المهاترة االعالمية، حين يحتاط كل طرف من تحمل 

الجواب المرجح أن . ب بإلقاء مسبق لها في عنق الطرف اآلخرمسؤولية الويالت التي تعنيها الحرو
فإسرائيل . اسرائيل هي الجهة التي تريدها، على رغم أن هذه قد ال تنسجم منطقياً مع حساباتها المباشرة

. تقضم ما تبقى من فلسطين براحة نسبية، وبنجاح، وكان يفترض أن ذلك انجاز لها تحتاج وقتاً لهضمه
كونة بطريقة ال تسمح لها بالتوقف، وال تسمح لها أيضاً بالتعايش مع ظواهر ومعطيات تقع لكنها مبنية وم

  .في مجالها، وتقلقها، من دون سيطرة كاملة عليها، مما ال وجود له في علم السياسة
على حدودها، ليس ألنه معاد لها ايديولوجياً، ولكن " حزب اهللا"فإسرائيل ال يمكن أن تصبر على وجود 

يضاف تاريخ . وكان نزقها ليكون مماثالً لو أن تنظيماً يسارياً نبت في لبنان بالشروط نفسها. ه مسلحألن
وتلك حقيقة ال يمكن انكارها حتى وإن رغبنا في تجنب . من المواجهات معه سجلت فيه هزائم السرائيل

ك المواجهات، وقيدت في اللغة االنتصارية الى أبعد حد، وإن أقرينا بأن معادالت نشأت على اساس تل
كثيراً، وفق اعتبارات ترتبط بالقانون الدولي وبتموضع قوات االمم المتحدة في " حزب اهللا"نهاية المطاف 

الميدان، وأيضاً وفق اعتبارات تتعلق بالتوازنات الداخلية للبلد، عالوة على قياس ما يمكن للناس، وحتى 
. وأكثر من يعرف تلك الحقائق إسرائيل نفسها.  تحمله تكراراً،"حزب اهللا"للبيئة االجتماعية الحاضنة لـ 

لذا، وعلى رغم التحفظات . ولكنها، مجدداً، بنيت وعاشت على آلية تحقيق انتصارات مستمرة أو الزوال
، ال يمكن )مما ال يمحو البطوالت(التي يوردها التحليل الهادئ لسياقات ونتائج المواجهات اللبنانية معها 

إزالة جذرية وليس تعطيلية أو " حزب اهللا" أن يطمئن قلبها قبل أن تزيل التهديد العسكري لـ إسرائيل
  .تسووية

وال تقدر على ذلك لو كان على رأس . ، ال تقدر اسرائيل على التعايش مع إيران كما هي"عصبياً"و 
بالقضاء على إيران " مالحل"وهي، من دون مبالغة، تجنح الى . النظام االيراني الحالي غير أحمدي نجاد

فلنتذكر أن إيران لم تطق صدام حسين، وقبله . طالما ال يحكمها نظام مواٍل بالكامل للغرب ولها
وكان يكفي إلثارة رعبها أن النظامين، كل على طريقته، كانا يطمحان الى دور إقليمي نافذ، . عبدالناصر

  .ولم يكونا مستقرين في جيب واشنطن
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 كبير من سورية، على رغم تاريخ طويل من المعايشة كان يفترض معه أن وتشعر إسرائيل بتوجس
 من تجنب أي مواجهة على حدوده، 1973النظام السوري، الذي تمكن منذ " حذر"تطمئن تل أبيب الى 

وتغاضى عن ضربات عسكرية وأمنية وجهتها اليه، وكانت باإلجمال محرجة، وبرهن عن قدرة فائقة 
 يفترض أن تطمئن تل أبيب الى معطيات الواقع السوري، حيث يهيمن مزيج من ثم، كان. على الليونة

ولكن عناد . انفتاح دمشق االقتصادي على قوانين السوق الليبرالية، وبنية داخلية منخورة بأمراض شتى
سورية على بعض المبادئ والتطلبات، كرفض المفاوضات المباشرة، والمطالبة بالجوالن، واالستمرار 

ح، والعالقات الوثيقة مع طهران، التي لعلها بدأت مصلحية لكنها توطدت بحكم االمر الواقع، يطير بالتسل
فكيف إذا كانت دمشق اختارت الرد على أوامر هيالري كلينتون باالبتعاد عن طهران، . صواب إسرائيل

الد مشعل؟ هذا، لتل بأن تستقبل فوراً أحمدي نجاد، وتنظم اجتماعاً يضم أيضاً السيد حسن نصر اهللا وخ
وهي ال تتوقف كثيراً أمام كالم بشار االسد وال نصر اهللا حينما يعلنان عن . أبيب، بمثابة إعالن حرب

الذي يحققه مثل هذا اللقاء، ويمكن أي عاقل أن يعتبره كالماً دفاعياً، يفضي استراتيجياً " توازن المعادلة"
متحدة واالتحاد السوفياتي، أي الى تعايش مديد، وإن قلقاً الى ما كانته الحرب الباردة بين الواليات ال

ولعل االختالف يكمن تحديداً في عدم استقرار اسرائيل، بخالف حالة القطبين، وهي تسير . وصراعياً
بصورة دائمة على خيط من نار، ولم تقنع ليس فحسب بحدودها الجغرافية، وإنما أيضاً بطبيعة 

  .ار تأسيسها على األقلمشروعها، كما هو معلن في قر
ولتجسيد هذه المـــسألة، لعل من المفيد االشارة الى استنفار إسرائيل بشدة ضد حملة المقاطعة 

ومن المضحك حقاً مالحظة . والمساءلة التي تسير بها منـــظمات مدنية مــتنوعة في العالم كله
 في الواليات المتحدة وكندا الرعب الذي انتاب تل أبيب من مجرد انعقاد بضع ندوات في جامعات

وأوروبا، وانطالق حمالت عرائض وبعض التـــظاهرات ضد استهالك البضائع 
، !يتهددها" خطر وجودي"االســـرائيليــة، بما فيها االكاديمية والثقافية، فراحت تصرخ بأنها بصدد 

 لمجابهة تلك الحملة واستنفرت علناً سفاراتها، وكل اللوبيات الصهيونية داخل الحكومات وخارجها،
  .واحباطها

، كائنين ما كانوا، بمصالح الواليات المتحدة التي تمتلك "أعداء"وقد يصطدم الذعر االسرائيلي من وجود 
ولكنه قد يوفر . مقاييس مختلفة، موضوعياً، لتعريف الخطر، فتكبح واشنطن جماح تل أبيب العصابي

فهل تتالقى اليوم مصالحهما الى حد شن حرب في . حربيةفرصاً للواليات المتحدة كي تُقدم على أعمال 
المنطقة، ستكون بالضرورة متعددة الجبهات، ويمكن أن تستجر قلب الطاولة تماماً، وانفتاح الموقف حقاً 

وال بد لحرب مثل هذه أن تدخل في حساباتها أن عدم نجاح الموجة االولى من . على المجهول؟
ولنا أن نستعيد ما جرى . وليس من شيء يسمح بافتراض نجاحها. التالضربات يحمل مثل تلك االحتما

 في لبنان، على فظاعة القصف وكثافة الخسائر اللبنانية، حين بقيت كوندوليزا رايس تؤجل 2006صيف 
لحظة اعالن وقف اطالق النار، آملة بأن يؤدي مزيد من القصف الى تغيير المعادلة التي نشأت عن فشل 

  .يلية االولى في قصم ظهر المقاومةالضربة االسرائ
ثم هناك في لوحة حرب مقبلة كهذه اعتبارات أخرى متعددة، بينها حساب مصالح قوى كبرى في العالم، 

وهناك أيضاً حساب انفالت . تعيد وضع بيادقها على الخريطة الدولية، كحال الصين وروسيا نفسها
كستان، التي أمضت واشنـــطن ســـنوات االوضاع في بلدان كأفغانستان والعراق، بل حتى با

وكل تلك حسابات ال يمكن لواشنطن . عديدة تبذل مالها وأرواح جنودها في السعي الى تثبيتها بما يالئمها
  .أن تتغاضى عنها
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ولعل كل ذلك يؤدي الى تعطيل الجنون االسرائيلي، والى القبول االميركي، ولو على مضض، ولو 
إال إذا تبنت واشنطن .  الجديد الناشئ، مما يبعد شبح الحرب، اآلن، عن منطقتناموقتاً، بالتوازن الكلي

  !تعريف تل أبيب لما هو مقبول منها ومطمئن لها، وهو طلب االستسالم التام، فتقع المشكلة
  7/3/2010الحياة، 

  
  الزواج من فلسطيني جريمة .47

 حسين قاسم
الزواج . لسطيني يجعلكن مواطنات من الدرجة الثانيةفالف. أيتها اللبنانيات، احذرن الزواج من فلسطيني

هذا هو فحوى القانون الذي يزمع . منه جريمة، وكل لبنانية تقدم على ذلك تكون مواطنيتها غير مكتملة
 . البرلمان اللبناني تعديله ليسمح للمرأة اللبنانية بنقل جنسيتها الى أوالدها

لتمتع بحق النساء األخريات عقاب على خيارها لشريك إن حرمان المرأة المتزوجة من فلسطيني من ا
إنه . يهدد أمن األمة ومصالحها، أو في أحسن األحوال، ألنها قاصر ويجب أال تتمتع بحقوق الراشدين

في السابق أقدم . حكم على أن أمومة هذا الصنف من النساء غير مكتملة وأن رابطة الدم بأوالدها مشوهة
مان المتزوجة من فلسطيني من حقها بنقل ملكيتها العقارية الى أوالدها، فكيف أصحاب السعادة على حر

إذاً بنقل الجنسية؟ والجنسية شأن سيادي، والسياديون في لبنان كثيرون، تغرق المرأة في بحرهم الهائج 
 . كما تغرق السيادة ذاتها

بنظرهم يحق للبناني أن . بيح لغيرهبمنطق مقلوب على رأسه، فهو يبيح للبناني ما ال ي" السياديون"يتحلى 
يهاجر الى أي بلد يريد، وأن يتوطن، وأن يحصل على الجنسية، وأن ينافس أهل البلد األصليين، وأن 

تقوم " المعاملة بالمثل"في المقابل، إذا فكر غير اللبناني باالستفادة من مبدأ . يصبح رئيساً لدولة المهجر
منطق وال أغرب، يعتبر الخصوصية وكالة . ته ويجب أال تُمسفلبنان له خصوصي. الدنيا وال تقعد

 !! حصرية له، وكأن البلدان والشعوب األخرى بال خصوصيات وبال هويات مميزة
لنمو العنصرية، وال يعود السياسي اللبناني يشعر بتأنيب الضمير عند مشاركته في " المنطق"يؤسس هذا 

هذا ما حصل عندما عدل قانون . با ما تكون مستضعفةسن قوانين عنصرية تستهدف فئات معينة، غال
فقد كان الهدف الرئيسي لهذا التعديل تشجيع االستثمار األجنبي . 2001الملكية العقارية لألجانب في عام 

للمفارقة، وبعكس . في قطاع العقارات، بزيادة المساحة المسموح لألجنبي تملكها وخفض رسوم تسجيلها
يد حرِم الفلسطيني، ليس فقط من االنتفاع من التسهيالت الجديدة، بل من حق كان توجهات القانون الجد

 . يتمتع به في ظل القانون القديم
هذا هو الجو ذاته المخيم على مشروع القانون الذي بموجبه ستكتسب المرأة اللبنانية حق إعطاء الجنسية 

 . ألسرتها
وعلى مدى السنوات الماضية، منذ أن أقر . يوم المرأة العالميفي الثامن من آذار يحتفل المجتمع الدولي ب

هذا اليوم، تحاول الدول والشعوب أن تحتفل بهذه المناسبة باتخاذ مزيد من الخطوات التشريعية 
واإلجرائية إللغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة وإقامة مساواة حقيقية بين الجنسين، مساواة تساهم في 

 .  متناغم، خالّق وعادلبناء مجتمع متجانس
كيف ستحتفل المرأة اللبنانية بهذه المناسبة في هذا السنة؟ هل سيصيبها ما أصاب الشباب من خيبة أمل؟ 
فصورة المجلس النيابي، وهو يتراجع عن وعوده السابقة بإقرار حق االنتخاب والمشاركة في تقرير 

 . م الجميعمصير البلد لمن أتم الثامنة عشرة، ما زالت ماثلة أما
هل ستنال المرأة اللبنانية، المتزوجة من أجنبي، حقها الطبيعي بتكوين عائلة طبيعية، يملك أفرادها حقوقاً 
وواجبات متساوية أمام القانون، وفي الدولة؟ سؤال تصعب اإلجابة عنه ألن المعيار الحقوقي يتراجع 

 . دائما أمام المعايير السياسية والطائفية
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ق المرأة اللبنانية بالمساواة مع الرجل بخصوص الجنسية ورابطة الدم، يقترح النائب نعمة تحايالً على ح
. اهللا أبي نصر البطاقة الخضراء ألوالد اللبنانية ليعطيهم جميع حقوق اللبنانيين ما عدا السياسية منها

ئمة، الى حين استوقفني األمر وتذكرت وضعنا كالجئين فلسطينيين في لبنان، فنحن نتمتع بإقامة دا
العودة، وفوق ذلك نخضع بجميع معامالتنا الرسمية للقوانين والسلطات اللبنانية حصراً، بما في ذلك 
بطاقات التعريف ووثائق السفر، التي تعتبر في مرتبة أعلى من البطاقة الخضراء، كوننا ال نملك أية 

الب بمنح الالجئين الفلسطينيين كل لذلك كان حري بسعادة النائب أن يط. بطاقة صادرة عن دولة أخرى
 . الحقوق االقتصادية واالجتماعية
تصريحاته، يبرر أبي نصر موقفه بقوله " جنسيتي حق لي وألسرتي"وفي رده على استنكار حملة 

صحيح أن الجنسية حق لفاقدي وعديمي الجنسية حسب شرعة حقوق اإلنسان ولكنها ليست حقا لمن "
 ". لب بجنسية اخرى؟يحمل جنسية في األصل ليطا

هل يؤمن سعادة النائب بما يقول؟ وإذا كان كذلك، أال يعرف أن الالجئين الفلسطينيين هم بحسب القانون 
وبالتالي كان عليه أن يطالب بحصولهم على الجنسية ) ال يحملون جنسية أية دولة(الدولي عديمو الجنسية 

لفلسطيني ال يطالب بالجنسية بل بالحقوق االجتماعية اللبنانية؟ وحتى ال ُأفهم خطًأ أسارع ألقول، إن ا
لقد أردت من سرد ما سبق ألبين ازدواجية المعايير لدى سعادة النائب ال ينطلق من مبادئ . واالقتصادية

ربما نسي سعادته أن من صلب واجباته السهر على تشريع قوانين . وأسس حقوقية بل سياسية وفئوية
 .  التمييز بكل أنواعهتصون حقوق اإلنسان وتكافح

إن اعتراضنا على قانون يستثني المتزوجة من الفلسطيني االستفادة منه، ليس طلباً لحصول فلسطينيين 
إن ظلم القانون : ونأمل من الوزير بارود قوله. على الجنسية، بل رفضاً للتمييز ولقانون يشرع العنصرية

 . هو أصعب أنواع الظلم
. ، كالماً معسوالً بشأن تحسين أوضاع الالجئين، لكننا لم نَر بعد أية خطوة عمليةنسمع في اآلونة األخيرة

وال يسعنا التفاؤل ألن مشروع القانون، الخاص بحق المرأة بإكساب أسرتها الجنسية، والمنوي تقديمه الى 
ن عنصري مجلس الوزراء مستوحى، في ما يتعلق بالفلسطينيين، من قانون الملكية العقارية، وهو قانو

 . بامتياز
ورحمة بنا، ال يريدون لنا . لقد غمرنا السياسيون اللبنانيون بكل كلمات الحرص والحب والرحمة تجاهنا
كل هذا حفاظاً على حق . أن نتحمل مشقة العمل، وال عناء البحث عن شقة سكنية وتحمل ثمنها الباهظ

خالصاً لنا من عذاب " الموت الرحيم"عض ويقترح وربما، في نهاية األمر، ورأفة بنا، قد يأتي الب! العودة
 . السنين الطويلة، وذلك ليساعدنا قي االنتقال الى العالم اآلخر، الى نعيم كل المضطهدين والمظلومين

  6/3/2010السفير، 
  

  !!شرعيتها" ثياب"، بيديها، "إسرائيل"إذ تنزع  .48
  أسعد عبد الرحمن. د

ئيل لتقليص الضرر الذي أصابها بعد أن باتت إحدى معاركها          ، تسعى إسرا  "تقرير غولدستون "منذ صدور   
الخارجية مع الرأي العام العالمي الذي تابع على شاشات التلفزة مشاهد القتل والتدمير الذي تعرض لـه                 

والحال كذلك، أطلقت الدبلوماسـية اإلسـرائيلية حملـة         . المدنيون وأمالكهم في الحرب على قطاع غزة      
وكما جاء  . خاصة بعد توجيه االتهام لمسؤولين إسرائيليين بجرائم حرب       " ارة والسلبية الض"إلحتواء اآلثار   

ال يجوز االسـتهانة بتقريـر      : "رئيس قسم التخطيط في جيش االحتالل     ) أمير إيشل (على لسان الجنرال    
، مقـرا بـأن   "غولدستون، فالمعركة على الرأي العام العالمي ال تقل ضراوة عن المواجهـة العـسكرية            

إن مسألة شرعية إسرائيل مهمة جـدا،       : "، ومضيفا "إسرائيل تواجه أزمة شرعية بعد عدوانها على غزة       "
  ".ألننا ال نعيش في فراغ
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خاصا، أال وهـو    " تهديدا"، جعلتا إسرائيل تواجه     2009-2008، وعلى القطاع    2006الحرب على لبنان    
عالم غربي طالما وقف إلى جانبهـا فـي         نزع الشرعية عنها، وهو تهديد لم يأت من دول عدوة، بل من             

تواجه إسرائيل حملة عالميـة  : "رئيس الوكالة اليهودية  ) ناتان شارانسكي (وفي هذا يقول    . والباطل" الحق"
  ".انها حرب حقيقية تهدد مصالحنا االستراتيجية. ترمي الى نزع الشرعية عنها

راتيجي للحكومـة االسـرائيلية فـي    جمعية متخصصة بدعم التفكير االست   (وهو  ) Reut" (رؤوت"مركز  
يوجز في تقرير تم توزيعه على كافة وزراء حكومة         ) المجاالت االستراتيجية واألمنية والرفاهية والتنمية    

تواجه حملة عالمية لنزع الشرعية عنها ترمي الـى عزلهـا وتـصويرها             "ان إسرائيل   ) بنيامين نتنياهو (
، "تستهدف نزع الشرعية عنها   ) شبكة دولية (باتت تقف أمام    "، محذرا الحكومة من انها      "ككيان استعماري 

ان تصوير اسـرائيل علـى      "، مضيفا   "الحكومة التعامل مع هذه المسألة كتهديد استراتيجي حقيقي       "مطالبا  
انها شيطان يرمي الى انكار شرعيتها وتقديمها بشكل كيان استعماري مرتبط بممارسات نازية وبتمييـز               

 جنوب افريقيا وتجربة التفرقـة العنـصرية والنـضال          - وفقا للتقرير  -) لشبكةا(وتتخذ هذه   ". عنصري
مقاطعة البضائع االسرائيلية في عدد مـن اسـواق         : "العالمي ضدها نموذجا لنزع الشرعية عن اسرائيل      

اوروبا، ومقاطعة جامعات مهمة بريطانية واوروبية للجامعات االسرائيلية، مطاردة الساسة والعـسكريين            
ئيليين في العواصم االوروبية خاصة لندن، هي كلها نماذج من تعبيرات نجاح هذه الـشبكة فـي                 االسرا

شبكة عالمية من افراد وجمعيات ومنظمات غير       "، متهما   "مسعاها الهادف إلى نزع الشرعية عن إسرائيل      
يـسار،  موالية للفلسطينيين، وعربية او مسلمة على عالقة في غالـب االحيـان مـع ال              ) دولية(حكومية  

  ".وقاسمها المشترك هو تقديم اسرائيل على انها دولة منبوذة وانكار حقها في الوجود
لقد حدد التقرير العواصم البريطانية والبلجيكية واالسبانية إضافة الى مدينة سان فرانسيسكو االميركيـة              

ولية هذه تتعاون مـع     وحسب التقرير، فان الشبكة الد    . وجامعة بركلي كأبرز أماكن وجود الشبكة العالمية      
مثل منظمة امنيستي ومنظمات حقوق االنسان وتعمل من        "منظمات تعمل في المناطق الفلسطينية المحتلة       

خالل هذا التعاون على ازالة الفوارق والخطوط بين االنتقاد المشروع ونزع الشرعية االساسية عن دولة               
وزارة "رائيل لمواجهة تهديد نزع الشرعية ألن       وفي الختام، أشار التقرير الى عدم جهوزية اس       ". اسرائيل

  ".الخارجية االسرائيلية تعاني نقصاً في الدبلوماسيين القادرين على مواجهة التحديات الجديدة
الـذي قالـت عنـه      ) افيغدور ليبرمـان  (الغريب ان التقرير لم يشر إلى وزير الخارجية شديد التطرف           

هذا المنصب، يدعم توجهات سلبية لدى الرأي العام العالمي،         الصحف االسرائيلية مؤخراً، ان وجوده في       
ويـضيق  (وكنموذج واضح على ما تقوله الصحف       . وكذلك عند الدول الصديقة بما فيها الواليات المتحدة       

فـي الـسنة    ": "وزير نزع الـشرعية   "في مقال بعنوان    ) أري شافيت (يقول  ) المجال عن ذكر غيره اليوم    
كي تـسود وجـه     " رصاص مصبوب " من القوى الراديكالية استخدمت حملة       األخيرة هناك تحالف واسع   

وقد حـشرت إسـرائيل فـي    . إسرائيل واستغلت االحتالل كي تنزع الشرعية حتى عن إسرائيل السيادية  
تحدي نزع الشرعية كان التحدي الوجودي الذي يـستدعي       : "ويضيف". الزاوية وجعلتها دولة شبه منبوذة    

ولكن .  إعالمية مركبة وذكية   -على وزارة الخارجية أن تقود معركة سياسية        . ئيلتغييرا شامال في إسرا   
وزير ال يمكنه   . في رئاسة وزارة الخارجية يقف اليوم وزير يشدد أزمة الشرعية إلسرائيل          : توجد مشكلة 

ليبرمان، يخدم أولئك الذين يسعون إلى تصوير إسـرائيل كدولـة           . أن يعطي حال لمشكلة هو جزء منها      
  ".صرية ومجنونةعن

  7/3/2010الرأي، األردن، 
  
  
  

  



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1721:         العدد       7/3/2010االحد  :التاريخ

  "!الصهيونية حركة عنصرية"نحواعادة االعتبار لقرار  .49
  نواف الزرو

وجرائم الحرب واالنتهاكـات الـسافرة للقـوانين        " االبرتهايد"عادت مسالة التمييز العنصري االسرائيلي      
على حد سواء ، وذلك بعد ان نظمت        " لاسرائي"والمواثيق واالعراف الدولية لتحتل العناوين في اوروبا و       

 مدينة حول العالم ، أسـبوعا       58عشرات الجامعات في العالم وللسنة السادسة على التوالي في أكثر من            
، ويستمر هذا األسبوع أربعة عشر يوما كـامال بهـدف فـضح             " إسرائيل دولة عنصرية  "رمزيا بعنوان 

  .رض العقوبات عليها ممارسات إسرائيل العنصرية والدعوة لمقاطعتها وف
 ثم انتقل إلى مونتريال ثم إكـسفورد        2005في جامعات تورنتو عام     " اسرائيل العنصرية "وقد بدأ اسبوع    

 جامعة ، وبلـغ عـدد الجامعـات         27 .. 2009 جامعة ثم أصبح عام      19 إلى   2008ووصل العدد عام    
   .- 2010  ـ3 ـ 1 - هارتس - أربعين جامعة 2010المشاركة في األسبوع في عام 

خذوا "في جامعتي أكسفورد وكامبردج تحت عنوان       " أسبوع األبرتهايد "النائب العربي جمال زحالقة افتتح    
، وقال في كلمته أن السر القذر للديمقراطية اإلسرائيلية ، والـذي تـسعى              " ديمقراطيتكم وأعطونا أرضنا  

ا مبنية على الترانـسفير وفقـط بعـد         المؤسسة اإلسرائيلية للتستر عليه على مدى عقود طويلة ، هو أنه          
 ضمنت الحركة الصهيونية األغلبية اليهوديـة ، وعلـى هـذا            1948تهجير الفلسطينيين من بالدهم عام      

   ". 2010 ـ 03 ـ 03األساس أنشئت الديمقراطية اإلسرئيلية ـ 
أسبوع "لى  وقد شنت وسائل إالعالم العبرية وشخصيات سياسية من أحزاب صهيونية مختلفة ، هجوماً ع             

وهاجمت النائب زحالقة في أعقاب مشاركته في المؤتمر ، وقـال نائـب وزيـر               " األبرتهايد اإلسرائيلي 
الخارجية ، داني أيالون ، أن وزارة الخارجية ستحارب هذه الظاهرة بكـل األدوات ، وسـتعمل علـى                   

  ". لموقف اإلسرائيليحقيقة ا"تكثيف الحضور في الجامعات التي تستضيف النشاطات المذكورة لتوضيح 
الذي يدعو أساساً إلـى مقاطعـة إسـرائيل         " أسبوع األبرتايد اإلسرائيلي  "انزعاجها من   " إسرائيل"وابدت  

اقتصادياً وأكاديمياً وفرض عقوبات عليها نتيجة سياستها القمعية في األراضي الفلسطينية المحتلـة عـام               
  ".2010 ـ 03 ـ 2مها ـ الثالثاء  وسياسة التمييز ضد األقلية الفلسطينية في تخو1967

في االعوام السابقة في اعقاب عقد عدة جامعات اوروبية وكنديـة اسـبوع             " اسرائيل"وكانت ثارت ثائرة    
االبرتهايد االسرائيلي الذي فتح ملفات الممارسات العنصرية االسرائيلية وجرائم التطهير العرقـي التـي              

  ..تقترفها دولة االحتالل على نطاق واسع
في اسبوع االبرتهايد انكشفنا امـام      :"جاء في تعليق نشر في صحيفة معاريف العبرية على سبيل المثال            و

 وجـزء   -ويقصد التعليق هنا قصص فصح الدم       -عدة فريات جزء منها تعود الى ايام القرون الوسطي          
مـي ليعززعنـوان    ، ثم جاء تقرير ام    " منها يتعلق باالقصى ، وجزء ثالث يتعلق باالبرتهايد االسرائيلي        

االبرتهايد في االعالم والذاكرة ، اذ قارن التقرير بين الممارسات التي تقوم بها إسـرائيل فـي الـضفة                   
الغربية وقطاع غزة وبين األبرتهايد في جنوب أفريقيا ، وكتب معد التقريـر الباحـث المـستقل جـون                   

ها إسرائيل في الضفة الغربية وقطـاع       القوانين التي تعمل ب   "دوغارد ، وهو محام من جنوب أفريقيا ، أن          
غزة ، مثل تقييد الحركة وتفضيل المستوطنين ، تذكر بالتأكيد بالممارسات التي كان يقـوم بهـا نظـام                   

  ".األبرتهايد في جنوب أفريقيا
إسرائيل جعلت من قطاع غزة سجناً وقامت بإلقاء المفتـاح ،           "وكان دوغارد قد أشار في تقرير سابق أن         

  ".عملية في أمكنة أخرى كانت ستسمى تطهيراً عرقياًوأن هذه ال
جمال زحالقة ، الذي شـارك      .وحول هذه المؤتمرات العلمية االعالمية قال النائب العربي في الكنيست د          

إنه قبل سنوات كـان الحـديث عـن         "،  " أسبوع مناهضة األبرتهايد اإلسرائيلي   "في الحمالت المتصلة ل   
مش السياسة العالمية ، ولكن في الفترة األخيرة تسمع أصوات جديـة وذات            األبرتهايد اإلسرائيلي على ها   

ان "، واكـد  " وزن تعقد مقارنات بين ما تقوم به إسرائيل في األراضي المحتلة وبـين جنـوب أفريقيـا                
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، " المدارس في اسرائيل تربي االطفال اليهود على كراهية الفلسطينيين وان اسرائيل هي دولة عنـصرية              
 قانونا عنصريا للتمييز ضد المـواطنين العـرب وان          30اسرائيل سنت   "ة النقاب عن ان     وكشف زحالق 

  ".اكثرها عنصرية هو قانون العودة لليهود
فـي  " تقبل اآلخر "وفي السياق االبرتهايدي ايضا تبين من نتائج بحث أجرته جامعة حيفا حول موضوع              

 يعتبرون  75%ب المدارس الثانوية اليهود ،      أن معظم طال  "أوساط الشبان العرب واليهود في إسرائيل ،        
. حغاي كبلـرمينتس ود   . ، وقد شارك في البحث الذي أجراه البحث د        " حطابون وسقاة ماء  "أن العرب هم  

 مدرسة ثانوية فـي جميـع   22 مشترك ، وهم طالب من  1600يغئال روزين والسيدة ربيعة الحسيني ،       
  ".اسرائيل"أنحاء 

وجدنا في البحث تعبير خطير عن تفكير مبني على آراء مـسبقة            : "ج البحث كبريمنتس عن نتائ  . ويقول د 
 من الطالب اليهود يعتقـدون أن       69%ويتبين من البحث أن     ". لدى الطالب اليهود اتجاه الطالب العرب     

 74% يعتقدون أنهم ليسوا حـضاريين و        75% يعتقدون أنهم غير مثقفين ،       75%العرب ليسوا أذكياء ،     
  . يسوا نظيفينيعتقون أنهم ل

ويذكر في هذا الصدد ان سياسة االبرتهايد ضد العرب قد احتلت ايضا قمة اجندة مؤتمرات هرتسليا ، فلم                  
يقفز المشاركون في المؤتمر عن الهواجس االساسية التي وقفت اصال وراء مـؤتمر هرتـسليا ، تلـك                  

  ".اسرائيل" على وجود 48 الهواجس المتعلقة بما يسمونه التهديد الديموغرافي الذي يشكله عرب
 كانت االمم المتحدة قـد      1975 في العاشر من تشرين الثاني من العام         -وعلى نحو مكامل ، لنذكر هنا       

ان : "والحركة الصهيونية اعتبـر تاريخيـا انـذاك اذ اعلـن القـرار            "اسرائيل"اتخذت انذاك قرارا بحق     
فكان ذلك القرار بمثابة صحوة انـسانية       ..."الصهيونية هي شكل من اشكال العنصرية والتمييز العنصري       

كدولة احتالل وارهاب ، وضد الحركة الصهيونية بمواصفاتها وممارسـاتها          "اسرائيل"اممية جامعة ضد    
  .العنصرية 

في هذه االيام يكون قد انقضى خمسة وثالثون عاما على ذلك القرارالتاريخي الذي اخذ من ضـمن مـا                   
تي كان دافيد بن غوريون قد ارساها بالنسبة للعالقة مـن االمـم المتحـدة               اخذه بعين االعتبار القاعدة ال    

وان االمم المتحدة مقفرة فارغـة      " و" بال امم متحدة بال هوى    : "والمجتمع الدولي حيث قال جهارا نهارا       
في عالقاتها مع المنظمة الدولية علـى مـر         "اسرائيل"مثبتا القاعدة االخرى التي حكمت سلوك       "القيمة لها 

  ".ليس مهما ما يقوله االغيار وانما المهم ما يفعله اليهود على االرض"لعقود الماضية وهيا
وبعد ذلك القرار بنحو خمسة عشر عاما عادت االمم المتحدة لتتخذ قرارا جديدا في الحركة الـصهيونية                 

ـ       "ولكن في االتجاه المعاكس تماما ، حيث لحست        ذارا ضـمنيا   قرارها السابق بقرار جديد يلغيه ويقد اعت
  .السرائيل عنه

في اعقاب قرار االلغاء واالعتذار اخذت سياسات وموقف وقرارات االمم المتحدة تتحول شـيئا فـشيئا                
الـى ان بلغـت     ...هكذا بمنتهى االتحيازية الظالمة على رؤوس االشـهاد         ..وسياساتها  "اسرائيل"لصالح  

ة باتخاذ تلك المنظمة سلسلة قرارات ومواقـف        االمور ذروة النفاق الدولي مع الدولة والحركة الصهيوني       
 الفلـسطيني لالحـتالل     - االنتفاضة واالحتجاجـات والـرفض       -االرهاب  "تشجب في مضمونها مثال     

  "حقها في الدفاع عن نفسها"وتبرر السرائيل من جهة ثانية " وجرائمه
ي وبجـرائم الحـرب     وفي ضوء كل هذه الحقائق والوثـائق المتعلقـة باالبرتهايـد االسـرائيل            ..ولذلك  

واالنتهاكات التي تقترف على مدار الساعة ، لعلنا نعرب عن تقديرنا واحترامنا البالغ لكل اولئك الـذين                 
في الجامعات والنقابات االوروبيـة والكنديـة والجنـوب         " اسبوع االبرتهايد االسرائيلي  "عقدوا ويعقدون   

سياسات التمييز العنصري االبرتهايدي على ان      افريقية ونحث كافة المؤسسات العربية المعنية بمناهضة        
تتحمل بدورها مسؤولياتها القانونية ـ الحقوقية ـ االنسانية ـ االعالمية وان تتحرك من اجـل تـدويل      

اسـبوع  "قضية العنصرية االبرتهايدية االسرائيلية ضد ماليين العرب فـي فلـسطين ، وان تقتـدي ب               



  

  

 
 

  

            29 ص                                     1721:         العدد       7/3/2010االحد  :التاريخ

يمه على اوسع مساحات اممية ممكنة ، وصوال الى اعادة االعتبار         والعمل على تعم  " االبرتهايد االسرائيلي 
  ".الصهيونية حركة عنصرية"لقرار

وهذه مسؤولية تاريخية منوطة بالمؤسسات القانونية الحقوقية ـ االنـسانية العربيـة علـى امتـداداتها      
  ،...الجغرافية عليها ان تقوم بها بال تاخير او تقاعس

  7/3/2010الدستور، األردن، 
  

   لالنتفاضة القادمةفتيالًالقدس تتحول  .50
  شاؤول مشعال

ثمة خشية من أن تتحول القدس بؤرة الندالع المواجهات تقود إلى االنتفاضة القادمـة، التـي سـتكون                   
انتفاضة مدنية وغير مسلحة، وإن كان من الممكن طبعا أن تتدهور إلى مواجهات دامية، ومن شـأنها ان             

الغربية كانتشار النار في الهشيم، على أن تكون مراكز نشاطاتها الرئيـسية            تنشر في سائر أجزاء الضفة      
  .في التظاهرات االحتجاجية حول المستوطنات، وبشكل خاص حول الجدار الفاصل

ثمة من اآلن مؤشرات تدل على ضلوع       . تتحول بلعين إلى بؤرة تنتشر على طول وعرض منطقة الجدار         
يتعلق األمـر   . يما رئيسها سالم فياض، باتجاه نشاط من هذا النوع        ونشاط من قبل حكومة السلطة، وال س      

بناء دولة فلسطينية من دون حوار وتعاون       : بجزء من االستراتيجية السياسية التي ينتهجها منذ عدة سنين        
هذا األمر يجد تعبيراً له في بناء البنـى التحتيـة الماديـة، االقتـصادية،               . مع إسرائيل، بل بشكل مواز    

، إضافة إلى أجهزة األمن التي يبدو نشاطها ملموساً بشكل بارز على األرض، والتي ساعدت               "يةالعسكر"
أو مـن قبـل مجموعـات       " حماس"أكثر من مرة في أحباط عمليات ضد إسرائيل، سواء من قبل حركة             

  . معارضة للسلطة الفلسطينية
ين مقنعين داخل المساجد، وإلقاء     بناء عليه، ما يحدث في الحرم القدسي، من خالل تمترس شباب فلسطيني           

وفـي  . الحجارة في كل االتجاهات، يمثل الشرارة التي يمكن أن تشعل الشعلة كلها في وقت قصير جـداً              
  :هذا المجال يمكن اإلشارة إلى عدة عناصر تساهم في عملية إضرام النار

  العنصر اإلسرائيلي
حكومة نتنياهو، يثبت أنه لم يتعلم شيئا ولـم يـنس           اإلعالن عن المواقع التراثية، الذي بادر إليه رئيس ال        

هل ينبغي تذكيرنا أننا نحن أبناء هذه البالد؟ أننـا          : وحتى أن هذا األمر يشكل إهانة لذكائنا الوطني       . شيئا
  .مواطنون وليسنا مهاجرين؟ نحن لسنا بحاجة إلى تذكير دائم إزاء مسألة كوننا أبناء هذه البالد

 يزيد حالة التوتر في الجانب الفلسطيني، ألنه يطرح على جدول األعمال حقائق             إن الصراع حول الرموز   
وليس ثمة حل لمواجهة مـن      . مطلقة لدى الديانتين، لدى اليهودية من جهة، ولدى االسالم من جهة ثانية           

ى والطريق اآلمنة والسليمة تكمن في ترك هذه الرؤ       . من المحظور بشكل تام المس بهذا األمر      . هذا النوع 
  . كقيم تفتقر إلى التطبيق

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

الـضفة  : ع يوجد اليوم أربعة كيانات ترتبط بالهويـة الفـسطينية         على أرض الواق  . الموجود في القطاع  
هكذا تحولت القدس إلى صاحبة مكانـة خاصـة         . الغربية، قطاع غزة، القدس والعرب مواطني إسرائيل      

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

المتزايد إلى جانب الخالفات في الرأي بين الجهات المختلفة التي تنتمي في األوقات العادية إلى معـسكر                 
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فالواليات المتحدة وأوربا لديهما مواقف متباينة إزاء االستراتيجية المطلوبة تجـاه إسـرائيل فـي               . واحد
  .ضوء سياستها المتبعة مع السكان في القدس الشرقية

وروبا ال توافق على السياسة األميركية أو على التعامل األميركي اللين مع إسرائيل، في كل ما يتعلـق                  أ
بالتعاطي اإلسرائيلي مع السكان والممتلكات العقارية في المدينة، حيث تتيح إسرائيل للعناصر اليهوديـة              

 وحتى أن االتحاد األوروبـي      .السيطرة على مبان مأهولة بالسكان والعائالت العربية في شرقي العاصمة         
مستعد لتأييد السلطة ولضخ األموال للبناء الفلسطيني ولشراء األراضـي كخطـوة مـضادة للمبـادرات                

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

الخارج، تؤثر على الحلبة المقدسية، من خالل محاولة كل طرف من األطراف ضمان تواجـد               " حماس"و
وذلك على اساس االفتراض بأن هذا هو المكان الذي سيحسم فيه مـستقبل          . وتأثير على الحلبة الفلسطينية   

  . لعلني مقارنة بالضفة والقطاععالوة على ذلك، تعتبر القدس مكانا مريحا للنشاط المدني ا. فلسطين
الساعة تدق ونحن نقترب بخطوات واثقة وبعيون مغمضة من االنتفاضة البيضاء التـي ربمـا تـذكرنا                 
بالثورات المخملية التي حصلت منذ نهاية الثمانينات من القرن الماضي، عندما سقط عدد من الحكومات               

وفـي  . الشرقية، بفارق عدة أشهر بين حكومة وُأخـرى       الشيوعية في بولونيا، هنغاريا، بلغاريا، وألمانيا       
هذه الثورات مهدت الطريق لثورات مشابهة حـصلت خـارج          . تشيكوسلوفاكيا ُأقيلت الحكومة الشيوعية   

  .أوروبا أيضا
ما الذي يمكن القيام به لمنع اندالع مثل هذه الثورات، التي ستضعف مكانة إسرائيل في كل مفاوضـات                  

 الفلسطينية وال سيما في موضوع القدس؟ خالفا للصيغة القائمة لـدى المفاوضـين       مستقبلية حول القضية  
الذين بدأوا النقاش حول القضايا الكبيرة لألراضي، المستوطنات وحق العودة، مع إثارة قـضية القـدس،            

  .يتعين قلب الجرة رأسا على عقب، والبدء من النهاية إلى البداية
هذا هو مصدر األمل، كما أنه      . عمال اإلسرائيلي ــ الفلسطيني   ينبغي وضع القدس على رأس جدول األ      

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

 ألن يتحول الوزراء األربعة، الذين ال يحملون حقائب، إلى لجنة وزاريـة اسـتراتيجية               ربما حان الوقت  
موشيه يعلون، يوسي بيلد، بني بيغن ودان مريدور، هم مجموعة          . تنشغل فقط في التصدي لمشكلة القدس     

سيكون في البداية   . رائدة تمثل ألوان الطيف والمنطق الجماعي الصلب، يمكنها النظر إلى التاريخ بوعي           
ما يعتبر اليوم أمـراً غيـر       . األمر صعبا، وبعد ذلك سيصبح واضحاً كوضوح الشمس في رابعة النهار          

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

  7/3/2010األيام، فلسطين، 
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  7/3/2010قطر، الشرق،  


