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  "إسرائيل" توافق بشروط على مفاوضات غير مباشرة مع "ريرمنظمة التح" .1

اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر       أن  أ ف ب     نقالً عن وكالة     رام اهللا  من   8/3/2010الحياة،  ذكرت  
الفلسطينية وافقت بشروط امس على اجراء مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل برعاية الواليات المتحدة              

  . محملة اسرائيل مسؤولية اي فشل محتمل لهذه المفاوضاتالستئناف عملية السالم،
وقال امين سر المنظمة ياسر عبد ربه خالل مؤتمر صحافي في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام اهللا عقب                  

نريد ان نعطي فرصة محددة بفترة زمنية مدتها اربعة اشهر ومحددة المضمون            : "اجتماع اللجنة التنفيذية  
واضاف أن الفلسطينيين يريدون ايـضاً      ". للبدء في مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل      للجهود االميركية   

 وما يتصل   1967ان تبدأ المفاوضات على الحدود للدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام              "
س تؤكد القيادة ضرورة الوقف الكامل لالستيطان فـي القـد         : "وتابع". بقضية الحدود من الجانب االمني    

وعموم االراضي الفلسطينية، ووقف مصادرة االراضي وهدم المنازل واالعتداءات ضد شعبنا الفلسطيني            
القيادة الفلسطينية سـتتعاون مـع االدارة االميركيـة         "، موضحاً ان    "كمطلب اساسي لمفاوضات مباشرة   

  ".ومبعوثها جورج ميتشل، وستعمل على انجاح مهمته
تكز المفاوضات في البداية على الحدود واألمن كـشرط السـتمرار           ان تر "وشدد عبد ربه على ضرورة      

اجتماع القيادة الفلسطينية اتخذ قرار المشاركة في المفاوضات بصعوبة         "واوضح ان   ". المساعي االميركية 
اننـا نحمـل    "، مؤكداً   "بسبب وجود معارضة وتحفظات من الفصائل وأعضاء في اللجنة تنفيذية للمنظمة          

  ".يلية مسؤولية تعطيل اية مفاوضات او فشلهاالحكومة االسرائ
البرلمانية عزام االحمد الذي شارك في االجتماع استبعد في وقت سـابق لوكالـة              " فتح"وكان رئيس كتلة    

) رئيس الوزراء االسرائيلي بنيـامين    (تنجح هذه المفاوضات غير المباشرة مع حكومة        "ان  " فرانس برس "
". نريد اعطاء فرصة لالدارة االميركية من اجـل ان تواصـل جهودهـا            : "، لكنه استدرك قائال   "نتانياهو

هذه الفرصة ليست السرائيل التي ردت على قرار لجنة المتابعة العربية بمزيد من التصعيد              "واضاف ان   
  ".ضد شعبنا الفلسطيني
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ن الـدكتورة حنـا   أن   وليد عـوض   نقالً عن مراسلها     رام اهللا    من   8/3/2010القدس العربي،    وأضافت
ـ أكدتعشراوي   بأن اجتماع اللجنة شهد انقساما بين مؤيد ومعـارض، حيـث انتهـى             ' القدس العربي ' ل

االجتماع باالتفاق على عدم وجود مانع من قيام المبعوث االمريكي جورج ميتشل بجوالت مكوكية بـين                
  . الفلسطينيين واالسرائيليين وعدم مقاطعته

ـ   ماع التنفيذية انتهى االحد في حالة انقسام فـي اآلراء، اال ان            بأن اجت ' القدس العربي 'واكدت عشراوي ل
االجماع كان انه ال مانع لدى اللجنة التنفيذية من قيام ميتشل بجوالت مكوكية وعدم مقاطعته، مشيرة الى                 

  .ان العودة للمفاوضات لن تكون اال بوقف االستيطان والتصعيد االسرائيلي
الستئناف المفاوضات، ولكن بالنهاية كـان الموقـف اذا اراد          كانت هناك معارضة    'واضافت عشراوي   

  .'ميتشل القيام بجوالت مكوكية ال احد يقاطعه واسماعه وجهة النظر الفلسطينية
ـ     ما في عودة للمفاوضات، ولكـن اذا اراد ميتـشل القيـام            ' 'القدس العربي 'ومن جهتها قالت عشراوي ل

 تصبح هناك مفاوضات اال اذا كان هناك وقف لالستيطان          لن'، مضيفة   'بجوالت مكوكية فنحن لن نقاطعه    
، مشيرة الى ان اسرائيل تفرض أمرا واقعا علـى االرض غيـر مهتمـة بـالموقف                 'والتصعيد الميداني 

  .االمريكي
  

  هنية ينفي إقالة وزير الداخلية في حكومته .2
عات التي تحدثت عن    ، اإلشا 2010-3-7نفى رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية، األحد          

إقالته لوزير الداخلية فتحي حماد، ووجود صراع أو تنافس لمصالح خاصة داخل حكومتـه، مؤكـدا أن                 
  ". أالعيب مكشوفة"حماد يمارس مهامه بشكل طبيعي وأن اإلشاعات التي تتحدث عن إقالته 

تكريم طلبتها األوائل، وذلك    جاء ذلك في كلمة له خالل حفل نظمته كلية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية ل             
بحضور المراقب العام لوزارة الداخلية حسن الصيفي، ووزير الداخلية واألمن الـوطني فتحـي حمـاد،                
ومدير جهاز الشرطة جمال الجراح وعدد من نواب المجلس التشريعي وقادة األجهزة األمنية والفـصائل               

  . الفلسطينية
 تطوير العمل األمني وسيادة القانون بعد انتهائها من مرحلـة           وأكد هنية أن حكومته تبدأ اآلن في مرحلة       

  . حفظ األمن واستتبابه، وأنها موحدة ومتكاملة من أجل خدمة أبناء الشعب الفلسطيني
نحن حكومة وطنية ذات مرجعية إسالمية، نعتمد على االستمرار في سياسة الرقـي ال مقاومـة                :" وقال

، مشيرا إلى أن حكومته     "ائعات وأكاذيب ال تريد لحكومتنا أن تستمر      سياسة التدني من خالل إشغالنا في ش      
  . تسعى للوصول إلى مؤسسة أمنية مهنية تنطلق من مصالح الشعب الفلسطيني

إن المرء يشعر بالفخر حين يرى اإلنجازات رغم قلة اإلمكانـات فـي ظـل               :" وأضاف رئيس الحكومة  
أن تخريج أوائل طلبة من كليـة شـرطية         "معتبرا  ،  "حصار خانق وبعد حرب إسرائيلية دمرت كل شيء       

  ". دليل على اإلرادة والصمود الفلسطيني وشعور بالمسؤولية تجاه الشعب
ووجه التحية للفلسطينيين المنتفضين في شوارع ومدن الضفة الغربية المحتلة الذين هبـوا للـدفاع عـن                 

  . المسجد األقصى المبارك وعن المقدسات الفلسطينية
 أكد وزير الداخلية واألمن الوطني فتحي حماد أنهم أنـشئوا الكليـة الـشرطية بعـد رفـض         من جانبه، 

إننا نحتفل بطالبنا بعد مـرور أربـع سـنوات علـى     :" وقال. الجامعات بتعليم أفراد الشرطة في كلياتها     
  ". رسالتهاالحكومة، واجهت خاللها أشد الصعوبات وأكبر التحديات لتقدم نموذجاً راقياً وحضارياً لتحقيق 

ستضرب بيد من حديد كـل      "مشددا على أن وزارته     , وأوضح أن الوضع في قطاع غزة آمن بشكل كبير        
  .، حسب تعبيره"من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن

  7/3/2010فلسطين أون الين، 
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  م يتلق دعوة ليبية لقمة طرابلس ول..عباس لم يستقل: عزام .3
 حركة فتح، عزام األحمد إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يتلق حتى اآلن،  قال القيادي في:رام اهللا

  .دعوة من الرئيس الليبي معمر القذافي، للمشاركة في القمة العربية المقبلة في طرابلس
ونفى نية عباس مقاطعة . لم نتلق الدعوة حتى اآلن: نسخة منه، أمس" الغد"وقال األحمد في بيان تلقت 

ونفي األحمد كذلك، ما  .حماس لم ولن تدع لهذه القمة:  مشاركة حركة حماس فيها، وأضافالقمة بسبب
تناقلته وسائل إعالم حول استقالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حال عدم حدوث تقدم في 

  .إنها مجرد تكهنات ال أساس لها من الصحة: المفاوضات غير المباشرة مع االحتالل، وقال
  8/3/2010دن، الغد، األر

  
  االنتخابات األحادية تكريس لالنقسام الفلسطيني: بحر .4

اعتبرت كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني أمـس أن أي انتخابـات   :  د ب أ  -غزة  
  . لمجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة من شأنه تكريس االنقسام الفلسطيني الداخلي

نائب األول لرئيس المجلس التشريعي والنائب عن كتلة حماس البرلمانية أحمد بحر في تـصريح               وندد ال 
وقـال   . صحفي ، سعي السلطة الفلسطينية إلجراء االنتخابات المحلية بشكل أحادي في الضفة الغربيـة             

ؤكـدا أن   ، م " االنتخابات األحادية تعمق القطيعة وتكرس االنقسام وتنافي المـصلحة الوطنيـة          "بحر إن   
  ".استعادة التوافق الوطني كفيل بحل اإلشكاليات واألزمات الداخلية"

  8/3/2010الدستور، األردن، 
 

  االنتخابات المحلية يجب أن تحظى بشرعية من الرئاسة والمجلس التشريعي: الظاظا .5
ي انتخابات  أكد وزير الحكم المحلي ونائب رئيس الوزراء في حكومة غزة المقالة زياد الظاظا أن أ              : غزة

محلية يجب أن تحظى بشرعية من خالل مصادقة الرئاسة الفلسطينية والمجلس التشريعي حتـى تكـون                
إن قانون االنتخابات الفلسطيني يلـزم أن       "وقال في تصريحٍ نشرته وكالة صفا المقربة من حماس           .نافذة

  ". ةتحوز االنتخابات على مصادقة من الرئاسة الفلسطينية غير منتهية الوالي
، مـشيراً إلـى أن     "ال مجال لعقد أي انتخابات إال عبر تهيئة الظروف السياسية المالئمة لـذلك            "وأضاف  

وشـدد  . انعقادها في الضفة الغربية دون قطاع غزة من شأنه أن يعزز االنقسام على الساحة الفلـسطينية               
ة وحدها دون قطاع غـزة لـن        الظاظا على أن نتائج االنتخابات المحلية المزمع عقدها في الضفة الغربي          

  . تكون مقبولة مطلقًا، مشيراً إلى أن العديد من النواب المحليين معتقلون لدى أجهزة األمن الفلسطينية
  8/3/2010قطر، , العرب  

  
  ! غير مدعّوة مطلقاً إلى القمة العربية في طرابلس"حماس: "ليبيافي سفير فلسطين  .6

، "األخبـار "ين لدى ليبيا عاطف مصطفى عودة، في حديث إلى           نفى سفير فلسط   : خالد محمود  -القاهرة  
وجود أي أزمة في العالقات بين السلطة الوطنية الفلسطينية والسلطات الليبية، في ما يتعلّـق باإلعـداد                 

  .الخاص بالقمة العربية التي ستُعقد في ليبيا قبل نهاية الشهر المقبل
صمة الليبية، طرابلس، إن ليبيا ال تعتزم توجيه الدعوة         وقال عاطف عودة في اتصال هاتفي معه من العا        

بعـض المواقـع اإلخباريـة      "وأضـاف   . للمشاركة في هذه القمة   " حماس"إلى حركة المقاومة اإلسالمية     
غير مدعوة على اإلطالق إلى هـذه       " حماس"واألنباء الرسمية تحدثت عن هذا، لكنّني أؤكد هنا أن حركة           

، الفتاً إلى أن تمثيل الوفد الفلسطيني في القمة سيقتصر علـى            "ل من األشكال  القمة، ولن تشارك بأي شك    
  ).أبو مازن(الوفد الذي يحدده الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
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، موضحاً أن فلسطين ستشارك بقوة فـي        "حماس"وأكد عودة أن الطرف الليبي لم يطلب إطالقاً مشاركة          
عن أمله في أن تكون القمة العربية هي قمـة فلـسطين بامتيـاز،              القمة العربية المقبلة في ليبيا، معرباً       

ومشيراً إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية قدمت ورقة عمل إلى القمة العربيـة حظيـت بتأييـد ليبـي                   
  .وعربي

  8/3/2010األخبار، 
  

  المجلس التشريعي يستقبل وفدا برلمانيا بريطانيا تضامنيا .7
وفدا برلمانيا بريطانيا تضامنيا برئاسـة      ) 7/3(مدينة غزة اليوم األحد      استقبل المجلس التشريعي ب    -غزة

وضم كال من أندرو سلوتر، وكارين بوك، وستيفين ويليمز، فـي حـين كـان فـي                 . النائب ديفيد ستيل  
  .استقبالهم عدد من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني

ة التي تأتي بهدف اإلطالع على األوضاع       ورحب النائب فرج الغول بالوفد، مؤكدا على أهمية هذه الزيار         
الكارثية في قطاع غزة الذي ال يزال يقبع تحت الحصار المشدد منذ أكثر من ثالث سنوات، بالرغم مـن                  
كل القرارات الدولية والمطالبات للوفود التي جاءت إلى غزة وطالبت برفع الحصار الظالم والمعاناة عن               

ول الوفد البرلماني البريطاني على آلية عمل المجلس التشريعي في          وأطلع الغ  .الشعب الفلسطيني في غزة   
  .الضفة الغربية وقطاع غزة

  7/3/2010قدس برس 
  

   المؤسسة األمنية في الجانبين النظري والعمليأداءعلى  حدوث تطور:الضميري .8
أن تطورا الفتا     أكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة األمنية اللواء عدنان الضميري           : نائل موسى  -رام اهللا   

 المنصرم  2009طرأ على المؤسسة األمنية الفلسطينية في الجانبين النظري العقدي، والعملي خالل عام             
  .رغم ما وصفه بمحاوالت إسرائيل إضعافها باستهداف رجالها والصعوبات التي تضعها أمام عملها

 أكثر وضوحا لدى المنتمـين للمؤسـسة        واعتبر اللواء الضميري أن العقيدة األمنية والتسلسل القيادي باتا        
.. األمنية وهذا يتجلى في حفظ النظام وسيادة القانون ومكافحة التطرف وترسـخ الـوالء فيهـا للـوطن             

  .وللرمزية الوطنية من علم ونشيد ودستور وليس االنتماء لفئوية او لتنظيمات
ليمات القيادة الفلسطينية والتـي     وأشار إلى تطور مهم  آخر  طرأ خالل السنتين األخيرتين في تطبيق تع             

تتمثل بالقائد األعلى الرئيس ابو مازن والمتمثلة في تعليمات واضحة بسلطة واحدة وسالح واحد وقانون               
  .ومؤسسة أمنية واحدة التي أضحت أكثر تطبيقا على األرض في ظل وضوح التسلسل القيادي 

ابط أكاديمي  جامعي في مؤسسة الـشرطة         ض 3000 وأشار اللواء الضميري في هذا الشأن الى  وجود          
   . ضابط حقوقي بحيث لم يعد هناك في قسم التحقيق والتنفيذ في الشرطة600وحدها، بينهم 

جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي عقد في قاعة المؤتمرات بوزارة اإلعـالم نظمـه المركـز اإلعالمـي                  
   .غسان الخطيب مدير المركز. الحكومي برام اهللا، أمس، بحضور د

وعرض فيه الضميري التقرير السنوي لعمل وانجازات المؤسسة األمنية، وأهم ما يعترض طريقها مـن               
واستعرض الضميري، خالل المؤتمر، عمل قطاع األمن وأبرز ملفات األمن الـداخلي            . عوائق وعراقيل 

   .فرادإلى جانب نجاحات المؤسسة في فرض األمن والنظام وملف التدريب، كذلك عملية المحاسبة أل
ورفض الضميري اعتبار االرتفاع  في معدالت الجريمة مؤشرا على تقاعس او وهن في عمل المؤسسة                

  .األمنية
  االحتالل العقبة األساسية

 شهيدا  60،  مقارنة مع     2009 شهيدا  عام     31وبين وجود انخفاض رقمي في عدد الشهداء حيث ارتقى          
ين الشهداء هم من أعضاء األجهزة األمنية وتم اغتيـالهم           مشيرا الى ان عددا من ب      2008ارتقوا في عام    
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 2009 عسكريا عام    295 مواطنا بينهم    2416رغم إصدار إسرائيل قرار عفو عنهم، إضافة إلى اعتقال          
 عسكريا وهو ما اعتبـره الـضميري مؤشـرا علـى     137 بينهم 2008 مواطنا عام   3174بينما اعتقل   

من عدد المعتقلين العام    % 12 يشكل المعتقلون من بين أبنائها نحو        استهداف مبيت للمؤسسة األمنية التي      
وهي نسبة قال انها كبيرة جدا ضد مؤسسة تمارس عمال مهنيا صرفا وال تقوم بأعمال حربية                .  المنصرم
  .قتالية

فـي عـام    ) 13699(وأوضح التقرير في هذا السياق ارتفاعا  في عدد االجتياحات واالقتحامات  مـن               
،  وفي المقابل طرأ انخفاض في عدد الحـواجز الثابتـة والطيـارة              2009عام  ) 14024 (   إلى  2008

) 400( في  اعتداءات  نفـذها المـستوطنون          2009، وسجل ارتفاع عام     2008واإلعاقات مقارنة بعام    
اعتداء على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية رافقها اعتداءات علـى األفـراد واالعتـداءات علـى                

اعتـداء، مـا    ) 340( الذي سجل فيه     2008جد والمزروعات، ما يشير إلى ارتفاع مقارنة مع عام          المسا
  .يؤكد تواصل االعتداءات اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين

  األمن الداخلي
وفي تناوله لموضوع األمن الداخلي  أكد  الضميري أن ظاهرة الفلتان األمني وفوضى السالح تالشت او                 

هاء، وقد قضي عليها وبات القضاء وسيادة القانون اكثر فعالية ورسوخا، مشيرا في هذا              في طريقها لالنت  
 2009 قطعة سالح مرتبطة بحاالت فلتان وتعد سابق على القانون لعام            126السياق إلى ضبط ومصادرة     

وهو انخفاض رده اللواء إلى اضمحالل وتالشي ظـاهرة         .. 2008 قطعة سالح عام     400مقارنة بضبط   
  .لتان ولم تعد موجودة بشكل يشعر به المواطنالف

  االنضابط العسكري
 حالة  ال يزال منها  حـاالت         263وفيما يتعلق بالتجاوزات الفردية بعمل المؤسسة األمنية، سجل التقرير          

من الموقوفين للمحاسبة امام القانون والقضاء على خلفية تجاوزات  بينها ضد المواطنين والجزء اآلخـر                
 حالة منها تخضع للمحاكمة العـسكرية واللجـان التأديبيـة،    85 بااللتزام والقضايا العسكرية، و له عالقة 

 فردا من الخدمة على خلفية تجاوزات لها عالقة بحقوق وكرامـة اإلنـسان عـام     263مشيرا إلى فصل    
2009.  

  حرية التظاهر والتعبير
 عـام    2009بير سجلت بالضفة عام      تظاهرة واحتجاج واعتصام  وتع     600وأشار اللواء الضميري  أن      

. 2008 حالة عـام     381انتهت دون مواجهات بين قوات األمن والمواطنين ولم تقع صدمات مقارنة مع             
ونفى اللواء الضميري في معرض رده على األسئلة اعتقال          .وهو ما اعتبره مؤشرا مهما على االستقرار      

و المهنة، الفتا ان اعتقال شخص  طبيب او صحافي          أي موطن على خلفية االنتماء السياسي او االعتقاد ا        
 .على سبيل المثال اقترف مخالفة  أمنية او جنائية ال يعني  بالمطلق انه اعتقل لكونه صحفيا او سياسـيا                   

االمر ال يتعلق باألجهزة األمنية الن دورها تنفيـذي،         : وبشأن محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري قال      
طة التشريعية وبالمشرع الفلسطيني معترفا بوجود جدل حول نص قـانوني يـسمح       هذا األمر منوط بالسل   

  . عسكري-بمحاكمة مدنيين امام محاكم عسكرية في حال ارتكبوا مخالفات تنطوي على مساس بشأن
 8/3/2010الحياة الجديدة، 

  
  غزةبمكن من فتح مجاالت عمل تستو.. إتمام المصالحة سيخلص فتح من التبعية: الزهار .9

محمود الزهار أن إتمام المـصالحة      . د  أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس     : أدهم الشريف  - زةغ
من التبعية المجانية التلقائية مع الكيان اإلسرائيلي، مشيرا إلـى أن ذلـك             ) فتح(الوطنية سيخلص حركة    

  . سيكون في مصلحة حركة فتح
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، في  2010-3-7صيات المستقلة مساء األحد     وشدد الزهار خالل كلمة له على هامش اجتماع وفد الشخ         
مدينة غزة، على ضرورة التوقيع على ورقة المصالحة الفلسطينية قبل قمة ليبيا المزمع عقـدها خـالل                 

  . شهر مارس الجاري في طرابلس
وأوضح أن الهدف من التوقيع على ورقة المصالحة هو عدم إشغال القمة العربية بقضية االنقسام ولفـت                 

إلى قضية الحصار وإعادة واعمار غزة، منوها إلى أن المصالحة لن تكون بين الفـصائل فقـط                 االنتباه  
مكن من فتح مجاالت    توإنما بين العائالت، منوها إلى أن حركة فتح ستستفيد من اتمام المصالحة وأنها ست             

  . عمل في غزة
 بين كافة الفصائل الفلسطينية     وأشار الزهار إلى أن المصالحة الوطنية ليس بين فتح وحماس فحسب وإنما           

وهي المخرج الوحيد من أي مأزق يواجه الفلسطينيين، مؤكدا أن االنتخابات ليست هي الحـل للوضـع                 
  . الحالي

وفيما يتعلق بالفوائد التي ستعود على حركة حماس في حل تمت المصالحة، بين الزهار أنه سيتم تخفيف                 
يفيد الشعب والمقاومة، الفتًا إلى أن الوضع فـي الـضفة           الحصار عن قطاع غزة ولو بشكل بسيط وهذا         
  . الغربية المحتلة والتي تسيطر عليها فتح سيتحسن

ولفت إلى أن حركة حماس ستتمكن من تكوين عالقات مع الدول العربية وشعوبها، مشيرا إلى أن حركته                 
 أن مصر دولة مركزيـة ال  تحافظ على أن تكون عالقتها مع مصر عالقة قوية وإستراتيجية، مؤكدا على 

  . تقل عن باقي الدول المركزية األخرى
وعلى صعيد أسباب االنقسام، ذكر الزهار أن رفض نتائج االنتخابات التشريعية أدى إلى عصيان مـدني                

  . وبعد ذلك عصيان مسلح، مشيرا إلى أن ذلك يرسخ مفهوم عدام احترام نتائج االنتخابات
م هو االستئثار على منظمة التحرير الفلسطينية من قبل حركة فـتح منـذ              وأوضح أن أحد أسباب االنقسا    

فترة طويلة، ولم تعطي فرصة للفصائل األخرى بأن يشاركوا في المنظمة وهذا أدى إلـى حالـة مـن                   
  . التخوف لدى حركة حماس، بحسب قوله

مكن ألحـد أن يقـول أن   ال ي"وأشار إلى أنه ال يوجد مرجعية يمكنها أن تمثل الشعب الفلسطيني، مضيفًا             
، منوها إلى أن ذلك يعود لغياب المرجعية السياسية والمالية واألمنية وهذا            "حماس تمثل الشعب الفلسطيني   

  . ال يخدم المصلحة الوطنية
 لها عدة أهداف من وراء الحرب لم تتمكن من تحقيقها، أولهـا اسـترجاع هيبـة                 "إسرائيل"وأوضح أن   

، ووقف صواريخ المقاومة الفلسطينية، وتغير      2006ت بعد حرب لبنان علم      الجيش اإلسرائيلي التي ضاع   
، الفتًا إلى أنه من خالل المـصالحة الوطنيـة          2007حكم حماس التي سيطرت على غزة منصف يوليو         

  . "إسرائيل"يمكن تخطي أي عدوان جديد قد تقوم له 
ة أنه ال وجود للمصالحة، وتم تحديد       إن تأخير الدعم العربي يتم تحت حج      : "وفي سياق آخر، قال الزهار    

  ". مبالغ كبيرة من األموال إلى غزة ولكن لم يصل شيئ، ونستطيع أن نخرج من هذا المأوق بالمصالحة
  7/3/2010فلسطين أون الين، 

  
  إذا قررنا الرد على العمليات اإلسرائيلية في الخارج فلدينا المبررات: أبو مرزوق .10

حمـاس  دكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة          ال قال   : شاكر الجوهري  - دمشق
انه حين قررت الحركة حصر الصراع مع العدو اإلسـرائيلي داخـل األراضـي              في حوار مع الشرق     

الفلسطينية المحتلة، فقد كانت لهذا القرار مبرراته، وإن قررت اآلن التخلي عن ذلك القرار، والرد علـى                 
رائيلية، ومنها عملية اغتيال الشهيد محمود المبحوح التي نفـذت فـي الخـارج،              العمليات الخارجية اإلس  

  .فأيضا ستكون لهذا القرار مبرراته
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" جنتلمـان "واسرائيل تمكنهما من التوصل التفـاق       " حماس" أبو مرزوق عدم وجود لغة واقعية بين         وأكد
لحركة، الذي تتابع شرطة دبي     يخفض سقف الحرب بينهما، في أعقاب حادث اغتيال القيادي الرفيع في ا           

كشف المزيد من فصوله، على نحو يشي بعدم رضا امريكا اوباما عن سياسات نتنياهو حيال عملية الحل                 
  ..!السياسي للقضية الفلسطينية، حيث يتصرف نتنياهو بزهو لكسره القرار األمريكي بالخصوص

قائد حسن يوسف، مؤكدا أنه أسقط       أبو مرزوق بصراحة عن حكاية العميل مصعب نجل الشيخ ال          وتحدث
وهو في العشرينات، قائال إن استحضار قصته القديمة اآلن متصل بحادث اغتيـال الـشهيد المبحـوح،                 

  ".حماس"مذكرا بأن العميل نفسه نفى ادعاءات اسرائيلية بأنه كان قائدا، أو حتى عضوا في حركة 
ن اختصاص الرئيس محمود عباس، لكنه يقول        أيضا أن تشكيل الوفد الفلسطيني لقمة طرابلس هو م         وأكد

إن حركته إن تلقت دعوة حضور القمة، فإنها ستلبيها، مبديا اعتقاده في أن هذه القمة لن تسحب الرعايـة    
المصرية من ملف المصالحة الفلسطينية، وإن كان عامل الزمن يعمل لصالح فـتح الورقـة المـصرية                 

  .وتعديلها
 أبو مرزوق إن ايران تدعم جميع الفـصائل         قالفي دعم القضية الفلسطينية،     وفيما يتعلق بالدور اإليراني     

الفلسطينية، بما في ذلك الفصائل الماركسية مثل الجبهتين الشعبية والديمقراطية، مبديا أن مقترحا سبق أن               
هـة  تقدم به نايف حواتمة أمين عام الجبهة الديمقراطية للرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد بتشكيل جب              

  .متحدة مع طهران غير واقعي
  7/3/2010الشرق، قطر، 

  
  استئناف المفاوضات منزلق خطير وجريمة وطنية: حماس .11

 موافقـة منظمـة     اعتبـرت إن  حركة حماس   أن  ) وكاالت(  نقال عن     8/3/2010روسيا اليوم،   نشرت  
وتساهم فـي   " يرمنزلق خط " هي إسرائيلالتحرير الفلسطينية على استئناف المفاوضات غير المباشرة مع         

 هذه  أنآذار  /  مارس 7وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم يوم األحد          .فك العزلة المفروضة عليها   
 منظمة التحريـر    بإصالحالموافقة تؤكد  صحة مواقف حماس من الورقة المصرية، وخاصة فيما يتعلق             

 وليس للتقارب مع االحتالل على       للتوافق الفلسطيني  األولوية تعطى   أن برهوم ضرورة     وأكد .الفلسطينية
  .حساب مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه وثوابته

قال في   سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة حماس. من غزة أن د6/3/2010قدس برس، وأضافت 
نسخة منه إن زيارة المبعوث األمريكي جورج ميتشل " قدس برس"تصريح صحفي مكتوب وصل 

إضفاء الشرعية على سياسة التهويد واالستيطان والتغطية على التصعيد " إلى للمنطقة اليوم السبت تهدف
أي استجابة للدعوات األمريكية باستئناف المفاوضات "واعتبر أبو زهري أن  ".الصهيوني ضد المقدسات

مع الكيان الصهيوني تعتبر جريمةً وطنيةً، ال تخدم إال االحتالل الذي يستمر في جرائمه ضد الشعب 
  ".سطينيالفل

كل ما يجري يؤكد انحياز الموقف األمريكي لصالح االحتالل، وأن دور "أن " حماس"وأكد القيادي في 
اإلدارة األمريكية ينحصر فقط في ممارسة الضغوط على سلطة رام اهللا والحكام العرب لخدمة المشروع 

زناً يستند إلى التمسك بالحقوق يستدعي موقفاً عربياً متوا"، الفتاً النظر إلى أن هذا األمر "الصهيوني
  ."والمصالح الفلسطينية ووقف المراهنة على الموقف األمريكي

  
  على أسس وقواعد نتفق عليها" منظمة التحرير"يجب أن يتم بناء : الهندي .12

أكد مسئول حركة الجهاد اإلسالمي في قطاع غزة محمد الهندي خالل كلمـة لـه               : أدهم الشريف  - غزة
، في مدينة غـزة، أن االنقـسام        2010-3-7وفد الشخصيات المستقلة مساء األحد      على هامش اجتماع    
  .  سنوات سابقة، وإنما ظهر من البدء في مشاريع التسوية4الفلسطيني ليس وليد 
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من يراهن على التسوية فانه سيستمر مع أنه لن يتمكن من رفع حاجزا عسكريا في الضفة الغربية                 : "وقال
ى أن قرار عدم مشاركة الجهاد اإلسالمي في االنتخابات الفلسطينية جاء ألنها حركـة              ، مشيرا إل  "المحتلة
وأكد دعم حركته ألي اتفاق مصالحة فلسطينية بين حركتي فتح وحماس، الفتًَا إلى أن االنقـسام                 . تحرر

  . وأن الشعب ومقاومته الفلسطينية هي المتضررة) إسرائيل(يصب في مصلحة 
 بناء منظمـة التحريـر      إعادةيكون من خالل مرجعية سياسية متمثلة من خالل         الحل يجب أن    "وأضاف  

، الفتًا إلى أن االنتخابات ليـست       "الفلسطينية، ويجب أن يتم بنائها على أسس وقواعد سياسية نتفق عليها          
  . مخرج وإنما قد تساهم في حل األزمة الحالية

  7/3/2010فلسطين أون الين، 
  

  األسرى بإفشال صفقة "إسرائيل" يتهم أبو عبيدة .13
تسعى إلى إفشال صـفقة     ) إسرائيل(القسام أبو عبيدة في تصريحات صحفية، أن        كتائب  أكد الناطق باسم    

التبادل عبر تعنتها ورفضها لشروط الفصائل الفلسطينية في كل مراحل المفاوضات، من خالل رفـضها               
  . لتبادل على األسير شاليطاإلفراج عن بعض أسماء القائمة التي وضعتها الفصائل إلجراء ا

، "الشروط التي وضعتها فصائل المقاومة هي شروط عادلة ونهائية وغير قابلة للتنـازل            "وشدد على أن    
إذا كان العدو معني بإنجاز هذه الصفقة فهناك مسار واحـد وهـو القبـول بـشروط المقاومـة                   :" وقال

  ". الفلسطينية
نا مع االحتالل اإلسرائيلي طويلة، وإننا لم نوقف المقاومـة   إن معركت :" قال أبو عبيدة  من جهة أخرى قال     

تهدف إلى التشكيك   "، مشيرا إلى أن تلك االدعاءات       "العسكرية ولن نوقفها، وستثبت األيام صدق ما نقول       
  ".والتشهير بالمقاومة الفلسطينية

  7/3/2010فلسطين أون الين، 
  

  اسال صفقة أسرى من دون قائمة حم: عبد اهللا البرغوثي .14
في األسير   أن القياديالناصرة برهوم جرايسي نقال عن مراسلها من 8/3/2010الغد، األردن، ذكرت 

 قال إنه لن تكون هناك صفقة لتبادل األسرى بين إسرائيل كتائب عز الدين القسام عبد اهللا البرغوثي
في القائمة بعد األسيرين وحركة حماس من دون شمول القائمة الكاملة للحركة، مؤكدا أن اسمه يأتي ثالثا 

  .مروان البرغوثي وأحمد سعدات
وكان القيادي الميداني لحركة حماس أول من أمس، يتحدث لوسائل إعالم إسرائيلية ومحلية، لدى صوله 

  .إلى محكمة االحتالل في مدينة الناصرة، للبحث في طلب انهاء عزله في األسر
موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي رفض وأكد البرغوثي أن صفقة األسرى لن تتم، بسبب 

وقال إنه في حال أطلق سراحه . التوقيع على االتفاقية التي وقعها المبعوث اإلسرائيلي والوسيط األلماني
  ".من أجل تحرير فلسطين كل فلسطين"فإن سيعود للنضال 

ن حقيقة أمره في وردا على أسئلة الصحافيين حول رأيه بالعميل مصعب حسن يوسف الذي كشف ع
لقد حاولنا تجنيد مصعب : "قال البرغوثي" الشاباك"األيام الماضية، بأنه كان عميال لجهاز المخابرات 

يوسف، في صفوف الجهاد اإلسالمي، واألذرع المسلحة لحركة حماس، اال أنه فشل في كل االمتحانات 
ه عن انقاذه بيرس من محاولة اغتيال، التي خضع لها، وبالتالي تمت إزالته من قوائمنا، وما يتحدث عن

". كذب وافتراء، فحينما كان يعمل سائقاً لدى والده، لم يكن ذلك في حساباتنا ولم نفكر بهذا الصدد بتاتا
إن من وشى بي وسلمني "كما نفى البرغوثي أن يكون مصعب هو الذي سلمه لقوات االحتالل، وقال 

  ".رة طويلةلقوات االحتالل مدفون تحت التراب منذ فت
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 إنه في حال أطلق سراحه، فإنه  قالالبرغوثي أن عبد اهللا 8/3/2010الشرق األوسط، وأضافت 
: وعند سؤاله عن أوضاع شاليط، قال البرغوثي. سيواصل الكفاح ضد االحتالل حتى تحرير كل فلسطين

 . »على حد علمي أنه يأكل ويشرب وينام ووضعه ممتاز، فنحن ال نمس باألسرى«
  

  حول استئناف المفاوضات" منظمة التحرير"يتحفظان على قرار " حزب الشعب"و" شعبيةال" .15
، وهما »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«الفلسطيني و» الشعب«ابدى حزب ):أ ف ب( –رام اهللا 

. عضوان في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تحفظاً عن البدء بالمفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل
قبيل االجتماع ان » فرانس برس«بسام الصالحي قال لوكالة » الشعب«ن االمين العام لحزب وكا
استئناف المفاوضات المباشرة او غير المباشرة يتطلب اسساً واضحة لعملية سالم جدية تقود الى نتائج «

شرة خطأ، هذه االسس لم تتوافر، لذلك نعتبر قرار المشاركة بمفاوضات غير مبا«واضاف ان . »ملموسه
عبد الرحيم ملوح، فأعلن ان الجبهة، ثاني » الشعبية«اما نائب االمين العام لـ . »ولن يكتب لها النجاح

غير موافقة، وتعارض المشاركة في مفاوضات غير مباشرة ألن االدارة «تنظيم داخل المنظمة، 
  .»االميركية ال تريد ادارة مفاوضات بقدر ما تريد ان تدير ازمة

لجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وافقت بشروط امس على اجراء مفاوضات غير الوكانت 
مباشرة مع اسرائيل برعاية الواليات المتحدة الستئناف عملية السالم، محملة اسرائيل مسؤولية اي فشل 

  .محتمل لهذه المفاوضات
  8/3/2010الحياة، 

  
   وال ترتجف عند الضغوطاتنريد قيادة توّحد الشعب الفلسطيني: "الشعبية" .16

 خالل مقابلة أجرتها  لتحرير فلسطينقالت خالدة جرار، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية: رام اهللا
نريد قيادة فلسطينية قادرة على توحيد الشعب الفلسطيني وأال ترتجف عند كل : "فلسطين"معها فضائية 

سطينية الحالية لقبولها بالعودة للمفاوضات غير محاسبة القيادة الفل"، مشددةّ على ضرورة "الضغوط
   .مع تل أبيب" المباشرة

إن القيادة الفلسطينية ال تصارح شعبها، وال تستشيره وال تخضع لعمل مؤسساتي سليم، "وأضافت جرار 
حيث خرجت القيادة عن قرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية ولجأت للحصول على غطاء عربي 

، مشيرةً إلى أن عودة القيادة الفلسطينية إلى المسار التفاوضي يعد " مفاوضات غير مباشرةللولوج في
، على حد "خضوعاً للضغوطات اإلسرائيلية، ويشكّل غطاء عملياً الستمرار سياسة االستيطان والتهويد"

ة تقوم على مواجهة إتمام الوحدة الوطنية الداخلية، وصياغة إستراتيجية جديد"ودعت جرار إلى  .تعبيرها
  ".االحتالل والصمود في وجهه وتعزيز دور المقاومة وحمايتها

  7/3/2010قدس برس، 
  

  ا في جرائمه"إسرائيل"لـالحكام العرب والسلطة شركاء ": حزب التحرير" .17
، حكام الدول العربية "قدس برس"، في بيان صحفي تلقته حزب التحرير في فلسطينحمل : رام اهللا

 وما سيحدث له ولكافة المساجد  من انتهاكاتحدث في المسجد األقصىيلسطينية، مسؤولية ما والسلطة الف
، "شركاء لالحتالل اليهودي في جرائمه"والمقدسات الفلسطينية، ذلك أنه يعتبر أن الحكام العرب والسلطة 

  .بحسب البيان
  6/3/2010قدس برس، 
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   اء قميصهبداية التحقيق باغتيال المبحوح اختف": نيوزويك" .18
ذكرت مجلة نيوزويك أن الفريق الذي اغتال القيادي في حركة حماس محمـود المبحـوح بـدبي فـي                   

كانون الثاني، ارتكب خطأ وحيداً رغم أن عمليته كانت متقنة، ولكن قميص المبحوح كـان مفتـاح                 /يناير
د جثمانه ملقى علـى     وكان الفريق قد اتخذ خطوات تجعل من وفاة المبحوح تبدو طبيعية، إذ وج             . الحل

  . السرير عاريا، وقد طُوي بنطاله على الكرسي بعناية وبجانبه عبوة من دواء القلب
ولكن مسرح الجريمة كان على قدر كبير من الترتيب أثار شكوك شرطة دبي لدى دخولها غرفته بعـدما             

مسؤول مقرب  تلقت اتصاالت من زوجته تشكو من عجزها عن الوصول إليه عبر هاتفه الجوال، حسب               
  . من التحقيق اشترط عدم الكشف عن اسمه

أما بداية التحقيق، فقد انطلقت أثناء متابعة تسجيالت كاميرات الفيديو في الفندق التـي كـشفت عـن أن                   
القميص الذي كان يرتديه المبحوح لدى دخوله غرفته والتي تحمل الرقم مئتين وثالثين قد اختفى ولم يتم                 

الشرطة تخمن بأن القتلة ربما أخفوه لما يحمل من عالمات تؤكد وجود عراك مع              العثور عليه مما جعل     
وكشفت تحقيقات أخرى أن ثمة زائرا آخر في الفندق يحمل جواز سفر فرنسي كان قـد حجـز                   . القتلة

غرفة تحمل الرقم مئتين وسبعة وثالثين وغادر دبي بعدها بساعات، لتتحول إلى غرفة عمليات لفريق من            
  . ين للمبحوحالمتتبع

  7/3/2010فلسطين أون الين، 
  

   يهدد الحركة"انفجار داخلي"بوادر : نقال عن مصدر من حماس" الراي الكويتية" .19
حال من الهذيان "كشفت مصادر مطلعة في حركة حماس عما وصفته بـ:  أحمد الطاهري-القاهرة |

ذلك قد يدفع "، معتبرة أن "االقتصادي واألمني تعاني منها حماس، وتهدد سيطرتها على قطاع غزة
  ."الحركة إلى إشعال الوضع داخل كل األراضي الفلسطينية

أحداث القدس جاءت لتصرف االنتباه عن بوادر انفجار " في القاهرة أن "الراي"وأوضحت المصادر لـ
حدوث انفالت ذي منحى جنائي بالوضع األمني، متمثال في "، منوهة إلى "داخلي يهدد تماسك حماس

 انفجارين قرب منزل رئيس وزراء الحكومة المقالة إسماعيل هنية في منتصف فبراير الماضي، وقوع
 مجموعة من العاملين المحتجين على تأخر صرف تاالنفجارياوالذي اكتشف بعد ذلك أن الذي قام بهذه 

تخاذ األول رواتبهم، وتبع ذلك خالف نشب بين وزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد وهنية، ال
قرارات منفردة بتعيين عناصر جديدة في وزارة الداخلية من دون الرجوع الى اي شخص في حكومة 

  .»حماس
إقالة وشيكة تنتظر حماد، وأن تلك اإلقالة تنتظر الموافقة عليها من قيادة الحركة في «وأكدت أن 

األمن والداخلية في المجلس إسماعيل األشقر، والذي يشغل منصب رئيس لجنة «، الفتة إلى أن »دمشق
  .»التشريعي هو المرشح لمنصب وزير الداخلية خلفا لحماد

العالقة المتأزمة بين وزير الخارجية السابق محمود الزهار وكل من هنية ورئيس المكتب «وأشارت إلى 
توقيع اتفاق «، و»السياسي للحركة خالد مشعل، نتيجة صفقة الجندي االسير في غزة جلعاد شاليت

الزهار يؤيد إتمام صفقة شاليت وتوقيع اتفاق المصالحة، فيما «، منوهة إلى أن »المصالحة الفلسطينية
يرفض كل من هنية ومشعل إحراز أي تقدم في الملفين أو تغيير في الوضع الحالي، ويدعمهما في ذلك 

للثأر واالنتقام إذا وفي شدة كتائب القسام، والتي باتت تخشى من فقدان مركزها داخل القطاع وتعرضها 
  .»أتمت المصالحة بين فتح وحماس

كتائب القسام التزال تفرض طوقا أمنيا مشددا على القطاع لمنع إطالق الصواريخ من «ولفتت إلى أن 
فحاليا ال تستطيع ... غزة على إسرائيل، ما يشكل تضييقا على الجماعات الدينية األخرى داخل غزة
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 بأي عمليات ضد إسرائيل، نظرا للسيطرة األمنية المتشددة من قبل القسام الجماعة السلفية مثال القيام
  .»عليها

هذه األمور عجلت بنشوب خالف بين حركتي الجهاد وحماس تدخلت إيران الحتوائه إذ «وأوضحت أن 
طالبت الجهاد بضرورة وجود نوع من التوافق بينها وبين حماس، وعدم مخالفاتها ألوامر الحركة 

األخطر من ذلك، عدم استفزاز إسرائيل بأي نوع من أنواع « : وتابعت. »على القطاعالمسيطرة 
كتائب القسام أجبرت حكومة هنية المقالة إلى «، موضحة أن »المقاومة، ولكن من دون اإلعالن عن ذلك

دفع رواتب المنضوين تحت لوائها عن شهر فبراير المنقضي كاملة في ظل وضع مالي متأزم للحركة 
 القطاع في وقت لم تصرف حكومة هنية المقالة رواتب العاملين المدنيين باألجهزة األمنية داخل

  .»األخرى
  8/3/2010الراي، الكويت، 

  
  تحقق مع نشطاء من حماس بالضفة خططوا الستهداف ابن شارون" إسرائيل": "معاريف" .20

رائيلية تحقق حالياً مع عدد من  أن أجهزة األمن اإلسأمساإلسرائيلية " معاريف" ذكرت صحيفة :رام اهللا
سرا بعدما اختطفتهم من الضفة الغربية واعتقلتهم فى سجون االستخبارات بسبب " حماس"نشطاء حركة 

استهداف عمري ابن رئيس الوزراء األسبق إرئيل " حماس"حصولها على معلومات أكيدة عن نية 
كانت محكمة للغاية وكانت وأوضحت الصحيفة صراحة أن خطة حماس للتخلص من عمرى  .شارون
  . النقب إال أن االستخبارات اإلسرائيلية اكتشفتها قبل تنفيذهافي مزرعة والده فيستتم 

  8/3/2010المستقبل، 
 

  اعتقاالت متبادلة بين حماس وفتح في غزة والضفة .21
تقال عدد تبادلت حركتا فتح وحماس اتهامات بحق األجهزة األمنية الموالية لهما باع : رائد الفي-غزة 

، في بيان، أمس، إن عناصر من الشرطة "فتح"وقالت . من نشطائهما في الضفة الغربية وقطاع غزة
األجهزة األمنية في " حماس"واتهمت . التابعة لحكومة حماس اعتقلت ثالثة من عناصرها في قطاع غزة

  .الضفة باعتقال ستة من أنصارها في محافظات طولكرم ورام اهللا ونابلس
  8/3/2010ج، الخلي 

  
  المقاومة تقصف موقعا إسرائيليا وسط غزة  .22

الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية " كتائب المقاومة الوطنية"قال بيان مشترك لـ:  الناصرة-غزة 
أن " فتح"التابعة لحركة "  مجموعات الشهيد أيمن جودة–كتائب شهداء األقصى "لتحرير فلسطين، و

  .العسكري الواقع شرق المغازي بثالثة صواريخ" ميغن"األحد موقع مقاتليهم قصفوا صباح اليوم 
ادعت مصادر إسرائيلية أن قوات الجيش اعتقلت، الليلة الماضية، شاباً فلسطينياً وبحوزته من جهة أخرى 

ثالث عبوات ناسفة أنبوبية، وذلك على حاجز عسكري قرب مستوطنة بقاعوت شرق نابلس، شمال 
وقالت المصادر إن المعتقل أحيل إلى التحقيق، بينما قام خبراء متفجرات بإبطال  .ةالضفة الغربية المحتل
  .مفعول العبوات الناسفة

  7/3/2010قدس برس، 
  

  تتهم حاتم عبد القادر بخرق قرار منعه دخول األقصى" إسرائيل" .23
سؤول لجنة القدس لقادر م ، أمس، الئحة اتهام ضد حاتم عبدااإلسرائيليةوجهت النيابة العامة : )م ا و(

بحركة فتح تضمنت خرق قرار دخوله المسجد األقصى وإثارة ما أسمتها أعمال شغب واالعتداء على 
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وقالت . القادر وحددت النيابة السابع والعشرين من الشهر المقبل موعدا لمحاكمة عبد. شرطة االحتالل
  . ها إلى السجن أكثر من عامالقادر تصل عقوبت مصادر قانونية فلسطينية إن التهم الموجهة لعبد

  8/3/2010الخليج، 
  

  ت الحرب واالستعدادات لهاهانتنياهو يستعرض مع قادة الجيش واألمن سيناريو .24
ألغى رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتينياهو، في خطوة مفاجئة، أمس، الجلسة االسبوعية : رام اهللا

 حول حالة الجاهزية في الجبهة الداخلية ألوقات لمجلس الوزراء وعقد بدال منها جلسة خاصة برئاسته
  .الطوارئ

وعرض نتنياهو خالل الجلسة تقارير من وزير الدفاع ايهود باراك ورؤساء الدوائر االمنية المختصة 
وعرض كبار المسؤولين االمنيين على  .حول مدى تقدم االستعدادات لتحسين حماية العمق االسرائيلي

عدة، بدءا بازدياد الوضع سخونةً واشتعال جبهة قطاع غزة وانتهاء باندالع رئيس الوزراء سيناريوات 
واطلع نتنياهو على عملية توزيع الكمامات الواقية على السكان التي بدأت في االسبوع  .حرب شاملة

الماضي، وعلى اإلجراءات الرامية الى تحسين المالجئ لحالة الطوارئ والخطط الخاصة بإجالء سكان 
ة الطوارئ من المناطق الوسطى الى مناطق اقّل تعرضا للتهديد الصاروخي، مثل ايالت في حال

  .والمستوطنات في الضفة الغربية
  8/3/2010المستقبل، 

  
   الضفةبوقف تعاونها وزيادة االعتقاالت في حال لم تلجم مظاهرات" تهدد السلطة "إسرائيل" .25

إسرائيل بعثت في األيام األخيرة برسائل تحذير عن مصادر فلسطينية قولها إن " هآرتس"نقلت صحيفة 
إلى السلطة الفلسطينية في رام هللا، تطالب فيها السلطة بلجم المظاهرات الشعبية التي اندلعت في الضفة 
الغربية في األسابيع األخيرة، ومنع توسع المظاهرات إلى مواجهات عنيفة، ووقف ما أسمته 

 .ت العنيفة التي وقعت في القدس في األسبوع األخيرالتي تزامن مع المواجها" التحريض"بـ
وجاء في رسائل التحذير أنه في حال لم تفعل السلطة على لجم المظاهرات فإن ذلك سيؤدي إلى المس 
بتعاون إسرائيل مع السلطة، وزيادة الحمالت االعتقالية في داخل المدن الفلسطينية، وخاصة في مناطق 

ت االحتالل خفضت من حمالتها االعتقالية التي تقوم بها في مناطق السلطة وتابعت الصحيفة أن قوا ".أ"
إال أن رسائل التحذير قد تم نقلها من خالل محادثات كبار المسؤولين في األجهزة . في الشهور األخيرة

 .األمنية اإلسرائيلية مع نظرائهم الفلسطينيين، وعن طريق المستوى السياسي
 فإن رئيس الشاباك، يوفال ديسكين، تحدث بهذا الشأن مع المسؤول عن وبحسب المصادر الفلسطينية

 .الشؤون المدنية في السلطة، حسين الشيخ
وتضمنت رسائل التحذير اإلسرائيلية مطالب من السلطة بمنع التحريض ضد إسرائيل خالل أعمال 

ت، وفرض قيود االحتجاج، ووقف مشاركة كبار المسؤولين في حركة فتح وفي السلطة في المظاهرا
 .على حملة مقاطعة منتجات المستوطنات

وعلم أنه تم نقل رسائل مماثلة من قبل القائد العسكري لمنطقة المركز، آفي مزراحي، وإلى رئيس 
 .حكومة السلطة، سالم فياض، عن طريق مكتب التنسيق

 8/3/2010، 48عرب
  

26. الغربية في الضفة  مليون دوالر للمستوطناتأربعينبات إسرائيلية به  
اإلسرائيلية أمس، إن حكومة االحتالل قررت تحويل ما ال يقل عن " ذي ماركر"قالت صحيفة : الناصرة

 مليون دوالر لمستوطنات الضفة الغربية وعصابات المستوطنين، فضال عن باليين الدوالرات التي 40
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ح حكومة االحتالل وستمن. المزعوم" تجميد البناء"عما يسمى " تعويضهم"يتلقونها سنويا، بزعم 
تأخر "فيها، ولعائالت مستوطنين، بسبب " السكني"لكل مستوطنة جرى تجميد البناء " تعويضات مالية"

ومن الجدير ذكره، أنه . جراء التجميد، على أن يتم تحويل هذه األموال خالل شهرين من اآلن" تسلم بيتها
تيطاني يجري بناؤها في مراحل مختلفة في  آالف بيت اس5 آالف إلى 4وفق تقديرات جديدة فإن ما بين 

 بيت جاهرت بها حكومة االحتالل، بزعم أنها كانت طور البناء حين تم 3500هذه الفترة، بينها قرابة 
اتخاذ قرار التجميد المزعوم، أو أنها كانت مقررة سلفا، والى جانبها مئات البيوت التي يبنيها 

  .البيوت االستيطانية التي يجري بناؤها في القدس المحتلة حالياالمستوطنون بأنفسهم، وكل هذا عدا آالف 
 8/3/2010الغد، األردن، 

  
  بن اليعازر يطالب بإبقاء أحياء في القدس بأيدي الفلسطينيين .27

بنيامين بن اليعازر، أمس، عن " اإلسرائيلي"أعرب وزير الصناعة والتجارة واأليدي العاملة : )أ.ب.د(
  .تي يقطنها الفلسطينيون في القدس المحتلة يجب أن تبقى بأيدي العرباعتقاده بأن األحياء ال

إن أي انزالق يهودي الى هذه األحياء يشعل النار فيها " اإلسرائيلية"وقال اليعازر في مقابلة مع اإلذاعة 
في ويؤدي الى إفشال االتفاقات التي تم التوصل إليها في مناطق الضفة الغربية، ودعا الى الشروع فوراً 

 أضاف الوزير ".إسرائيل"مفاوضات مع الفلسطينيين بأي طريقة كانت ألن عامل الوقت ال يخدم مصالح 
االنتهاء من معالجة القضيتين الفلسطينية والسورية لتتفرغ للتعامل مع التهديد " إسرائيل"انه يجب على 
  . النووي االيراني

  8/3/2010الخليج، 
  

 ع نتنياهو من التقدم في المفاوضات مع الفلسطينيينأحزاب اليمين واليسار تمن: باراك .28
اعتبر وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك      : عبدالرؤوف أرناؤوط، وائل بنات، الوكاالت    : رام اهللا، غزة  

أن أحزاب اليمين واليسار في إسرائيل تمنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من التقدم في المفاوضات مع                
أمس عن باراك قوله خالل اجتماعـه مـع ميتـشل إن            " يديعوت أحرونوت "ت صحيفة   ونقل. الفلسطينيين

نتنياهو، مثل سلفيه ايهود أولمرت وأرييل شارون، سيوافق في نهاية المطاف على أن تخلـي إسـرائيل                 
لكن باراك أضاف أنه يخشى من أنه خالل المحادثات حول قـضايا الحـل الـدائم                . معظم المستوطنات 
 . اليمينية الشريكة في الحكومة كبحهستحاول األحزاب

  8/3/2010الوطن، السعودية، 
  

  علن عن ذلكيالجيش ال   لكن"...الرصاص المصبوب"مقتل العديد من الجنود في ": هآرتس" .29
 مع مرور الوقت تتكشف حقائق ومعلومات جديدة حول الحرب على غزة التـي عرفـت                :القدس المحتلة 

كاتبة اإلسرائيلية في صحيفة هـآرتس عميـرة هـاس عـن أن             وكشفت ال , بعملية الرصاص المصبوب  
المعلومات الرسمية الصادرة عن الناطقين باسم الجيش اإلسرائيلي سواء في أعداد القتلى من الجنـود أو                

  .فيما يتعلق باألحداث ال تعكس الواقع بشكل صحيح
سفة السياسية في مع ضباط     واستدلت هاس على ذلك بإحدى المقابالت التي أجراها أحد المتخصصين بالفل          

بمكان وزمان فضلت أن يبقى في      , من وحدات المشاة في الجيش اإلسرائيلي قد شارك في المعارك بغزة          
  .سرية تامة

وفي سياق المقابلة المطولة التي نشرتها صحيفة هآرتس سأل الباحث عن سبب قصف المدرسة األمريكية               
  .نها بعيدة كل البعد حماسشمال قطاع غزة التي يعلم الجيش اإلسرائيلي أ
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أجاب الضابط بأنه تم العثور على شبكة أنفاق تحت مبنى المدرسة باإلضافة إلى وسائل قتالية وأنـه تـم                   
سبقها تفجير عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية اقتربت من المكـان وأصـيب            ,  من المقاتلين الفلسطينيين   12قتل  

للضابط أنه وصل إلى المدرسة بعد ثالثة أسابيع لكنه لـم           إال أن الباحث أكد      .عدد من الجنود نتيجة لذلك    
  .يعثر على آثار لألنفاق المزعومة

ونحن , رغم أنكم تتحدثون عن عدم وجود مقاومة أنت تتحدث عن عبوة ناسفة انفجرت بالجنود             "وأضاف  
سم الجـيش   أنا أتذكر أن المتحدث با    , نعلم أن المتحدث باسم الجيش يدلي بمعومات دقيقة عن عدد القتلى          

 ".كم من الجنود قتلوا في تلك المدرسة؟      , أعلن عن ستة قتلى قضوا في المكان بينهم أربعة بنيران صديقة          
لكن الجيش ال يعلـن     , لقد قتل جنود أكثر بكثير من ذلك      , عن أي ستة وأي عشرة تتحدث     "أجاب الضابط   

  ".عن ذلك على المأل
  7/3/2010وكالة سما، 

  
  ارجية االتحاد االوروبي من دخول غزة ستمنع وزيرة خ"سرائيلإ" .30

اعلنت اسرائيل امس رفضها السماح لوزيرة الخارجية فـي االتحـاد االوروبـي     :غزة ـ اشرف الهور 
كاترين اشتون من دخول قطاع غزة عبر اراضيها، في خطوة من شأنها ان تعمل على توتير العالقـات                  

ية عن مصادر سياسية مسؤولة في تل ابيب قولها ان          ونقلت االذاعة االسرائيل   .بين تل ابيب ودول االتحاد    
الوزيرة اشتون التي اعلنت عن نيتها زيارة غزة بعد عشرة ايام، يمكنها الدخول للقطاع عن طريق معبر                 

  .رفح الذي يربط جنوب غزة بمصر
  8/3/2010القدس العربي، 

  
  ن على المساعدات ومليون شخص يعيشو%...80 والفقر ... وفاة500: ألف يوم على حصار غزة .31

رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة ، أن  فتحي صباح،غزةنقالً عن مراسلها في  8/3/2010الحياة، نشرت 
الحصار النائب جمال الخضري أعلن أن عدد ضحايا الحصار المحكم المضروب على قطاع غزة منذ 

لمرضى الذين لم  ضحية، أي بمعدل وفاة واحدة كل يومين، معظمهم من ا500ألف يوم، وصل إلى 
  .يتمكنوا من تلقي العالج بسبب الحصار

وقال الخضري خالل مؤتمر صحافي عقده أمس أمام النُصب التذكاري لضحايا الحصار في ساحة 
مليون إنسان فلسطيني يعيشون على المساعدات سواء العربية أو الدولية أو "الكتيبة غرب مدينة غزة إن 

 إلىالقتصاد الفلسطيني دمر في شكل كامل، وأن معدل البطالة وصل ا"وأوضح أن . "من األمم المتحدة
 من األيدي العاملة ةالمائ في 80 ألف عامل، أي نحو 140، وعدد العاطلين بلغ أكثر من ةالمائ في 65

سكان القطاع، يعيشون بعد " أن إلىوأشار  ."في قطاع غزة، وأن معدل دخل الفرد اليومي دوالران فقط
حصار معاناة مضاعفة نتيجة الحصار الذي ضرب كل مناحي الحياة الصحية واالجتماعية ألف يوم من ال

، الفتاً إلى "واالقتصادية والبيئية، ويستهدف العمال وأصحاب المصانع والشركات والمؤسسات االقتصادية
اناة مع"، فضالً عن " من األطفال في غزة يعانون من أمراض فقر دم وسوء التغذيةةالمائ في 50"أن 

  ." مصنع وورشة3500الصيادين والمزارعين، وإغالق أكثر من 
 الشهر الجاري 14 في "الحرية لغزة... كفى ألف يوم على الحصار"وأعلن الخضري إطالق فعاليات 

 على القطاع في أعقاب سيطرة "إسرائيل"لمناسبة مرور ألف يوم على الحصار المحكم الذي شددته 
الفعاليات ستبدأ بإيقاد ألف شمعة في "وقال الخضري إن . 14/6/2007حركة حماس على القطاع في 

 شمال القطاع، مضيفاً أن فعاليات أخرى "ساحة الجندي المجهول، وتنظيم مسيرة أمام معبر بيت حانون
إنهاء االنقسام والتوحد في مواجهة "ودعا الفصائل الفلسطينية إلى . ستنطلق في عدد من الدول العربية
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بتشكيل وفد رفيع "، مطالباً القمة العربية "إلسرائيلي ومخططاته في غزة والضفة والقدساالحتالل ا
  ."المستوى لزيارة غزة واإلطالع على معاناتها من أجل العمل على مساندتها وكسر الحصار

األنباء، وكاالت وعن  ، سمير حمتو،غزةنقالً عن مراسلها في  8/3/2010الدستور، األردن، وأضافت 
 بضغط دولي حقيقي من كافة األطراف على  أمسلجنة الشعبية الفلسطينية لرفع الحصار طالبتالأن 

 جمال الخضري األمتين العربية واإلسالمية دعاو.  لرفع الحصار المشدد على قطاع غزة"إسرائيل"
القضية وأحرار العالم إلطالق فعاليات مماثلة وتفعيل المسيرات واالعتصامات واالحتجاجات إلحياء هذه 

  ". لظالم"ولممارسة المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل وفرض عقوبات عليه إلنهاء الحصار 
  

  األقصىنستعد لشد الرحال للدفاع عن : صبريعكرمة  .32
 العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري من مخاطر اإلسالميةحذر رئيس الهيئة :  كمال زكارنة-عمان 

 في المدينة المقدسة المتمثلة بالهجمة الواضحة والمكشوفة للمتطرفين  التهويدية اإلسرائيليةاإلجراءات
 إنهم" الدستور"وقال الشيخ صبري لـ . المبارك بدعم سلطات االحتالل العلنياألقصىاليهود ضد المسجد 

 قبة له في حارة الشرف أقاموا الحالي في كنيس الخراب الذي 16 احتفال كبير يوم إلقامةيعدون العدة 
  . متر300 اقل من  يبعد عنه هوائياًاألقصىذية لحارة المغاربة في موقع مطل على المحا

 العبادة اليهودية ال تحتوي على القباب أماكن أن قاموا ببناء قبة للكنيس رغم إنهم: وقال الشيخ صبري
 في القدس ميةاإلسال القبة ليوازوا بها القباب والمساجد أقاموا قبة يهودية في القدس، لكنهم أيةوال توجد 
  . المباركاألقصى أنقاض كما ينبئون حسب زعمهم ببناء الهيكل المزعوم فوق  واستبشاراًوتمهيداً

 سلطات أقامت العدوانية حيث األفعال المبارك جراء هذه األقصىوقال نحن نشعر بخطر حقيقي يتهدد 
 الحالي، ونحن في حذر 16االحتالل ترتيبات حاشدة واستعدادات ضخمة الفتتاح كنيس الخراب يوم 

  . بكل ما نستطيع ونملك من وسائل دفاعيةاألقصىوترقب شديدين ونستعد لشد الرحال للدفاع عن 
  محذراًواألقصى تجاه القدس واألخالقية تحمل مسؤولياتهم الدينية والقومية إلىودعا العرب والمسلمين 

حياء حتالل ومواصلة عدوانها على جميع األ اليهودية المحدقة بهما وتمادي سلطات االاألخطارمن تعاظم 
  .والمقدسات في المدينة المقدسة

  8/3/2010الدستور، األردن، 
  

  من يمنع الشعوب من نصر األقصى هو آثم: البيتاوي .33
أكد الشيخ حامد البيتاوي، رئيس رابطة علماء فلسطين، أن القضية الفلسطينية والقدس والمـسجد              : الخليل

 في أعناق كل العرب والمسلمين سواء كانوا شعوباً أو حكاماً، ممـا يـستلزم               ةمانأ"األقصى المبارك هو    
  ".على المسلمين نصرته والتحرك لحمايته ونجدته من التهويد

ـ      حماسوقال البيتاوي، النائب عن حركة       إن " المركز الفلسطيني لإلعـالم   "، في تصريح خاص أدلى به ل
تتطلب خطوات عمليـة    "وني ضد القدس والمتمثلة في تهويده       االعتداءات المتواصلة من قبل العدو الصهي     

من الشعوب والحكام للوقف إمام هذا العدوان المستمر، فال بد من تحمل الجميع المسؤولية، لقوله صـلي                 
بالرد العلمي على هذه االعتداءات وتوحيد      "وطالب   ".كلكم راع وكلكم مسوؤل عن رعيته     " اهللا عليه وسلم  

ار المقاومة، ال باللقاءات أو بالمفاوضات العبثية التي تتم بين االحـتالل وسـلطة              شطري الوطن على خي   
  .، داعيا سلطة رام اهللا إلى وقف التنسيق األمني مع العدو"رام اهللا

وأضاف األجهزة العربية ومليشيا عباس ال تسمح للشعوب بأن يعبروا عن غضبهم بأي شكل كان ولـو                 
بوقف كافة أشكال التطبيع مع االحتالل وطرد سفراء العـدو          "والحكام  على شكل مسيرة، مناشداً الشعوب      

   ".من دولهم
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شكل مـن أشـكال     "، عاداً ذلك بأنه     "من يمنع الشعوب من نصر األقصى هو آثم       "وشدد البيتاوي على أن     
 ".الوالء للعدو سواء كان من السلطة أو الحكام العرب

  7/3/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  يطالب بسحب مبادرة السالم العربيةفي عّمان المي مسيحي لقاء إس .34
 لنصرة القدس بحضور فلسطينيين من األردن دعا لقاء إسالمي مسيحي عقد في : سليم المعاني-عمان 

 جانب قادة أحزاب ونقابات أردنية، العالم العربي إلى التعاون مع ملتقى القدس الثقافي إلىالقدس المحتلة 
 بجميع الوسائل المتاحة، مع طرح قضية القدس وما تتعرض له من تهويد في ماهيرياًودعم المقدسيين ج

 على االنتهاكات مؤتمر القمة العربية المزمع عقدها في ليبيا وسحب المبادرة العربية للسالم رداً
 وخالل مؤتمر صحفي عقد. المتواصلة لألقصى والمقدسات اإلسالمية على يد قوات االحتالل اإلسرائيلي

عكرمة صبري وأمين .خطيب المسجد األقصى السابق د:  طالب كل من"عمان"في العاصمة األردنية 
إسحق الفرحان ورئيس المجلس األرثوذكسي في األردن وفلسطين .عام حزب جبهة العمل اإلسالمي د

 داهللا رؤوف أبو جابر وأمين القدس الحاج زكي الغول ونقيب المهندسين األردنيين المهندس عب.د
  .عبيدات بالتحرك الفوري ضد االعتداءات اإلسرائيلية على القدس والمسجد األقصى وصدها

  8/3/2010الوطن، قطر، 
  

   للتصدي لتهويد القدس وهدم األقصىاالفصائل الفلسطينية بتوحيد كلمته يطالبسالمة يوسف  .35
يا للقدس ووزير األوقاف يوسف جمعة سالمة النائب األول لرئيس الهيئة اإلسالمية العل.دعا د :القاهرة

الفلسطيني السابق، األمة العربية إلى التوحد إلنقاذ مدينة القدس والمسجد األقصى، مطالباً الفصائل 
. الفلسطينية بالترفع عن خالفاتها ولم الشمل وتوحيد كلمتها للتصدي لتهويد القدس وهدم المسجد األقصى

مصريين إن التطورات األخيرة تهدد باكتمال المخطط وقال في مؤتمر نظمته، أمس، نقابة الصحافيين ال
 أن ارتباط األمة اإلسالمية بالقدس عقائدي وليس موسمياً، مشيراً الصهيوني لهدم المسجد األقصى، مؤكداً

 سمح لجماعات يهودية إلى أن الكيان بدأ منذ ستة أشهر تنفيذ مخططه لتهويد القدس على مراحل، كما
أكثر تشدداً بدخول األماكن المقدسة في القدس بشكل منتظم، مشيراً إلى أن الكيان يستهدف في تقسيم 

وأشار إلى استمرار  .األقصى ثم هدمه من خالل االستمرار في عمليات الحفر بحثا عن الهيكل المزعوم
اء القدس الكبرى، الفتاً إلى قيام االحتالل عمليات طرد المقدسيين من منازلهم وسحب هوياتهم بهدف إنش

  . مستعمرة جديدة في إطار مخططها الهادف إلى التغيير الديموغرافي في المدينة600ببناء 
  8/3/2010الخليج، 

  
  صورة على اإلنترنت لمجندات إسرائيليات داخل الحرم اإلبراهيمي .36

هل يمكنك أن : إسرائيليات، مذيلة بتساؤل لمجندات  يتبادل فلسطينيون صوراً: يوسف الشايب–رام اهللا 
وتظهر فيها عشرات المجندات يجلسن على أرضية الحرم اإلبراهيمي، أمام المنبر، ويبدون !" تتخيل؟

نسخة منها، عبر موقع " الغد"وجرى تعميم الصورة، التي تلقت  ".آخر راحة وانسجام"حسب تعليقات 
رئيس عاملون فلسطينيون في شركة بالسعودية، أرسلوها إلكتروني فلسطيني، بينما يظهر أن مصدرها ال

إلى قريبة لهم في نابلس، ناشطة في مجال استطالعات الرأي، حيث قامت بتعميمها على الشبكة الخاصة 
وقال مراقبون إن صورة المجندات ليست حديثة، وأنه تم تسريبها  .بالمشتركين من األراضي الفلسطينية

  .لتداول بعد قرار االحتالل ضم الحرم اإلبراهيمي الشريف اإلى، لكنها عادت سابقاً
  8/3/2010الغد، األردن، 
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  وتعتقل سبعة فلسطينيين في الضفة ...بلدة بيت الهياتتوغل في قوات االحتالل  .37
توغلت قوات االحتالل شمال بلدة بيت الهيا شمالي قطاع غزة : األنباء وكاالت - سمير حمتو -غزة 
 اتجاه منازل المواطنين، وفي حين اعتقلت سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية،  نار كثيفإطالقوسط 
  . حاجز عطارة العسكري شمالي مدينة رام اهللا أمام حركة المواطنينأغلقت

  8/3/2010الدستور، األردن، 
  

   اثنين من غزةن فلسطينيينالسلطات المصرية تعتقل صيادْي .38
وسائل إعالم محلية فلسطينية إن قوات األمن المصرية ذكرت :  قنا-آي.بي. يو- فلسطين المحتلة

اعتقلت الصيادْين محمد القيم وسليم النعمان من سكان مدينة غزة إثر انقالب قاربهما قبالة شواطئ 
  .العريش المصرية وتم اقتيادهما إلى أحد مراكز التحقيق في العريش

  8/3/2010الشرق، قطر، 
  

  لد كهربائي في منزلهم شمال غزة أطفال جراء انفجار موخمسةإصابة  .39
خمسة أطفال فلسطينيين أشقاء، جراء انفجار مولد كهربائي في ) 7/3( أصيب مساء يوم األحد :غزة

  .منزلهم شمال قطاع غزة
  7/3/2010 قدس برس،

  
  االحتالل يخلي سبيل طفل بكفالة .40

 12(الحسن فضل المحتسب ، عن األسير الطفل /7/3أفرجت محكمة عوفر اإلسرائيلية، األحد : الوكاالت
وقال محامو مكتب نادي . ، بعد أن قدم للمحاكمة مرتين خالل هذا األسبوع بذريعة مقاومة االحتالل)عاماً

  ". إن قاضي محكمة عوفر اإلسرائيلية أمر باإلفراج عن الطفل الحسن بكفالة والده: "األسير
  7/3/2010فلسطين أون الين، 

  
  تؤكد حرصها على التهدئة في المخيمة في عين الحلو" عصبة األنصار" .41

 في مخيم عين الحلوة الشيخ أبو "عصبة األنصار"أعلن الناطق باسم : جنوب لبنان/ مخيم عين الحلوة
أن ديننا الحنيف يملي علينا المحافظة على أمن المخيم وعلى أهله ألنه واجب ديني، "الشريف عقل، 

وقال . " شاخصة تجاهه والمؤامرات أكثر من أن تحصى؟فكيف وأن المخيم تحت المجهر الدولي والعيون
إن القوى اإلسالمية عموماً وعصبة األنصار خصوصاً حريصة كل الحرص على التهدئة وعدم إثارة "

  .البلبلة في المخيم لما لها من مصلحة شرعية في ذلك
مسجد النور،  في "مجلس علماء فلسطين"جاء كالم عقل خالل مشاركته باجتماع إسالمي بدعوة من 

، )الحركة اإلسالمية المجاهدة(وشارك فيه عن القوى اإلسالمية الشيخ جمال خطاب وأبو محمد بالطة 
، شكيب العينا ومعين )عصبة األنصار(الشيخ أبو طارق السعدي والشيخ أبو الشريف عقل ومحمد دهشة 

 ).حزب التحرير(وعلي أصالن ووليد حوان ) حركة الجهاد اإلسالمي(عباس 
 8/3/2010السفير، 

  
  "إسرائيل"غالبية الفلسطينيين ترفض المفاوضات غير المباشرة مع : استطالع .42

عدم تأييدها " صفا"أبدى غالبية المشاركين في استطالع للرأي أجرته وكالة الصحافة الفلسطينية : غزة
من المستطلعة % 76.4وقال  .المفاوضات غير المباشرة بين السلطة الفلسطينية والكيان اإلسرائيلي
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 مشاركاً إنهم ال يؤيدون إجراء مفاوضات غير مباشرة مع االحتالل 1260آراؤهم والذين بلغ عددهم 
من المستطلعة آراؤهم % 1.42منهم موافقتهم على ذلك، بينما لم يحدد % 22اإلسرائيلي، في حين أبدى 

  .موقفهم من القضية
  8/3/2010 ،األردنالسبيل،

  
  لملتقى االستثماري العقاري األول لتنظيم سوق فلسطين العقاريإطالق فعاليات ا: غزة .43

الملتقى االستثماري ) 6/3( صك فعاليات يوم السبت -أطلقت هيئة تنظيم سوق فلسطين العقاري: غزة
العقاري األول لتنظيم سوق فلسطين العقاري، كأول سوق فلسطيني يتداول بالصكوك واألصول الثابتة، 

  .ع المهتمين بالعقار في قطاع غزة وفلسطين بشكل عامبهدف إيجاد مظلة لجمي
  6/3/2010قدس برس، 

  
  تحذيرات من تدهور الوضع المائي في غزة .44

 المائية األوضاع حذرت منظمات وهيئات مدنية في غزة من تدهور : من امجد الشوا- بترا -غزة 
اه والصرف الصحي نتيجةً والبيئية في القطاع وتدني قدرة البلديات على تشغيل وصيانة مرافق المي

كدت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار والمنظمات األهلية أو .النقطاع التيار الكهربائي المتكرر
ن استمرار إغالق معابر قطاع أ أمسالفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحل بالقطاع في بيان صدر 

 وقطع الغيار الالزمة لصيانة وتشغيل مرافق غزة التجارية وما نتج عنه من صعوبة في إدخال المواد
المياه والصرف الصحي ينعكس سلبا على تقديم الحد األدنى من الخدمات األساسية للمياه والصرف 

 واإلنسانيةودعا البيان المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية  .الصحي وتقديم مياه صالحة للشرب للسكان
 كل ما يلزم لتشغيل وصيانة مرافق المياه إدخال أمامالمعابر بالضغط على الجانب اإلسرائيلي لفتح 

  .والصرف الصحي
  8/3/2010الرأي، األردن، 

  
  ين يثير موجة من االستياءإسرائيليو فلسطينيين ينصدور كتاب يضم مقاالت ألكاديمي: بيروت .45

نيين موجة من  وثالثة أكاديميين فلسطيأثار صدور كتاب يضم مقاالت لستة عشر أكاديميا إسرائيلياً
 في بيروت، على مستوى الجسم التعليمي والنوادي الطالبية، األميركيةاالستياء واالحتجاج في الجامعة 

 المحاضر في الجامعة، الدكتور الفلسطيني ساري حنفي األستاذ فيه هو األساسيينكون أحد المساهمين 
جامعة تل أبيب هما آدي أوفير وميخال  جانب أستاذين في إلىالذي كان بمثابة المحرر الرئيسي للكتاب 

 ."إسرائيل"، في التطبيع الثقافي والفكري مع األميركيةجيوفاني، ما اعتبره المعترضون توريطا للجامعة 
 الجامعة وحنفي لمناقشة هذا أساتذة تعقد عند الخامسة بعد ظهر اليوم جلسة بين عدد من أنومن المقرر 

 الجامعة في هذا الكتاب الصادر عن دار اسمجاجي، رفضا لزج الموضوع، بموازاة تحرك طالبي احت
 . للنشر في نيويورك"زوون بوك"

 األميركية إدارة الجامعة إلى رفعوا عريضة األساتذة من  إن عدداً"السفير" طريف الخالدي لـ.وقال د
وللجامعة وينطوي  ما فعله زميلهم يشكّل إساءة لهم أن إلى تطالبها باتخاذ موقف حاسم مما جرى، مشيراً

 الكتاب يتضمن مضامين خطيرة، أن إلىونبه . على مخالفة لقانون المقاطعة الذي ما زال لبنان ملتزما به
 بأن السلوك العنصري لدولة االحتالل واإليحاءمن نوع استبدال مفهوم االحتالل بمفهوم نظام السيطرة، 

 أن الكتاب يوحي في الظاهر بأنه يفنّد  مستخلصاً والفلسطينيين،اإلسرائيليينهو نتاج عدم التواصل بين 
 .االحتالل ولكنه في الجوهر يغلّفه بغالف ضبابي مأخوذ من نظريات ما بعد الحداثة
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 المساهمين في مقاالت اإلسرائيليين أن أن الحملة عليه غير مبررة، معتبرا "السفير" حنفي فقد أبلغ .أما د
 .لمعارضين لالحتاللالكتاب وفي تحريره هم من اليساريين ا

 8/3/2010السفير، 
  

  عن فلسطينحديثة  كتب صدور أربعة .46
 صدر حديثاً عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية والنادي الثقافي العربي كتاب جديد للمؤرخ الفلسطيني 

يحتوي الكتاب على أهم ما كتبه . "فلسطين وصراعنا مع الصهيونية وإسرائيل"وليد الخالدي بعنوان 
 -بالعربية عن األبعاد السياسية والعسكرية واالستراتيجية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الخالدي 
يواكب هذا الكتاب بالتحليل، أخطر منعطفات ذلك الصراع منذ آخر خمسينات القرن العشرين  .الصهيوني

لثالثي على مصر حتى نهاية العقد األول من القرن الحادي والعشرين، وبالتحديد منذ نهاية العدوان ا
  .2009 حتى 1957الناصر عام  وظهور زعامة الرئيس جمال عبد

أسبابها وسبل : 1948نكبة " كتاباً جديداً بعنوان "ستون عاماً على النكبة"وأصدرت المؤسسة في سلسلة 
 "معنى النكبة": ، وهو عبارة عن أربعة كتب مجتمعة كانت صدرت غداة النكبة مباشرة وهي"عالجها
 لقدري "بعد النكبة" لموسى العلمين، و"عبرة فلسطين" لجورج حنا، و"طريق الخالص"ين زريق لقسطنط

  .حافظ طوقان
، وهو يضم عدداً من الدراسات عن ثالثة أحياء "أمكنة صغيرة وقضايا كبيرة"وصدر عن المؤسسة كتاب 

ري وحي أم الشرايط وحي مخيم األمع: سكنية متجاورة ضمن النطاق البلدي لمدينتي رام اهللا والبيرة هي
ويحاول هذا الكتاب رصد عالقات القربى والتضامن األهلي تحت االحتالل، والكشف عن . المصيون

  .استراتيجيات البقاء والمجابهة والحراك االجتماعي لألسر واألفراد
رلى أبو دحو، ليزا تراكي، أميرة : شارك في إعداد الكتاب خمس باحثات من جامعات بير زيت، هن

  .سلمى، لميس أبو نحلة، بني جونسون، عالوة على جميل هالل وهو عالم اجتماع فلسطيني
 "1922 – 1914 دراسة تاريخية -فرنسا والمأساة الفلسطينية "صدر كتاب ) بيروت(وعن دار النفائس 

ي في هذا الكتاب يظهر المؤلف دور فرنسا ف و.للباحث الفرنسي فيليب بريفوست، ترجمة سمارة شاتيال
، ويبين ما قام به كل من الديبلوماسي 1922 و1914نشوء المأساة الفلسطينية، وبخاصة بين العامين 

  . العرب عموماً والى الفلسطينيين خصوصاًإلى من أعمال أساءت "كليمنصو" والسياسي "بيكو"
  8/3/2010الحياة، 

  
   القطبية المهيمنة في ظل األحادية"فشل مزمن وإصالح ممكن... مجلس األمن: "عرض كتاب .47

يعتقد كثير من العرب أن مجلس األمن هو أحد أهم عوامل الظلم الذي تتعرض :  سامي كريم-القاهرة 
 إلىوهذا اعتقاد راسخ تدعمه وقائع تدل . له أمتهم والجور الذي يسود تعامل المجتمع الدولي مع قضاياهم
ت لفترة طويلة في استخدامه أداة، ليس فقط أن هذا المجلس يكيل بمكيالين، وأن الواليات المتحدة نجح

 القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة وتمكينها "إسرائيل"لتحقيق مصالحها ولكن أيضاً لحماية انتهاكات 
  .من اإلفالت المستمر من العقاب الذي تستحقه على جرائم ترتكبها في شكل منتظم

 تقديمه كتاب ،"ز األهرام للنشر والترجمة والتوزيعمرك" المدير العام لـ،المجيد هكذا يبدأ وحيد عبد
.  للباحث أحمد سيد أحمد والصادر أخيراً عن المركز نفسه"فشل مزمن وإصالح ممكن... مجلس األمن"

ويركز الكتاب على العقد األخير من القرن العشرين والسنوات السبع األولى من األلفية الثالثة، وهي 
  يرة في طبيعة النظام الدولي بعد سقوط االتحاد السوفياتي السابق وانهيار الفترة التي شهدت تغيرات كب
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المعسكر االشتراكي وحل حلف وارسو، وبروز الواليات المتحدة قوة عظمى مهيمنة في النظام الدولي 
  . ثالثة بدائل إلصالح مجلس األمن فيهويطرح المؤلف، يحتوي الكتاب على سبعة فصول و.الجديد

  8/3/2010الحياة، 
  

 األقصىالملكية لشؤون القدس تدعو اليونسكو إلنقاذ اللجنة األردنية  .48
اهللا كنعان منظمة اليونسكو الـى التحـرك     دعا أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد: بترا –عمان  

) بترا(ة  وقال لوكالة األردني   .السريع إلنقاذ المسجد األقصى المبارك من اإلنتهاكات االسرائيلية المستمرة        
أنه يتوجب على اليونسكو أن تسعى إلدخال مفاهيم حول مجازر اإلبادة الـشاملة التـي ترتكبهـا                 "امس  

 بحق الفلسطينيين في القدس وغزة ضمن المناهج الدراسية العالمية، على غـرار محاوالتهـا               "إسرائيل"
اليونسكو بإرسال مبعـوث    وطالب  ". ضمن هذه المناهج  ) الهولوكوست  (إدخال مفاهيم المحرقة اليهودية     
 ورفع تقارير دورية الى المجلس التنفيذي للمنظمـة ومخاطبـة           اإلسرائيليةدائم لمراقبة سلطات االحتالل     

 . األمم المتحدة بالمخالفات واإلنتهاكات التي ترتكب بحق الفلسطينيين
  8/3/2010الرأي، األردن، 

  
   في القدسليةباالنتهاكات اإلسرائيوالسنيورة وقبالن ينددون الحص  .49

، في تصريح له أمـس،      "منبر الوحدة الوطنية  " باسم   ، سليم الحص  ،سبق للحكومة اللبنانية  قال الرئيس األ  
فشلت إسرائيل حتى اليوم في القضاء على الحق العربي في فلسطين وهو حق تحرير األرض المحتلـة                 

، في تحطيم إرادة الحكام العرب علـى  إال انها نجحت على ما يبدو، والعياذ باهللا    . بما فيها القدس الشريف   
سكوت الحكام العرب المريب عن هذا الواقع األليم هو بمثابة التخلـي            " أنأضاف  و. الصمود والمواجهة 

 . "وفي هذا مسؤولية تاريخية فادحة سيدفع المسؤولون العرب ثمنها إن عاجال أم آجال. عن فلسطين
ال مجال لمواجهـة تـصاعد االعتـداءات        "اد السنيورة انه    فؤالسابق للحكومة اللبنانية    رأى الرئيس   كما  

 من خالل مزيد من التعـاون       إالاإلسرائيلية على المقدسات في فلسطين وآخرها اقتحام المسجد األقصى          
 . "والتكاتف العربي، بداية من قبل الفلسطينيين أنفسهم

ان تـدنيس المـسجد     "مير قبالن،   اعتبر نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األ         فيما  
األقصى انتهاك جديد يندرج في إطار تهويد القدس ويحمل إساءة كبرى لكل المسلمين والعرب واألحرار،            

 . " نتحرك إلنقاذ المقدسات اإلسالمية والمسيحية في فلسطينأنوعلينا كعرب ومسلمين ومسيحيين 
الحـزب العربـي    "سابق بهاء الدين عيتاني، أمين عام       النائب ال : ندد باالنتهاكات االسرائيلية كل من    كما  

 في صيدا   "مسجد الغفران " عمر غندور وإمام     "اللقاء اإلسالمي الوحدوي  " علي عيد، رئيس     "الديموقراطي
 .  الشيخ حسام العيالني

  8/3/2010السفير، 
  

  الدولة الفلسطينيةالدفع بالمصالحة الفلسطينية وإقامة ملتزمون : السعوديالعاهل  .50
في حفل افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة أمس  الملك عبد اهللا بن عبد العزيز، قال العاهل السعودي

 :الخامسة لمجلس الشورى، جاءت أوالهما بالنص التالي
أيها اإلخوة، إننا جمعا حريصون كل الحرص على تثمين الروابط التي تربطنا بمحيطنا العربي 

اء وإصالح ذات البين بين جميع الدول العربية واإلسالمية الشقيقة ودعم واإلسالمي وإلى تنقية األجو
  .قضاياها العادلة وعلى األخص قضية العرب والمسلمين األولى قضية فلسطين

المسار األول الدفع بالمصالحة الفلسطينية ودعم هذه : وقد سعينا لدعم هذه القضية في مسارين متوازيين
الدولية بهدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، أما القضية العادلة في المحافل 
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المسار األخر فتمثل في استمرار مساعدات المملكة المادية والعينية للشعب الفلسطيني، وعلى سبيل المثال 
ى القطاع، قدمت المملكة مبلغ مليار دوالر إلعادة إعمار قطاع غزة جراء االعتداء اإلسرائيلي الغاشم عل

كما وجهنا بإطالق حملة تبرعات شعبية عاجلة في عموم مناطق المملكة لمساعدة أهلنا وأشقائنا في 
 .فلسطين وإغاثتهم، وهذا واجبنا تجاه إخواننا العرب والمسلمين في كل زمان ومكان

 8/3/2010الشرق األوسط،   
  

   ال وجود لطرف إسرائيلي يرغب في السالم:األسد .51
عدم وجود طرف إسـرائيلي     " جدد الرئيس السوري بشار األسد تأكيد بالده على          :المة هدى س  –دمشق  

يرغب بتحقيق السالم رغم وجود وسيط تركي نزيه يعمل مع سوريا على إحالل األمن واالستقرار فـي                 
جاء ذلك خالل المباحثات التي أجراها األسد أمس األحد ووزير الخارجيـة التركـي أحمـد                 " .المنطقة  

د أوغلو وشملت العالقات الثنائية وتطورات األوضاع في المنطقة واألسس التي يمكن وفقها إعـادة               داوو
في ظل ما تتعـرض لـه المقدسـات         " وفي الشأن الفلسطيني أشار البيان إلى أنه        . إطالق عملية السالم  

...  اإلسرائيلي   اإلسالمية والمسيحية والشعب الفلسطيني من إجراءات وانتهاكات يومية من قبل االحتالل          
تم التأكيد على ضرورة التحرك الفوري على مختلف الصعد لوقف هذه االنتهاكات التي تؤكد عدم جديـة           

  ".إسرائيل في تحقيق السالم
  8/3/2010الشرق، قطر، 

  
   مع حماس ستتواصل وصوال إلى المصالحةت اتصاالدينال: وزير الخارجية التركي .52

رجية التركي أحمد سليمان أوغلو إن لدى بالده قنوات اتصال مـع            قال وزير الخا   : هدى سالمة  –دمشق  
وأشار أوغلو في تصريح    . حركة المقاومة اإلسالمية حماس ستتواصل وصوال إلى المصالحة الفلسطينية          

للصحافيين أمس عقب لقائه الرئيس السوري بشار األسد في دمشق إلى أنـه التقـى مـؤخرا الـرئيس                   
 هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة ، مشددا على أن المهم             الفلسطيني محمود عباس على   

  ". مستقبل الفلسطينيين وليس الخالفات " هو 
وأكد وزير الخارجية التركي على تأييد بالده إلقامة دولة فلسطينية دائمة وقال ردا على سـؤال حـول                  

ن ال نقف عند خارطـة الطريـق ، نريـد           نح" المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين       
الوصول إلى نهاية هذا الطريق وهذا ما ندعمه وعندما تتوضح هذه الرؤية سيتم دفعها من كافة األطراف                 

  ". العربية 
وردا على سؤال للشرق ، جدد أوغلو التأكيد على سعي بالده لالنتقال بالمفاوضات غير المباشـرة بـين                  

مفاوضات المباشرة ، الفتا إلى أن الرئيس األمريكي باراك أوباما أعـرب            سوريا وإسرائيل إلى مرحلة ال    
  .عن ترحيبه باستمرار هذه المفاوضات برعاية تركية 

  8/3/2010الشرق، قطر، 
  

  التطبيعي يواجه االنهيار بسبب نقص التمويل" السنكروترون"مشروع  .53
 ويشارك فيه علماء من مـصر       - الذي يقع مركزه باألردن    -يواجه مشروع السنكروترون  : محمد عطية 

وإسرائيل واألردن والسلطة الفلسطينية وباكستان وقبرص وتركيا والعراق والـيمن والبحـرين خطـر              
االنهيار، وفقا لما أورده موقع إسرائيلي متخصص في الشئون العملية جـراء نقـص التمويـل الـالزم                  

  . الستكمال المشروع
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على استخدام الطاقة الذرية في تطوير عدد       " SESAME" ويعمل مشروع السنكروترون المعروف باسم    
من المجاالت العلمية من بينها األدوية وعلم اآلثار والنانوتكنولوجيا والبيوتكنولوجيا وبدأ العمل به عـام               

  .  بعد إقامة المشروع باألردن2002
 المشروع، موضـحا    اإلخباري أن الحكومة اإلسرائيلية تمارس جهودا مكثفة إلنقاذ       " هيادعان"وأفاد موقع   

أن داني أيالون نائب الخارجية اإلسرائيلي التقي الخميس الماضي بالبروفيسور ليـولين سـميث رئـيس                
  . مجلس إدارة المشروع والبروفيسور إليعازر رابينوبيتش أحد العلماء اإلسرائيليين المشاركين بالمشروع

االلتزامات السياسية والعملية التي تعهـدت      وقال إن الهدف من اللقاء كان عرض الميزانية اإلسرائيلية و         
بأن تساهم تـل    " السنكروترون"بها إسرائيل فيما يتعلق بالمشروع، مضيفا أن أيالون تعهد لرئيس مجلس            

  .   مليون دوالر بعد خمس سنوات5أبيب بحصتها في ميزانية المشروع والمقدر بحوالي 
  8/3/2010المصريون، 

  
   بسبب اقتحامها المتكرر لألقصى من انفجار بالمنطقة"يلإسرائ"الجامعة العربية تحذر  .54

قال السفير هشام يوسف رئيس مكتب األمين العام للجامعة العربيـة            : صالح شلبي  - أحمد ربيع  -القاهرة
في تصريحات للصحفيين أمس األحد إن اقتحام إسرائيل للمسجد األقصى مسألة متكررة، ومعنى ذلك أن               

 جهد إلحراز أي تقدم على مـسار عمليـة الـسالم والتـصعيد واالسـتفزاز                هناك نية مبيتة إلفشال أي    
  .اإلسرائيلي المستمر سيؤدي إلى انفجار األوضاع وينذر بمخاطر شديدة على المنطقة ككل

وطالب يوسف مجلس األمن الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، وقال إن ما صدر من بيـان عـن                   
مع وضع بمثل هذه الخطورة وممارسات بمثل هذه األساليب التصعيدية          للتعامل  " غير كاف "مجلس األمن   
  .واالستفزازية

  8/3/2010الشرق، قطر، 
  

   تمهد لحرب دينية وثقافية"إسرائيل: "مجلس الشعب المصري .55
" اليونسكو"دعا مجلس الشعب المصري الحكومة إلى اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لدفع منظمة              :القاهرة

والمحاوالت " اإلسرائيلية"اتها في الحفاظ على التراث الثقافي اإلسالمي، والتصدي للقرصنة          للقيام بمسؤولي 
فتحي سرور خالل مناقشة عـدد مـن البيانـات          . وقال رئيس المجلس د   . المستمرة وتهويد مدينة القدس   

ث اليهودي  العاجلة المقدمة من النواب، إن ضم الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل بن رباح لما يسمى بالترا              
وحـذر النائـب مـصطفى      . يعتبر اعتداء على الديانة اإلسالمية، ويمهد لحرب دينية وثقافية في المنطقة          

مفيد شهاب وزير الشؤون    . من جانبه وصف د   . بكري من انهيار المسجد األقصى بسبب الحفريات تحته       
، مـضيفا أنـه     "خطوة غير مسبوقة  "بضم المقدسات بأنه    " اإلسرائيلي"القانونية والمجالس النيابية، القرار     

  .يمثل تزييفاً للحقائق وسرقة للتاريخ والجغرافيا
  8/3/2010الخليج، 

  
  تدعم مشاريع تنموية في القدس"  لألعمال الخيريةالرحمة" .56

اعتمدت الرحمة لألعمال الخيرية التابعة لجمعية اإلصالح والتوجيه  : سائد الخالدي- رأس الخيمة
قال  و. ألف درهم لدعم مشاريع تنموية متنوعة في القدس المحتلة450 مبلغ االجتماعي برأس الخيمة

عبداهللا ابراهيموه األمين العام المساعد في الرحمة إن هذه المشاريع توزعت الى قسمين شمل القسم 
 ألف درهم، إعادة تأهيل مدرسة دار الطفل العربي في البلدة القديمة 250االول الذي بلغت تكلفته 

 من خالل ترميم مبناها وصيانته، وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء، وأنابيب المياه واألبواب والنوافذ بالقدس،
والدهان، وإصالح األسقف وأنظمة الصرف الصحي والحمامات، وتدعيم الجدران الخاصة بالمدرسة مع 
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دتها على استقبال تجهيزها باالحتياجات الالزمة، لتمكينها من مواصلة أداء رسالتها التعليمية، ومساع
طلبتها وتهيئة الجو التعليمي المناسب واالمثل لهم، مضيفا أن القسم الثاني من هذه المشاريع التنموية 

  .في القدس الشريف) بيت الرحمة للمسنين(تضمن ازالة العقبات، وسداد الديون الخاصة ب 
  8/3/2010الخليج، 

  
  سرائيليين والعرب وأمريكاالسالم في الشرق األوسط يصب في مصلحة اإل: بايدن .57

 أن الواليـات المتحـدة      "الحيـاة "أكد نائب الرئيس األميركي جوزيف بايدن لـ        :  جويس كرم  -واشنطن  
 لتقريب وجهات النظر في عملية السالم، وأن أي اتفاق يجـب أن يحـل               "أفكار ودور فاعل  "سيكون لها   

، وحـض   "ن والعرب والواليات المتحـدة    ذلك في مصلحة اإلسرائيليي   "قضايا الوضع النهائي، ورأى ان      
  . في المرحلة المقبلة"جميع األطراف على القيام بخطوات شجاعة"

وعن االنطالقة المتوقعة للمفاوضات غير المباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، قال نائـب الـرئيس              
وبعـضها غيـر    كنا نعي دوماً أن المفاوضات ستمضي على عدة مسارات، بعضها مباشـر             "األميركي  

في ظل الظروف الحالية، أعتقد أنه من المنطقي أن نستكشف إعادة استئناف المفاوضات عبـر            ... مباشر
  ."خليط من هذه المسارات
طمأنت الجانبين بأنه سيكون لنا دور فاعـل ومـستديم فـي المحادثـات غيـر         "وأشار الى أن واشنطن     

تقديم أفكارنـا وتقريـب وجهـات النظـر حـول           المباشرة، وهذا يشمل مشاركة رسائل بين الفريقين و       
لكن اذا أردنا للعملية أن تتوصل الى نتائج فعلية، فعلى الجانبين           "وأضاف  . "االقتراحات كلما دعت الحاجة   

  . "القيام بجهد جدي وبنية صادقة لتخطي خالفاتهما واألخذ في االعتبار حاجات الجانب اآلخر
سالم بحل قضايا الوضع النهائي، مشيراً الى أن المبعوث جورج          وربط بايدن إمكان التوصل الى اتفاقية       

هو في المنطقة لمساعدة األطراف على التطرق الى جميع قضايا الوضع النهائي والتي يتوجـب               "ميتشيل  
  ."حلها للوصول الى اتفاقية سالم

8/3/2010الحياة،   
  

  "إسرائيل"حاد األوروبي وبوادر أزمة ديبلوماسية تلوح في أفق العالقة بين االت": الحياة" .58
 ان بوادر أزمة ديبلوماسية تلـوح فـي أفـق           "الحياة"كشفت مصادر فلسطينية لـ     :  فتحي صباح  -غزة  

على خلفية قرار األخيرة منع مفوضة الشؤون الخارجيـة فـي           " إسرائيل"العالقة بين االتحاد األوروبي و    
 اإلسرائيلي  "ايريز"لى قطاع غزة عبر معبر      االتحاد كاثرين آشتون والمسؤولين األوروبيين من الدخول ا       

دخول مارتن الى القطاع عبر معبر رفح بعدما منعته اسـرائيل مـن             "وقالت المصادر إن     .شمال القطاع 
االتحاد األوروبـي مـصمم     "وأضافت أن   . "الدخول عبر أراضيها، سبب حرجاً شديداً لالتحاد األوروبي       

هناك استعدادات تجرى على    "، مشيرة الى أن     " معبر رفح  على دخول آشتون عبر معبر ايريز وليس عبر       
  . "قدم وساق للتحضير لزيارتها

آشتون طلبت من وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليرمـان الموافقـة علـى         "وأوضحت المصادر أن    
ح اسرائيل تشترط أن يكون هناك سبب مهم جداً جداً كي تسم          "وقالت إن     ."زيارتها غزة عبر معبر ايريز    
  ". ، مرجحة أال توافق على زيارة آشتون"بزيارة أي مسؤول أوروبي

8/3/2010الحياة،   
  

 لسنا طرفاً في عملية السالم ولكن لنا مصلحة فيها : األمين العام لحلف شمال األطلسي .59
اندرس راسموسـن ردا    ) الناتو(قال األمين العام لحلف شمال األطلسي       :  بترا - إيناس صويص    -عمان  

ليس طرفا  " اإلسرائيلي أكد راسموسن ان الحلف       - حول موقف الناتو من الصراع الفلسطيني      على سؤال 



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1722:         العدد       8/3/2010اإلثنين  :التاريخ

، مشيرا الى ان القادة السياسيين للحلف عبروا مرارا عن آرائهـم    "في عملية السالم ولكن له مصلحة فيها      
يل اللتـين   الحل الدائم يجب ان يكون حل الدولتين فلـسطين وإسـرائ          "لتحقيق التقدم الذي يتلخص في ان       
 ."تعيشان جنبا الى جنب بأمن وسالم

 اإلسرائيلي  -وحث جميع األطراف لبذل أقصى الجهود للوصول الى هذا الهدف الن الصراع الفلسطيني             
  .يولد صراعات أخرى ويوفر األرضية الخصبة لإلرهاب

ا التفكير في هذا    وحول مشاركة الناتو في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع قال راسموسن انه من المبكر جد              
الوصول الى تسوية سلمية تتطلب الحماية،      : األمر، واضعا عدة شروط لتدخل الناتو في هذا الوضع وهي         

. ووجود طلب من األطراف المعنية للحلف، وأخيرا وجود تفويض من األمم المتحدة للحلـف بالتـدخل                
 على الوضـع الملمـوس علـى    اذا تمت تلبية هذه الشروط فسنفكر في الطلب ولكن هذا يعتمد         : وأضاف

األرض، قائال ان المجتمع الدولي ملتزم التزاما قويا بمساعدة عملية السالم واألطراف المعنية للوصـول               
 .الى حل دائم

وردا على سؤال حول قضية القدس قال راسموسن ان مسألة القدس واحدة من التحديات الصعبة اليجاد                 
لة الحدود والالجئين، ولكنه قال انه لن يقدم أي عرض لكيفيـة            حل دائم للصراع، مثلها في ذلك مثل مسا       

 .حل هذه المشكلة
8/3/2010الرأي، األردن،   

  
  الجمعية البرلمانية األورومتوسطية تؤكد ضرورة حل القضية الفلسطينية .60

  قال رئيس الجمعية البرلمانية االورومتوسطية المهندس عبد الهادي المجالي، خالل منتدى           : بترا –عمان  
 الذي اختتم اعماله في برشلونة اخيرا ان تعزيز الشراكة بين شعوب شاطئي المتوسط وإشـاعة                "آنا لند "

األمن واالستقرار في مجتمعاته من شأنه االسهام في تمهيد الطريق أمام مشاريع التنمية والتقدم خاصـة                
 -ستمرار النزاع العربـي  في منطقة الشرق األوسط التي تشكل اآلن اخطر بؤر التوتر في العالم بسبب ا        

 . اإلسرائيلي
واكد المجالي ضرورة حل جميع القضايا المفصلية في العالم وخصوصا القضية الفلـسطينية و إعطـاء                

في سالم جنبا إلى جنـب،      " إسرائيل"الفلسطينين كامل حقوقهم في دولتهم بحيث تعيش الدولتان فلسطين و         
 . لتتمكن من جني ثمارها

8/3/2010الرأي، األردن،   
  

  منظمات أمريكية تطالب باعتقال أشكنازي .61
أن منظمات عربية ويهودية أمريكية قررت رفع مذكرة لإلدارة األمريكية          " معاريف"نقلت  : القدس المحتلة 

غابي اشكنازي خالل تواجده اليوم االثنين فـي        " اإلسرائيلي"تطالبها باعتقال رئيس أركان جيش االحتالل       
في الواليات المتحدة   "" اإلسرائيلي"أصدقاء الجيش   " جتماع السنوي لما يعرف ب      الواليات المتحدة، في اال   

  .وسيحضر مراسم بهذا الخصوص ستقام في نيويورك وميامي
8/3/2010الخليج،   

  
  اإلسرائيلية وما هي الخسائر المتوقعة؟-هل ستنشب الحرب العربية .62

والتي تهدف إلى اإلجابة الشافية على العديـد        , تزايدت في هذه األيام التحليالت السياسية الجارية      : الجمل
هل ستشهد منطقة   : ومن أبرزها السؤال الرئيسي القائل    , من التساؤالت المتعلقة بالشؤون الشرق أوسطية     

إسرائيلية جديدة؟ وهل ستكون هذه الجولة بمثابة حـرب         -الشرق األوسط جولة مواجهة عسكرية عربية     
 مرتفعة الشدة؟ وفي معرض اإلجابة على هذه التساؤالت تتبـاين           محدودة منخفضة الشدة أم حرب شاملة     
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ظل يتميز محتواه بالمزيد من     , إن كان كل رأي وكل موقف     , وما هو الفت للنظر   , اآلراء ووجهات النظر  
وما ذلك إال ألن المسرح الشرق أوسطي سوف يظل لفترة طويلة قادمة عصيا             , عوامل الضعف والاليقين  

  . والخبراءعلى تكهنات المحللين
  :البيئة االستراتيجية الشرق أوسطية

تضمن معطيات البيئة االستراتيجية الشرق أوسطية معطيات المواجهة بالوسائل الدبلوماسية أو الوسـائل             
إضافة إلى الدراسة والتحليل والبحث المقارن لجهة تهيئة األسباب والتخطيط واإلعداد           , العسكرية المالئمة 

 الموارد المتاحة والممكنة من أجل تحقيق النجاح في جميع المجـاالت المدنيـة              الستخدام وتوظيف جميع  
  .والعسكرية

إلى إكساب البيئة االستراتيجية الشرق أوسطية طابع الحركيـة         , اإلسرائيلي-أدت مفاعيل الصراع العربي   
  :وفي هذا الخصوص نشير إلى المفاصل اآلتية, والفاعلية المتجددة, المستمرة

وفي هذا الخـصوص    , ير وتنويع أنماط التسلح والتزود بالعتاد العسكري الفاعل والمتطور        حركية تطو • 
اإلسرائيلي قد سعت إلى تزويـد نفـسها بالقـدرات العـسكرية            -نالحظ أن كل أطراف الصراع العربي     

  .الالزمة
, ة المحتملـة  اإلسرائيلي-حركية التحديد والتعرف المبكر والمتجدد لطبيعة المواجهات العسكرية العربية        • 

  .ومشروطيات حدوثها
العسكرية وفقـا لمتطلباتهـا المتجـددة       -العسكري الحتماالت المواجهة الحربية   -حركية اإلعداد المدني  • 

  .والمستمرة
  .حركية الجاهزية إلدارة الحرب واستدامة المواجهة بما يحقق األهداف والغايات• 
ى التعرف على إمكانياته ومخترعاتـه وقدراتـه        إضافة إل , حركية جهود معرفة العدو مدنيا وعسكريا     • 

  .ووسائطه
  .حركية معرفة تفكير العدو ومخططاته وإدراكاته وردود أفعاله المتوقعة• 
  .حركية بناء التحالفات وروابط الصداقة مع مختلف األطراف الداخلية والخارجية• 

–والـذي يـسعى   ,  أوسـطي تندرج جميع هذه الحركيات ضمن عملية تفعيل الحقل االستراتيجي الشرق        
وصوال إلى قرار السالم العادل الدائم القائم على رد الحقـوق           , السياسي- إلى الخيار الدبلوماسي   -عربيا

ومن جهة الطرف اإلسرائيلي يسعى إلى      , العادلة المشروعة وفقا العتبارات مذهبية األرض مقابل السالم       
يلي القائم على االستيالء الالمحدود على حقـوق    وصوال إلى المشروع اإلسرائ   , الحربي-الخيار العسكري 
والتي تقوم على كـسر إرادة األطـراف        , وفقا العتبارات مذهبية السالم مقابل السالم     , األطراف العربية 

  .العربية عن طريق اإلسقاط المستمر للقوة الغاشمة اإلسرائيلية
  السؤال الحرج؟: المواجهة الشرق أوسطية المحتملة

اإلسرائيلي طول الستين عاما الماضية على القيـام بعمليـات التعبئـة            -راع العربي درجت أطراف الص  
وأكدت معطيـات   , أو بالوسائل العسكرية  , سواء بالوسائل الدبلوماسية  , الفاعلة من أجل خوض المواجهة    

مع وصول عمليات التعبئـة العـسكرية إلـى النقطـة           , بأنه على خلفية فشل الجهود الدبلوماسية     , الخبرة
كسبيل وحيد من أجل تغييـر      , فإن ملف المواجهة ينزلق دائما تلقائيا إلى مسار الخيار العسكري         , حرجةال

بما يتيح إلسرائيل الخروج من حالة العزلة والحصار الـسياسي الـذي            , الدبلوماسية-التوازنات السياسية 
  .بلوماسيةيحدث من جراء الهزائم التي ظلت تتعرض إليها إسرائيل في ساحة المواجهات الد

إلى أن الدبلوماسية اإلسرائيلية قد منيت      , تشير المعطيات السياسية الجارية في الساحتين اإلقليمية والدولية       
  :ومن أبرزها, خالل األعوام الثالثة الماضية بالمزيد من الهزائم والخسائر الفادحة

  .الخسارة في المسرح التركي على يد الدبلوماسية السورية• 
  .ي مسرح الرأي العام الدولي على يد اإلعالم العربي والعالمي المحايدالخسارة ف• 
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وفي هذا الخـصوص يمثـل تقريـر        , غير الحكومية اإلقليمية والدولية   -الخسارة في مسرح المنظمات   • 
  .وقرارات المالحقة القضائية للزعماء السياسيين اإلسرائيليين معالم بارزة في هذا الجانب, غولدستون

بما أدى إلى إفشال بـرامج الـسياسة        , في المسرح اللبناني على يد حزب اهللا اللبناني وحلفائه        الخسارة  • 
  .اإلسرائيلية إزاء لبنان لجهة نزع أسلحة حزب اهللا والمقاومة اللبنانية

وذلك على النحو   , الخسارة في المسرح الفلسطيني بسبب صعود قوة حركة حماس الفلسطينية وحلفاءها          • 
  . السياسة اإلسرائيلية إزاء األراضي الفلسطينيةالذي قوض بنود

بسبب تزايد األصوات واألطراف األوروبية التـي أصـبحت أكثـر           , الخسارة في المسرح األوروبي   • 
وأكثر اقتناعا بأن التوجهات العدوانية اإلسـرائيلية       , حرصا واهتماما بشجب ورفض الجرائم اإلسرائيلية     

  .م في الشرق األوسطهي السبب المباشر لعدم إحالل السال
الـذي راهـن أن ردع التهديـد     , على يد العقل االستراتيجي الـسوري     , الخسارة في المسرح اإليراني   • 

: وبكلمات أخـرى  , يتم حصرا عن طريق تعريض أمن إسرائيل للخطر       , اإلسرائيلي ضد إيران والمنطقة   
, يد الطويلة في استهداف اآلخرين    جعل إسرائيل تدرك بأنه طوال ما كان التفوق الجوي يعطي إسرائيل ال           

  .فإن هؤالء اآلخرين يملكون األيادي األكثر طوال لجهة الوصول إلى عمق القلب الحيوي اإلسرائيلي
إلـى أن القـوات     , الدبلوماسية في المسرح الشرق أوسـطي     -علمتنا معطيات خبرة تواتر ثنائية الحرب     

عندما تتعرض الدبلوماسية اإلسـرائيلية     , ن الحروب ظلت دائما على هيئة االستعداد لجهة ش      , اإلسرائيلية
فهل يا ترى سوف تتحـرك      , فقد تعرضت الدبلوماسية اإلسرائيلية ألكثر من هزيمة      , وهذه المرة , للهزائم

, ونقل المسرح الشرق أوسطي إلى مرحلة جديـدة       , القوات اإلسرائيلية إليقاف مسلسل الهزائم الدبلوماسية     
أم أن القوات اإلسرائيلية لن تستطيع هذه المرة القيام بما درجـت            ,  نقطة الصفر  تبدأ فيها الدبلوماسية من   

والذي لم تعد دوائر صنع واتخاذ القرار االستراتيجي اإلسرائيلي         , على القيام به؟ وهذا هو السؤال الحرج      
  .خاصة وأن الثمن الذي قد تدفعه إسرائيل هذه المرة هو وجودها نفسه, وضع إجابة محددة له

  :ليل المعطيات الجارية في مسرح المواجهة الشرق أوسطية المحتملةتح
إضافة إلـى   , تغطية جميع القدرات المادية والبشرية والتنظيمية     , تتضمن عملية تحليل المعطيات الجارية    

وإنما أيضا تلك   , التي ال تأتي وفقا لالعتبارات العسكرية البحتة الخالصة وحسب        , جميع اآلراء والقرارات  
ولما كان من غير الوارد أن تسعى األطراف العربية إلـى إشـعال             , علقة بسياسات ومذهبيات القيادة   المت

إن اشـتعلت   , فإن من الثابت  , بسبب نجاحاتها المضطردة في المواجهات الدبلوماسية     , المواجهة العسكرية 
, اء حملة الذرائع  أن تكون إسرائيل هي التي بادرت إلى إشعالها مستخدمة شتى صنوف وأنواع بن            , الحرب

وعملية الرصاص المسكوب العدوانية    , م2006على غرار ما حدث في حرب لبنان الثانية في صيف عام            
وتأسيسا على ذلك نشير إلى تزايـد النوايـا العدوانيـة           , م الماضي 2009ضد قطاع غزة في مطلع عام       

  :وفقا لآلتي, العسكرية
عملية تفعيل حركة القـوات اإلسـرائيلية       , تعبئة اإلسرائيلية يقصد بمفهوم ال  : متغير التعبئة اإلسرائيلية  • 

جبهـة  : بفعالية وكفاءة عالية لجهة حشدها بشكل منظم في جبهات المواجهة العسكرية المحتملـة وهـي              
جبهة المواجهة مع الضفة    -جبهة المواجهة مع قطاع غزة    -جبهة المواجهة مع لبنان   -المواجهة مع سوريا  

  . الغربية
مع وجـود   ,  عنصرا 17650ومات أن عدد األفراد العاملين بالجيش اإلسرائيلي حاليا يبلغ          تقول المعل •  

أن طاقة التعبئـة العـضوية للجـيش        , وهذا معناه ,  عنصر 445000احتياطي قابل لالستدعاء في حدود      
مـع  , هذا بحسب األرقـام والمعلومـات المتاحـة       ,  عنصر 721500اإلسرائيلي سوف تكون في حدود      

طالما أن عدد القادرين علـى أداء الخدمـة العـسكرية فـي             , انية حشد المزيد من العناصر    مالحظة إمك 
ـ          1,5إسرائيل يبلغ في حدود       عامـا فمـا فـوق       18 مليون شخص بافتراض أن كل من هو في عمر ال

  .يستطيع المشاركة في القتال
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ءات الهادفـة إلـى اسـتخدام    يقصد بمفهوم التكتيك اإلسرائيلي جميع اإلجرا    : متغير التكتيك اإلسرائيلي  • 
: القوات اإلسرائيلية في مسارح المواجهة ظلت تنطوي على سيناريو تنتظم مفاصله ضمن نـسق واحـد               

وذلك ضمن  , االستخدام المكثف للوحدات المدرعة   -االستخدام المكثف للمدفعية  -الضربات الجوية الخاطفة  
  ).بضعة أيام(ال تتجاوز الـ, كنةجهد رئيسي يهدف إلى إنجاز ما هو مطلوب خالل أقصر فترة مم

جميع الوسـائط التـي     , يقصد بمفهوم الوسائط الحربية اإلسرائيلية    : متغير الوسائط الحربية اإلسرائيلية   • 
الصناعات -وسائط الدفاع -وسائط النقل والمواصالت  -أسلحة وعتاد القوات  : تستخدمها القوات اإلسرائيلية  

تملك ترسـانة الوسـائط     , ونالحظ أن القوات اإلسرائيلية   , ولوجيةالقدرات التكن -المواد الحربية -الحربية
ويقول أحد التقارير بأن ميزانية الدفاع اإلسرائيلية تصل سنويا إلـى           , الحربية األكثر تطورا في المنطقة    

  . مليار دوالر أميركي13,5حوالي 
ظلت إسرائيل  ,  من الزمن  خالل عقود طويلة  , العربية-على خلفية جوالت المواجهة العسكرية اإلسرائيلية     

يتيح لهـا   , ضمن جهد حربي عملياتي   , لجهة القيام بإدارة جوالت الحرب والصراع     , تتميز بالقدرة الفائقة  
ـ    , وتحقيق أكبر المكاسب  , حسم المواجهات في أقل فترة ممكنة      أسلوب الحـرب   «وذلك ضمن ما عرف ب

الذي ظل يركز على العامل التكنولـوجي       , يليوبرغم التفوق النوعي اإلسرائ   , اإلسرائيلية ولكن » الخاطفة
بأن العامـل   , بحيث أكدت معطيات خبرة علم الحرب     , فقد تغيرت األوضاع  , ثم العامل البشري ثانيا   , أوال

  .وأصبح العامل التكنولوجي يأتي بعده, البشري عاد ليحتل المقدمة
  استقراء النوايا والسيناريو؟: خطة الحرب اإلسرائيلية المحتملة

, سوف يواجه المزيد مـن الـصعوبات      , ير عملية الفحص واالستقراء إلى أن قرار الحرب اإلسرائيلي        تش
سوف تتضمن المزيد من تـوفير      , فإن عملية صنع قرار الحرب في حد ذاتها       , وبرغم أنه ممكن الحدوث   

مـة فـي    والتي مصدرها إشكالية كيفية التغلب علـى العوامـل الحاك         , اإلجابة الواضحة لألسئلة الصعبة   
  :سيناريو الحرب اإلسرائيلي

ويتمثل في السؤال الحرج المتعلق بتحديـد جبهـة المواجهـة العـسكرية وفقـا               : العامل الحاكم األول  • 
لن تستطيع إسرائيل هذه المرة السيطرة على العمليـات  , وبكلمات أخرى, للتطورات والمستجدات الراهنة 

وبـاعتراف الخبـراء    , يل المثـال ال الحـصر     وعلـى سـب   , العسكرية ضمن خطوط الحدود الجغرافية    
ستراتيجية كنقطـة تمركـز لحمايـة       -فإن مرتفعات الجوالن قد فقدت أهميتها الجيو      , اإلسرائيليين نفسهم 
فإن الخطوط العسكرية اإلسرائيلية تواجه صعوبة كبيرة في بناء خطة توفر           , ومن ثم , الداخل اإلسرائيلي 

سوف تظل لفترة طويلة قادمة مكشوفة تمامـا        , والتي بال شك  , ئيليالحماية لمنطقة القلب الحيوي اإلسرا    
  .أمام النيران والضربات العابرة للحدود

إذا , وفي هـذا الخـصوص    , ويتمثل في السؤال الحرج المتعلق بالخسائر البشرية      : العامل الحاكم الثاني  • 
بفعـل االسـتخدام    , ممكنكانت تقديرات اإلسرائيليين تركز على حصر الخسائر البشرية ضمن أقل حد            

يجعـل مـن التقـديرات    , فإن انكشاف العمق اإلسرائيلي, المكثف للوسائط المدرعة في مسارح العمليات 
تكفي لحمل كل الـشعب     , إال إذا قامت إسرائيل بتوفير وسائط مدرعة      , اإلسرائيلية مجرد حسابات واهمة   
  !!!اليهودي الموجود داخل إسرائيل

, وفـي هـذا الخـصوص     ,  ويتمثل في السؤال الحرج المتعلق بالخسائر الماديـة        :العامل الحاكم الثالث  • 
نجد أن تكلفة الحرب سوف تحتاج في أسبوعها األول فقط إلى حـوالي             , وبحسب أقل التقديرات الممكنة   

فمن أين تحصل إسرائيل على هذا المبلغ  طالمااإلدارة األميركية          , )ألف مليار دوالر  (تريليون دوالر أي    
ية تجاهد من أجل الحصول على أقل من هذا المبلغ لتغطية تكـاليف برنـامج الـضمان الـصحي                   الحال

فمن أين تحـصل    , وحتى إذا قررت اإلدارة األميركية تقديم هذا المبلغ إلسرائيل        !! للمواطنين األميركيين 
على حافة  وأصبحت العشرات من منشآتها االقتصادية      , واقتصادها يعاني من ضغوط األزمة    , عليه أميركا 

  .اإلفالس
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والسؤال الحرج المتعلق باإلجابـة علـى       , المعلوماتي-ويتمثل في الجانب النفسي   : العامل الحاكم الرابع  • 
-خاصة وأن كل العمليات العسكرية التي نفذتها إسـرائيل        , كيفية التغلب على مشكلة الرأي العام العالمي      

بدأت -م2009 قطاع غزة في مطلع عام       والعدوان ضد -م2006العدوان ضد لبنان في حرب صيف عام        
الضحية فـي مواجهـة     "صدرت فيها إسرائيل نفسها على أساس       , معلوماتي-ضمن موقف نفسي  , جميعها
بحيث أصبح الرأي العام العـالمي      , انقلبت صورة إسرائيل  , بعد اندالع العمليات العسكرية   , ولكن" الجالد

 بضرورة التصدي لمهمة القيام بمعاقبة اإلسـرائيليين        ويطالب حكوماته , يدرك إسرائيل باعتبارها الجالد   
المعلوماتية إلى اإلضرار   -وقد أدت هذه الظاهرة النفسية    , باعتبارهم المسئولين عن هذه الحروب العدوانية     

وأيـضا ألحقـت    , أوال بمنظمات اللوبي اإلسرائيلي والجماعات اليهودية الموجودة في البلـدان الغربيـة           
وعلى وجه الخصوص أحزاب وقوى يمين      , ية الزعماء الغربيين الحليفين إلسرائيل    األضرار بمكانة وشعب  

ينظر إليها بالمزيد من الشك والريبـة       , والتي أصبح الرأي العام في بلدانها     , الوسط في البلدان األوروبية   
  .سطلجهة عدم المصداقية في التعامل مع األداء السلوكي العدواني اإلسرائيلي في منطقة الشرق األو

والسؤال الحرج المتعلق باإلجابـة     , سياسي-ويتمثل في دائرة االستقطاب الجيو    : العامل الحاكم الخامس  • 
خاصة وأن العديد من األطراف     , بحيث تكون بين إسرائيل وجيرانها العرب     , على كيفية حصر المواجهة   

لطرف العربي في الـصراع     وأخذ مكانها إلى جانب ا    , لجهة عدم الحياد  , الجديدة بدأت تظهر أكثر فأكثر    
والرأي العام اإليرانـي    , فقد أصبح الرأي العام التركي والحكومة التركية      , وبكلمات أخرى , مع إسرائيل 

, أكثر التزاما بالوقوف إلى جانب الطرف العربي في أي صراع محتمل ضد إسرائيل            , والحكومة اإليرانية 
-وعلى وجه الخصوص أذربيجـان    , لدول األخرى احتماالت أن تقف العديد من ا     , ومن المخاطر الجديدة  

ـ     , دول آسيا الوسطى الخمسة   -باكستان جميعهـا إلـى جانـب      " 53"إضافة إلى دول االتحاد األفريقي ال
األمر الذي سوف يلحق المزيد مـن األضـرار بمواقـف           , الطرف العربي يشكل أكثر حزما هذه المرة      

  .إسرائيل في المنظمات الدولية واإلقليمية
والسؤال الحرج المتعلق باإلجابـة علـى       , ويتمثل في أمن المصالح األميركية    : ل الحاكم السادس  العام• 

فالمـصلحة  , وعلى وجه الخصوص في منطقة الشرق األوسط      , كيفية منع تدهور أمن المصالح األميركية     
 سوف  إضافة إلى أن الرأي العام الخليجي     , األميركية في العراق سوف تتدهور إلى مستوى غير مسبوق        
, إضافة إلى أن األنظمة الحليفة ألميركـا      , يبدأ في فرض المزيد من الضغوط الرافضة للوجود األميركي        

سوف تجد نفسها مهددة بخطر  السقوط       , وتحديدا مصر واألردن  , والمرتبطة باتفاقيات سالم مع إسرائيل    
  .واالنهيار المؤكد

السؤال الحرج المتعلق بكيفية حماية وجود أصدقاء       و, ويتمثل في ضبط التوازنات   : العامل الحاكم السابع  • 
سوف تؤدي الحرب اإلسرائيلية إلـى      , وبكلمات أخرى , والساحة الفلسطينية , إسرائيل في الساحة اللبنانية   

إضافة إلى إنهاء نفوذ األطراف الفلسطينية التي ظلت تراهن على عمليـة     , حلفاء إسرائيل اللبنانيين  " نحر"
وما هو أخطر من ذلك سوف يتمثل في تحويل زمام المبادرة والسيطرة في الضفة              , سالم الشرق األوسط  

  .الغربية من معسكر خيار التسوية بالمفاوضات إلى معسكر خيار المقاومة بالسالح
والسؤال الحرج المتعلق بكيفيـة الـسيطرة       , ويتمثل في إدارة العمليات العسكرية    : العامل الحاكم الثامن  • 

فإن قرار إنهاء الحرب    , فإن قرار إشعال الحرب إن كان بيد إسرائيل       , وبكلمات أخرى , على فترة الحرب  
وذلـك ألن خـصوم     , وال حتى مجلس األمـن الـدولي      , لن يكون هذه المرة بيد إسرائيل وال بيد أميركا        

إسرائيل في المنطقة أصبحوا يدركون أن التفوق النوعي اإلسرائيلي سوف يترتب عليه إلحاق المزيد من               
ولكـن  , والتي درجت إسرائيل على إنهاء الحرب بعد مرورها       , ولكن في األيام األولى للحرب    , لخسائرا

أن نافذة انكشاف إسرائيل الحقيقيـة تكمـن فـي          , فإن خصوم إسرائيل يدركون بشكل واضح     , هذه المرة 
طيع إسـرائيل   وعندها لن تست  , وفقا لمعطيات نموذج الحرب الالمتماثلة    , وبشكل مستدام , استمرار الحرب 

  .وهي اللحظة الحرجة التي لن يغامر اإلسرائيليون بالتورط فيها, تغظية الخسائر البشرية والمادية
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تؤكـد بوضـوح    , البسيطة أو المعقـدة   , نشير إلى أن كل الحسابات االستراتيجية والسياسية      , وباختصار
فالمتهورون في  , من يدري " لكن"و, لن يكون في مصلحة إسرائيل    , النتيجة القائلة بأن خيار إشعال الحرب     
, ليبرمان إلى الضغط على الزناد    -وإذا حدث وسعى ائتالف نتنياهو    , الساحة السياسية اإلسرائيلية كثيرون   
  ..   فعندها سوف يكون كل شيء مباحا

  6/3/2010، موقع الجمل اإلخباري
  

  "إسرائيل"قضية الغاز ولغز العالقة مع  .63
  عبداهللا األشعل.د

ة الغاز أمام مجلس الدولة كشف موقف الحكومة عن ظواهر خطيرة تؤدي فـي أبـسط                طوال نظر قضي  
نتائجها إلي سقوط الحكومة واختفائها ورفع اسمها من سجل مصر المعاصرة، حتي تنسي األجيال المقبلة               

. أن مصر عرفت يوماً هذا النمط من الحكومات لوال أن الحكومة مصطلح في مصر يعني الحكم والنظام                
دري كيف يبرر المشاركون في ملحمة الغاز فعلتهم وهم يضرون بالدهم وهم في كامل اليقظة، بل                وال أ 

بلغت بهم الجسارة حد تبرير تصرفاتهم بتقديم واستدعاء مقوالت لستر عـورتهم والتالعـب بمـصالح                
حكومـة  األمر األول، هـو أن ال     . وقد بدا لي عن متابعة هذه القضية عدداً من األمور الخطيرة          . الشعب

المصرية قد تخلت تماماً عن خدمة الشعب المصري، رغم أن أن الشعب هو الذي يدفع لها مـن المـال                    
  .والمنصب ما يظهرها بمظهر الحكومة

األمر الثاني، أن االلتفاف حول مصالح الشعب بل ومحاولة إيهامه بالعجز في عمليـة تـدليس جنـدت                  
أزمة الثقة القائمة بين الشعب والحكومة بحيـث لـم يعـد            الحكومة لها عدداً كبيراً من وزرائها قد عمق         

الشعب يثق مطلقاً بأن هذه الحكومة حكومة مصرية، خاصة بعد أن تبين حقاً حرص الحكومة علي دعم                 
المواطن اإلسرائيلي في الوقت الذي تتخلي فيه عن تقديم الدعم اآلتي أصالً من الـشعب إلـي طبقاتـه                   

مصري في حيرة كيف تصر الحكومة علي أنها ال تزال تتظاهر بالطابع            المعدمة، ولذلك أصبح الشعب ال    
  .المصري وتريد االستمرار وتستخف بعقلية المواطنين

األمر الثالث هو أخطر األمور، وهو أن مصر الرسمية تظهر ارتباكاً كبيراً في كل ما يتعلق بإسـرائيل،                  
بالقاهرة في لقائه مع جريدة معـاريف يـوم         وتبذل وداً غريباً كشف عن جزء منه سفير إسرائيل السابق           

لقد تبين لألعمي أن مصر تخشي إسرائيل وتسيء تقدير العالقة أو أنها مرغمة             . 2010األول من مارس    
علي ذلك من جانب واشنطن، وفي كل األحوال فإن مصر الرسمية أهدرت مصالح الـشعب المـصري                 

البائس التمسك بأن هذا السلوك المشين مـن أعمـال          إهداراً ال يمكن تبريره، وال يصمد في هذا التبرير          
  . السيادة حتي تكف يد القضاء عن النظر في هذا السجل المشبوه

وقد أكد الحكم الصادر من المحكمة اإلدارية العليا أن الحكومة تصدر الغاز إلسرائيل بأسـعار ال يمكـن          
 ويدفع للحكومة رغم الـدعم أسـعاراً        تخيلها في الوقت الذي يحتاج فيه المواطن المصري إلي هذا الغاز          

باهظة، وكيف تفسر الحكومة للمواطن المصري الذي يأسي بانكشاف حكومته أمامه وهي بعد سادرة في               
  .استغفاله 

األمر الرابع، سبق أن نوهت في مقاالت سابقة إلي خطورة تفسير الحكومة لمعاهدة السالم تفسيراً واسعاً                
مصرية لسبب ال نفهمه، ولكنه ينسجم مع الصورة المتكاملة للحكومـة           لصالح إسرائيل وضد المصلحة ال    

المعادية لمصالح هذا الشعب والتي لم يستطع وزراؤها تفسير ذلك، وربما كانت ساحة القضاء هي التـي                 
. كشفت كل هذه العورات دون تدخل من الذراع األمنية التي تسكت كل صوت ينبه إلي هـذه العـورات                  

 إلي معاهدة السالم التي لم يعرف الغاز عند إبرامها، وكان األشرف للحكومـة أن               فكيف تستند الحكومة  
تدعي أن هناك أحكاماً سرية رهنت سيناء لإلرادة اإلسرائيلية في المستقبل، وأن إلسرائيل ما في بـاطن                 

ل األرض وعلي ظهرها خراجاً تدفعه الحكومة لسيد إسرائيل، وإال كيف نفسر أن تدفع الحكومة من خال               
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الغاز وحده معونة إلسرائيل تفوق المعونة األمريكية لمصر في بعض التقديرات، وكيف كذبت الحكومـة               
في أرقامها المضروبة وقالت أن لديها احتياطياً يكفي مائة عام بينما عندما صدر هذا التصريح لم يكـن                  

  .يكفي أسبوعاً
 مصالح الـشعب والـوطن واسـتالب        إن أزمة مصر الحقيقية وأزمة نظامها هو عدم قدرتها علي خدمة          

إرادتها لصالح أمريكا وإسرائيل، ولذلك فإن اضطراب موقف الحكومة وجسارتها فـي خـداع الـشعب                
المصري علي النحو الذي أظهره الحكم بوضوح يشير إلي العالج وهو أن شعب مصر بحاجة إلي مـن                  

شعب وكرامة الوطن وأال يترك مقادير      يسترد إرادة الوطن المسلوبة ألي سبب،ٍ وأن يعيد تحديد مصالح ال          
ولذلك اختلط الشأن الـداخلي بالـشأن       . البالد أمام مشروع استعماري يستهدف العالم العربي عبر مصر        

الدولي لمصر، وما لم تسترد إرادة مصر في مواجهة أمريكا وإسرائيل فإن أي حاكم لمصر سيكون أشبه                 
 اإلشراف علي البلديات والنظافة، ولذلك البـد أن يـنهض           برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ليس له إال      

نظام يكسر هذه القاعدة الملعونة التي تقضي برهن اإلرادة المصرية ألمريكا وإسرائيل مقابل أن تطلـق                
لقد أسقط هذا الحكم القناع، وال أظن أن ما رأينا خالل هذه القضية يغير              . يده في الداخل بكل أنواع الفساد     

التغيير ال يكفي مطلقاً أن يكون في أشخاص وسياسات الداخل، وإنما تستحق مصر أن تـنعم                عقيدتنا بأن   
  .  بحريتها واستقالل قرارها من براثن المشروع الصهيوني

  7/3/2010المصري اليوم، 
  

  بشأن الحديث عن انتفاضة فلسطينية ثالثة .64
  ماجد كيالي

بها، بل إن " التهديد"ى، إلى انتفاضة ثالثة، أو يطيب لبعض القادة الفلسطينيين الدعوة، بين فترة وأخر
يدعون إلى أكثر من ذلك، أي إلى نوع من انتفاضة ثالثة، ضد االحتالل، وضد " حماس"بعض قادة 

 !، في آن)في رام اهللا(السلطة الفلسطينية 
ها، أي إلى وبالتالي، فإما إن هذه الدعوات لم تصل إلى أصحاب. المالحظ أن ليس ثمة استجابة، لهكذا أمر

الجماهير المدعوة، وهذا غير معقول، أو أنها وصلت لكن الجماهير المعنية التستجيب لها، وهذا هو عين 
 ".الممانعة"، ما يثير التساؤل عن األسباب التي تقف وراء هذه )على عكس المفترض(الحقيقة 

ر ممكن، فاالنتفاضة على وفي تفسير ذلك يمكن إحالة األمر إلى ضعف صدقية الدعوة، وهذا بدوره غي
االحتالل، أو ومقاومته، هي أمر بديهي، فكيف إذا كان هذا االحتالل من الطراز اإلسرائيلي، الذي 
يتأسس على مصادرة حقوق الفلسطينيين، واالستيطان في أرضهم، وإجالئهم عن ممتلكاتهم، وتأبيد 

 .لفلسطينيينالسيطرة عليهم؛ هذا فضال عن عمليات تهويد الزمان والمكان ا
يبقى أن ثمة عاملين يحددان هذا األمر، أولهما، أن الشرط الذاتي لالنتفاضة غير متوفر في هذه اللحظة، 

األقصى، بكل " انتفاضة"، في ما عرف ب)طوال العقد الماضي(ذلك أن الجماهير الفلسطينية كانت زجت 
 .تها البشرية والماديةإمكانياتها وطاقاتها، ما عرضها الستنزاف كبير، في إمكانيا

لم تفعال شيئا، آنذاك، في سبيل ترشيد استهالك طاقة ) فتح وحماس(والمشكلة أن الحركتين القائدتين 
الشعب الفلسطيني، ولم تعمال على تنظيم كفاحه، في خضم تنافسهما على القيادة والسيطرة، وتركتا 

بنتيجة كل ذلك فقد دفع الشعب الفلسطيني و. األوضاع تخرج عن السيطرة، وتسير نحو الفوضى والفلتان
 .من دمه ومعاناته وتضحياته وعمره، الكثير، من دون أن يترجم ذلك إلى انجازات سياسية ملموسة

، أسوأ بكثير مما كان قبلها، )بعد المواجهات المسلحة(األنكى من ذلك، أن وضع الفلسطينيين اليوم 
، باتوا منذ سنوات )إسرائيل (48 يتحركون حتى في مناطق 2000فالفلسطينيين، الذين كانوا قبل العام 

محصورين في معازل، في الضفة الغربية، وبات مليون ونصف مليون فلسطيني في قطاع غزة في 
 .سجن كبير
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فوق ذلك فقد باتت الضفة الغربية مقطعة األوصال، بالجدار الفاصل والحواجز العسكرية اإلسرائيلية 
أو السلطة في الضفة وغزة، ) أي فتح وحماس(وها هي الفصائل نفسها . عشوائيةوالنقاط االستيطانية ال

، إي إلى وضع ماقبل انتفاضة األقصى، )2000(تطالب أو تنشد مجرد عودة األوضاع إلى ماقبل أيلول 
المدعوة (من دون التساؤل، أو من دون محاسبة النفس، عن الجدوى، أو عن الثمن الذي تكبدته الجماهير 

أكثر من سبعة آالف شهيد وعشرات آالف الجرحى (، طوال السنوات العشر الماضية )فاضة ثالثةالنت
 )!والمعوقين واألسرى وخسائر تقدر بمليارات الدوالرات

، وجرى تبديد )عشرة أعوام(بمحصلة كل ذلك فقد بات الفلسطينيون، الذين أجهدوا في الفترة الماضية 
تبصر، غير قادرين، من الناحية الذاتية، على ولوج انتفاضة جديدة، طاقتهم بدون حساب، وبدون دراية و

بالطريقة المتعارف عليها، فثمة تعب واستنزاف كبيرين، وأيضا ثمة إحباط من الواقع السياسي المحيط 
 .بهم راهنا

يس العامل الثاني، وإضافة إلى ما تقدم، فإن مشكلة الفلسطينيين، إزاء أي انتفاضة جديدة، أن وضعهم ل
سيئا في مواجهة إسرائيل فحسب، وإنما هو أسوأ، ربما بصورة اكبر، بما يتعلق بأوضاعهم وأوضاع 

 .حركته الوطنية، أيضا
هكذا، فخالل المرحلة الماضية تراجع وزن الفصائل في المجتمع الفلسطيني، وبات الفلسطينيون في غربة 

ئنية، أكثر مما تعمل بوسائل اإلقناع والنموذج عن القوى المهيمنة، التي تعمل بوسائل المحسوبية والزبا
والصدقية األخالقية والنضالية؛ ودليل ذلك أن سلطة حماس الشمولية في قطاع غزة ليست أحسن من 

 .سلطة فتح في الضفة
أيضا، فإن الفلسطينيين يدركون بأن الممارسات السلطوية للقوى المهيمنة، وتخلّف إدارتها، إن في مجال 

ا ضد إسرائيل، أو في مجال إدارتها للوضع الفلسطيني، أديا إلى تحويل مأثرة االنتخابات إدارة كفاحه
الفلسطينية إلى وبال على حركتهم الوطنية، وعلى نظامهم السياسي الناشئ، كما أديا إلى ) والديمقراطية(

، بعد طالق )ي غزةفتح في الضفة وحماس ف(انقسام الكيان الفلسطيني، بين سلطتين ومرجعيتين وقيادتين 
 .تم حسمه بوسائل االقتتال المسلح

والشك أن هذه األوضاع بدورها أسهمت، بشكل كبير، بإشاعة مشاعر اإلحباط عند الفلسطينيين، السيما 
وهو يشهدون كيف تراجعت صدقيه قضيتهم، في المجالين العربي والدولي، بعد أن تحولت حركتهم 

مجرد سلطة تتصارع فيما بينها، بدل مصارعة المحتل الوطنية، من حركة تحرر وطني، إلى 
اإلسرائيلي، وتلهث وراء المساعدات والمنح الخارجية، محولة القضية الوطنية إلى مجرد قضية 

 .مساعدات ورفع حصار
على ذلك يمكن القول بأن أسباب تمنع الفلسطينيين عن االنتفاضة ينبع من عوامل ذاتية وموضوعية، 

السلطوي، وشعورهم بعدم جدوى / القوى القائدة والمهيمنة على المجال السياسيضمنها ضعف صدقية 
 .االنتفاضة في الظروف الراهنة

لكن بغض النظر عن موقف الجماهير المدعوة، من هذه الدعوة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا عن 
اد بحاجة إلى برامج أو الجهات الداعية؟ بمعنى آخر فهل بات النضال الشعبي ضد االحتالل واالضطه

بيانات اوامرية؟ وماذا أعدت الجهات الداعية من أجل االنتفاضة، وما هو برنامجها، وما غايتها؟ ثم 
 ماهي الدروس التي استنبطتها تلك القيادات من تجربتي االنتفاضتين األولى والثانية؟

ضحيات، تستحق نوعا من كشف بمعنى آخر فإن الجماهير المطالبة باالنتفاض، وتقديم المزيد من الت
الحساب، عما فعلته أو لم تفعله، الفصائل الفلسطينية المهيمنة، للنهوض بأوضاعها، ونفض التكلس عن 
بنيانها، وتقديم مصلحة الوطن على مصلحتها الفصائلية، وتعزيز ارتباطها بمعاناة الناس، وفهم ظروفهم 

 لمعاناة الناس، وظروفهم الحياتية، ومجرد فقط إنها أما القيادات التي ال تلقي باال. وإدراك مصالحهم
تطالبهم باالنتفاضة والمقاومة وبذل المزيد من المعاناة والتضحيات، لنوع من مزايدات، أو إلثبات مكانتها 
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السلطوية، بغض النظر عن الجدوى السياسية لذلك، فهي ال تستحق من الجماهير إال الالمباالة، وهذا ما 
 .يبدوتفعله على ما 

وبديهي فإن هذه الجماهير تواصل نضالها ضد االحتالل، بوسائلها الخاصة، وباإلمكانيات المتاحة لديها، 
ما يعني أن الجماهير . ومن مظاهر ذلك مايجري في قريتي بعلين ونعلين، وفي الخليل والقدس

أو (نتفاضة الشعبية الفلسطينية، التي تعاني من االحتالل واالضطهاد، والتي كانت ابتدعت نموذج اال
قادرة أيضا على ابتداع أشكال جديدة النتفاضتها القادمة، بعيدا عن الفصائل وهيمنتها ) انتفاضة الحجارة
  .ولجهتها األوامرية

 7/3/2010، 48عرب
  

  يعيدون االريكة .65
  تسفي بارئيل

تـي اعطتـه االذن     لجنة المتابعة العربية هي ال    . أخيرا توفر السلم الذي أنزل محمود عباس عن الشجرة        
الجراء محادثات غير مباشرة مع اسرائيل ولن تزيد مدتها عن اربعة اشهر وانتقالهـا الـى المحادثـات                  

المفاوضات، كما هو معروف، ال يمكنها      . المباشرة لن يتم اال اذا جمد البناء في المستوطنات بشكل مطلق          
يجة هي ان خطوة كان يمكن تحقيقها منـذ         والنت. ان تموت موتا سريريا، وعليه فانها نالت حقنة اضافية        

تشرين الثاني الماضي، عندما تم االعالن عن التجميد، جرت كجثة حتى آذار، ومعقول ان تعلـق مـرة                  
ولكن في حينه سنكون قبـل      . اخرى بالضبط في ذات نقطة تموز، عندما يحين موعد المحادثات المباشرة          

  .البناء واالستيطان بالجملة. ا تنفس الصعداءشهرين فقط من نهاية فترة التجميد وسيكون ممكن
المحادثـات  . اذ في جملة االدوات المتداخلة، ما ينزل عباس عن الشجرة يغرق اسرائيل عميقا في الوحل              

غير المباشرة هي اختراع جيد، لو كان الحديث يدور عن عدو ال يوجد حوار معه وينبغي التوصل معه                  
 المفاوضات؛ او لو كان الحديث يـدور عـن دول ومنظمـات ال              الى اتفاق على الشروط لمجرد اجراء     

هكذا كان في المحادثات غير المباشرة بين اسرائيل وسوريا، والتي اسـتهدفت            . تعترف الواحدة باالخرى  
بلورة شروط مسبقة واجمال ما اتفق عليه حتى االن، او في المفاوضات غير المباشرة التي تجري بـين                  

  .اسرائيل وحماس
بين الطرفين تسود معرفة عنيدة السنين، تعاون أمني، فهـم  . الفلسطينيين فالوضع مختلف جوهريااما مع   

لالحتياجات المتبادلة، اتفاقات موقعة، وباالساس اعتراف متبادل في حق وجود دولتين الواحدة الى جانب              
ن اسرائيل ووفد    اخرى، والتي ولدت محادثات التقارب بي      1991ظاهرا، هذه ليست فترة مدريد      . االخرى

االريكة التي وضعتها في حينه وزارة الخارجية       .  اردني وبعد ذلك بين الوفدين كل على حدا        –فلسطيني  
كون اسرائيل عارضت الجلوس مع الفلـسطينيين       " محادثات رواق "في الرواق كي تسمح للطرفين بادارة       

  .بحيث ال تكون حاجة بعد ذلك لهاوحدهم في غرفة واحدة، ال بد انها بيعت لتجار الخردة مع تنزيالت 
 سنة من اوسلو؛ حرب في افغانستان؛ حرب في العراق؛ دول قامـت  17 سنة من مدريد،     19بعد  .  خطأ

 –في اعقاب انحالل االتحاد السوفياتي؛ ايران التي بدأت في حينه فقط في لعق جراح الحرب االيرانيـة                  
ضة؛ خمس ونصف واليات لرؤساء امـريكيين؛ سـبعة         العراقية باتت في الطريق الى قنبلة نووية؛ انتفا       

الى محادثـات غيـر     .  ومرة اخرى يعودون الى نقطة الصفر      –وزراء اسرائيليين ورئيسين فلسطينيين     
هذا الديكور المعروف لم يعطي شيئا في الماضي        . الى االريكة وصيغة مدريد   . مباشرة ومحادثات رواق  

  .وال اساس لالفتراض في أن ينجح هذه المرة
اسرائيل والفلسطينيون ال يحتاجون بعد اليوم الى خطوات لبناء الثقة، الزالة الحواجز او صرف البـؤر                

فهم يعرفون الواحد االخر على نحو جيد جدا ويعرفون بأن هذه خطوات مخلولة حتـى لـو          . االستيطانية
 ميتشل، سـارت هـي      التي رسمها جورج  " خريطة الطريق . "نفذت فليس فيها اال ما يطيل حياة االحتالل       



  

  

 
 

  

            36 ص                                     1722:         العدد       8/3/2010اإلثنين  :التاريخ

شارة الثمن الفلسطينية في المحادثات المباشرة لن تـستبدل بمحادثـات غيـر             . ايضا الى طريق  مسدود    
واعتبار القدس الشرقية عاصمة    . تجميد المستوطنات كان وال يزال الشرط االساس للفلسطينيين       . مباشرة

سطين، التي هي ظاهرا الجانب السهل في       مساحة فل . فلسطينية ال يمكنه ان يستوي مع البناء اليهودي فيها        
. المفاوضات، معروفة هي ايضا، وهكذا ايضا التواصل االقليمي الالزم من اجل اقامة دولة قابلة للحيـاة               

  .المستوطنات ال تستوي وهذه المبادىء وتفكيك بعض  منها هو شرط ضروري
تستوي وتجميد المـستوطنات،    ولكن حكومة اليمين، حتى وهي مزينة ببعض من ممثلي حزب العمل، ال             

الشروط االساس للفلسطينيين تتعارض وشروط وجود حكومة نتنياهو وعليه فال يغير           . فما بالك وتفكيكها  
اذ في الميزان الذي بين وجود الحكومة وشـروط         . في االمر من شيء في أي صيغة ستدور المحادثات        

  .  الحكومة بالطبع هي االهم–وجود الدولة 
د الذي يمكن ان يستمده المرء من هذه المحادثات يكمن في أن الوسيط االمريكـي اصـبح                 التشجيع الوحي 

هـذا هـو    . اذ انه هو في نهاية المطاف سيتعين عليه ان يقرر من المذنب في  الفـشل               . جزءا من الثمن  
ـ       . السيف الوحيد الذي يمكنه أن يهدد اسرائيل والفلسطينيين        زام ولكن اذا حاكمنا االمور حسب مدى االلت

فهم سرعان ما لطفون موقفهم الحـازم       . االمريكي حتى االن في حل النزاع، يجمل بنا اال نوقف التنفس          
  .المشكلة هي ان ليس براك اوباما هو الذي يتعين عليه ان يتعايش مع نتائج الفشل. من التجميد

  "هآرتس"
  7/3/2010وكالة سما، 
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