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  منيةأنيين بنا كدولة يهودية وترتيبات شروطنا للسالم هي اعتراف الفلسطي: نتنياهو .1

اعلـن فـي     "نتنياهو"ي  لسرائي رئيس الوزراء اإل   ، أن القدس المحتلة ، من   9/3/2010وكالة سما،   ذكرت  
ان  " إسـرائيل مسيحيون من اجـل     "خطاب القاه في مباني االمة في القدس المحتلة ليلة امس امام تجمع             

 كدولة يهودية وبترتيبات امنيـة تـستمر لـسنوات          إسرائيلتحقيق السالم يرتبط باعتراف الفلسطينيين ب     
ت الغير مباشرة مع الفلسطينيين الى مباشـرة        وقال انه يامل انه تتحول المحادثا      . وامنها إسرائيللضمان  

  .حتى تحقيق السالم دون شروط مسبقة
منظمات حقوق االنسان في العالم تحاول نزع شرعية اسرئيل عبر اتهام سياسـيين وقـادة               "واضاف ان   

الدولة ستعمل ضد من كيحـاول نـزع شـرعيتها بـصورة            "الجيش بارتكاب جرائم حرب موضحا ان       
  ".مستمرة

 عامـا مـن الـسالم       65لن نسمح اليران بامتالك سالح نووي سينهي        " قال   اإليرانيوضوع  وحول الم 
  .موضحا ان العام بايران نووية سيكون مختلفا وسيعمل االرهاب تحت مظلتها " النووي العالمي 

 ستكون الهدق الصغير اليران النووية اما الهدف االكبـر فـسيكون الواليـات المتحـدة                إسرائيل"وتابع  
موضحا يجب فرض عقوبات ذات اسنان على ايران مثل منع تصدير النفط واستيراد الوقـود               " ريكيةاالم

  .حتى تكون ذات فاعلية وتمنع النظام في طهران من امتالك االسلحة النووية
ي ومعارضـة الـسلطة     سرائيلوفي اشارة الى قراره ضم الحرم االبراهيمي ومسجد بالل الى التراث اإل           

حـسب  " ر ماضينا ينكر حاضرنا واي محاولة النكار صلتنا بارضنا هي انكار لوجودنا             ان من ينك  "لذلك  
 .قوله

 بعد لقاء مع المبعوث      قال  نتنياهو ، أن   وكاالت، وعن   القدس المحتلة   من ،9/3/2010الخليج،  وأضافت  
". تقـدم إنني قادم اآلن من لقاء مع السيناتور ميتشل ونحـن نحـاول ال            ": األمريكي للسالم جورج ميتشل   

لكن العملية السياسية ليست لعبـة      "وتابع  ". أنا مؤمن بأننا سننجح في التقدم في العملية السياسية        "وأضاف  
وإنما هي األمر الحقيقي، وهذا مزروع قبل أي شيء باألمن وأمننا ليس قصاصة ورق وإنما أمننا هو أن                  

ويات حقيقية فاعلة، وهذه أمور أعتـزم  نمنع الصواريخ والقذائف واإلرهاب بوسائل حقيقية وميدانية وبتس       
  . في المفاوضات" اإلصرار عليها بشدة

  
  "خريطة التسوية" أبو مازن يعرض على ميتشل ":معاريف" .2

العبرية إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس » معاريف«أفادت صحيفة :  أسعد تلحمي-الناصرة 
» خريطة التسوية«شرق األوسط جورج ميتشل عرض على الموفد األميركي الخاص إلى ال) أبو مازن(
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 إسرائيل في المئة، على أن تضم 1.9 التي تقوم على موافقة فلسطينية لمقايضة أراض بنسبة إسرائيلمع 
إلى تخومها هذه النسبة من أراضي الضفة الغربية المقامة عليها الكتل االستيطانية الكبرى في مقابل أن 

وأضافت أن الهدف من العرض . لى أرض بديلة بالمساحة ذاتها عإسرائيليحصل الفلسطينيون من 
  .الفلسطيني هو إظهار نتانياهو رافضاً للتسوية، ومحاولة انتزاع إعالن أميركي بهذه الروح

وتابعت الصحيفة أن الفلسطينيين يرون وجوب أن تتمحور المفاوضات غير المباشرة المزمع بدؤها مع 
أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السالح وبال جيش إنما (تيبات األمنية  في قضايا الحدود والترإسرائيل

، وأنهم سيصرون على أن تكون مساحة الدولة العتيدة موازية تماماً لمساحة األراضي )مع شرطة قوية
ويشترط الفلسطينيون قبول نتانياهو هذا .  على أساس تبادل األراضي1967الفلسطينية التي احتلت العام 

والذي يحظى بدعم أميركي ودولي واسع لمواصلة » ية السابقةسرائيلالذي قبلته الحكومات اإل«بدأ الم
  .المفاوضات

يحدد فيه الخطوط » خطاباً لألمة«ية، فإن ضغوطاً تمارس على عباس لتوجيه سرائيلووفقاً للصحيفة اإل
وضات مع مسألة الحدود والترتيبات المستعد للقيام بها، مثل أن تبدأ المفا» التنازالت الصعبة«الحمر و 

األمنية ثم يتم االنتقال للبحث في قضيتي القدس والالجئين، وأن يعلن أيضاً استعداد الفلسطينيين قبول مبدأ 
 في محلها وضمها إلى 1967ية في أراضي العام سرائيلتبادل األراضي الذي يعني إبقاء المستوطنات اإل

  .إسرائيل
  9/3/2010الحياة، 

  
   المفاوضات غير المباشرة الفرصة األخيرة إلقامة دولتينتعّد السلطة :اتعريق .3

الرئيس الفلسطيني ، أن )وكاالت(، "الخليج "-رام اهللا، القدس المحتلة  من  9/3/2010 الخليج، ذكرت
محمود عباس اجتمع مع المبعوث األمريكي للسالم جورج ميتشل، أمس، وبعد بضع ساعات من اختتام 

  .دائرة المفاوضات غير المباشرة" إسرائيل" أعلنت واشنطن دخول السلطة وجولة ميتشل
وقال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، عقب االجتماع 
الذي عقد في رام اهللا إنه ال يزال من السابق ألوانه الحديث عن ترتيبات المحادثات غير المباشرة ألن 

وكشف عن تلقي عباس أجوبة أمريكية تبدد بعض .  حول هذا المفهوم ما زالت مستمرةالمناقشات
وكانت واشنطن قد نفت، ". يسرائيلاإل"المخاوف الفلسطينية من البدء بمفاوضات غير مباشرة مع الجانب 

  .أول أمس، إعطاءها أية ضمانات للسلطة
 بين عباس والمبعوث األمريكي جورج وأكد عريقات للصحافيين في رام اهللا عقب اختتام االجتماع

ميتشيل، أن هذه األجوبة التي تضمنتها رسالة تسلمها عباس قبل أيام من وزيرة الخارجية األمريكية، 
" إسرائيل"تتمحور حول المرجعية والسقف الزمني، وما الذي ستقوم به الواليات المتحدة في حال رفض 

  . 1967تسوية تستند إلى حدود 
حصول عباس على تعهد أمريكي بلعب دور فعال ومثمر، مشيرا الى أن هذا التعهد يشير وأكد عريقات 

إلى أنه في حالة قيام طرف بتعطيل هذه العملية، فإن الواليات المتحدة ستقوم بالكشف عن العقبات 
ونقل عن عباس قوله لميتشل، إنه إذا كانت كل جولة ستتضمن اإلعالن عن مزيد . والعمل على إزالتها

من االستيطان واإلجراءات أحادية الجانب وفرض حقائق على األرض واستمرار االغتياالت 
  .واالعتقاالت وفرض الحصار، فإن ذلك يضع عالمة سؤال على كل الجهود التي نقوم بها

وأكد عريقات أن االجتماع بين عباس وميتشيل تناول القرارات االستيطانية األخيرة ومحاوالت الحكومة 
ووصف مباحثات عباس وميتشل بالجيدة . ممارسة الخداع بحديثها عن وقف االستيطان" يةئيلسرااإل"

وردا على . والبناءة، مؤكدا أن هناك المزيد من األمور التي سيتم اإلعالن عنها مع استمرار المباحثات
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وانه الحديث من السابق أل"سؤال حول طبيعة الترتيبات المرتبطة بالمفاوضات غير المباشرة قال عريقات 
  ".عن ترتيبات المحادثات غير المباشرة، ألن المناقشات حول هذا المفهوم ما زالت مستمرة

إذا فشلت هذه المحاولة أيضا فإنه لن يكون هناك مفر "إنه " يسرائيلاإل"وقال عريقات إلذاعة الجيش 
"  األردن إلى البحرونحن سنضطر إلى تبني فكرة الدولة الواحدة المتساوية لكال الشعبين من نهر

نحن مستعدون لتبادل أراض شريطة أن تكون األراضي التي سنحصل عليها مساوية "وأضاف . المتوسط
  ".إليها" إسرائيل"لألراضي في الضفة الغربية التي ستضمها 

قال ،  برهوم جرايسي ويوسف الشايب عن رام اهللا،الناصرة من 9/3/2010 الغد، االردن، وقالت
ي سرائيلللقاء، الذي تزامن مع دعوة أطلقها نائب الرئيس األميركي جو بادين، للجانبين اإلعريقات على ا

  ".عدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تخل في المسار التفاوضي"والفلسطيني إلى 
ياسر عبد ربـه، امـين     ، أن   عبد الرؤوف أرناؤوط   عن مراسلها     9/3/2010 األيام، فلسطين،    وأضافت

عن ان الـرئيس عبـاس سـلم        " األيام"ر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كشف النقاب لـ          س
رسالة عن الموقف الفلسطيني وفهمنا للموقف االميركي كما تم التعبير عنه بما فيـه              "المبعوث االميركي   

ل العمليـة   ان الواليات المتحدة سوف تحمل الطرف الذي يعطل ويتهرب من االسـس مـسؤولية فـش               
تتضمن الرسالة االسس التي وردت في خطة خارطة الطريق والتـصريحات بـدءا             : "واضاف" السياسية

بتصريحات الرئيس االميركي باراك اوباما وانتهاء بتصريحات وزيرة الخارجيـة االميركيـة هـيالري              
  ".كلينتون

 إسرائيلل اليوم االثنين إن عبد ربه قاأن  ،رام اهللا، د ب ا من  8/3/2010القدس، فلسطين، وأشارت 
تتعمد التشكيك في رغبة اإلدارة األميركية في إحداث اختراق في مفاوضات السالم لعدم رغبتها الجدية 

يين ال يريدون لعملية سرائيلاإل"وقال عبد ربه، إلذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن  .بالوصول إلى اتفاق
 وكانوا يتوقعون الرفض من الجانب الفلسطيني والعربي السالم النجاح وهم يشككون برغبة واشنطن لذلك

بالعمل على هدم أي  "إسرائيلواتهم عبد ربه  ".ليظهروا أمام العالم وكأنهم الحمائم التي تريد السالم
  ".فرصة لتحقيق السالم من خالل هدم المنازل وبناء المستوطنات

  
 سأستقيل إذا فشلت المفاوضات: أبو مازن .4

فتح أن الرئيس الفلسطيني  فلسطينية مقربة من مركزية حركة كشفت مصادر:  غزة- عبد القادر فارس
محمود عباس أبلغ أعضاء اللجنة المركزية للحركة نيته االستقالة من منصبه كرئيس للسلطة الوطنية في 

اية ي برعسرائيلحال لم تحرز المفاوضات غير المباشرة التي من المقرر استئنافها قريبا مع الجانب اإل
» وكالة قدس نت لألنباء«ونقلت . اإلدارة األمريكية أي تقدم ملموس يعيد للفلسطينيين حقوقهم المشروعة

تصريحا لمسؤول فلسطيني ـ فضل عدم الكشف عن اسمه ـ أن هناك قلقا بالغا أبداه الرئيس أبو مازن 
ي، سرائيلهللا، إزاء التصعيد اإلخالل اجتماع اللجنة المركزية الذي عقد أمس األول في مقر الرئاسة برام ا

  .وعدم وجود أمل في التوصل التفاق خالل األربعة أشهر المحددة للمفاوضات غير المباشرة
  9/3/2010عكاظ، 

  
  "بيتار عليت"بالمخطط االستيطاني الجديد في مستعمرة السلطة تندد  .5

 112دق على البدء ببناء كشفت إذاعة جيش االحتالل أن وزير الحرب إيهود باراك صا :القدس المحتلة
وندد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ".. بيتار عليت"وحدة استيطانية في مستعمرة 

تواصل تدمير جهود السالم، داعياً اإلدارة األمريكية " إسرائيل"بالمخطط االستيطاني الجديد، وقال إن 
فاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بالقرار  وندد كبير الم.للتحرك إللزامها بوقف االستيطان

وقال عضو اللجنة التنفيذية . "نتنياهو يريد كما يبدو أن يصبح حاكم الضفة الغربية"، وقال "يسرائيلاإل"
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يعتبر تحديا لكل الجهود " "إسرائيل"إن قرار " فرانس برس"لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد قريع ل 
 وأشار الى أن القرار يأتي أثناء ." وخاصة األمريكية إلحياء عملية السالمالفلسطينية والعربية والدولية

عقب قرار لجنة المتابعة العربية وقرار اللجنة التنفيذية للمنظمة حول المفاوضات غير "زيارة ميتشل و
تنقل رسالة "بأنها أرادت بقرارها هذا ان " إسرائيل" واتهم ."المباشرة وعلى أعتاب زيارة جو بايدن

واضحة لجميع هذه األطراف الفلسطينية والعربية والدولية واألمريكية خاصة ان سياسة االستيطان 
  ."والتوسع االستيطاني مستمرة وسياسة وإجراءات تهويد القدس مستمرة وال رادع لها

  9/3/2010الخليج، 
  

  ةبدعوى وضعه حواجز أمام األفكار الجديدعريقات  تطلب تغيير "إسرائيل" ":معاريف" .6
 تطلب تغيير كبير إسرائيل، أمس، أن »معاريف«كشفت صحيفة  : كفاح زبون تل أبيب- رام اهللا

 سنة، 17المفاوضين الفلسطينيين، الدكتور صائب عريقات، بدعوى أنه يستغل خبرته في التفاوض منذ 
يركيين األم«وادعت الصحيفة أن . ويضع حواجز أمام األفكار الجديدة اإلبداعية للخروج من المآزق

أن » يديعوت أحرونوت«وفي الوقت ذاته، كشفت صحيفة . على هذا الرأي» يوافقون بشكل جزئي
ية قال إن ما يقوله رافضو المفاوضات في الطرف الفلسطيني والعالم سرائيلمسؤوال كبيرا في الحكومة اإل

 في مكافحة التسلح العربي من أن المفاوضات مع الفلسطينيين جاءت كضرورة لتوفير غطاء يتيح التقدم
  .النووي اإليراني

  9/3/2010الشرق األوسط، 
  

   عن جلسة حقوق اإلنسان"فولك تقرير" السلطة لـإزاحةحكومة غزة تنتقد  .7
عبرت حكومة غزة عن استغرابها الشديد من طلب مندوب السلطة الفلسطينية فـي             : سمير حمتو  -غزة  

ريتشارد " الخاص لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة        األمم المتحدة إبراهيم خريشة إزاحة تقرير المقرر      
وقال وزير العمل في حكومة غزة محمد فرج الغول خالل مؤتمر عقده             .عن جلسة حقوق اإلنسان   " فولك
  ".إن هذه الخطوة غير المبررة تعني إعدام التقرير ألنه ال يقل قيمة عن توصيات غولدستون"أمس 

بارتكاب جرائم حـرب ال يـدع       " إسرائيل"لتقارير التي تثبت تورط     وشدد على أن استمرار تأجيل تلك ا      
 وأنها غيـر مؤتمنـة علـى مـصالح          ،أن الفئة التي تمثل الفلسطينيين هناك فقدت البوصلة       "مجاال للشك   

  . موضحا أن هذا األمر يظهر مدى تساوق مصالحها مع االحتالل،"الضحايا
نسان وفي الجمعية العامة لألمم المتحدة إلـى عـدم          ودعا الغول المجموعة العربية في مجلس حقوق اإل       

فـي المحافـل الدوليـة واصـفاً إياهـا          " سلطة رام اهللا  "التجاوب مع هذه التوجهات التي يطلقها مندوبو        
وأوضح أن مندوب السلطة لدى األمم المتحدة إبراهيم خريشة يحاول أن يسوق جملة مـن               ". بالمشبوهة"

وأشـار إلـى أن     . ها لتبدو األكثر حرصاً على المصلحة الوطنية العليـا        المبررات ويغلّف أقواله ويقولب   
" إسرائيل"حكومته هي الطرف الوحيد الذي تعامل مع لجان التحقيق من أجل الوصول إلى حقيقة ارتكاب                

  .جرائم حرب بحق الفلسطينيين
بـضرورة  "ر الجـاري    وطالب الغول القادة العرب في مؤتمر القمة المزمع عقده في ليبيا نهاية هذا الشه             

ي وأال يشكلوا غطـاء     سرائيلوضع حد لهذه التنازالت المجانية التي تقدما السلطة في رام اهللا لالحتالل اإل            
  ".لهذه الجرائم النكراء

  9/3/2010الدستور، األردن، 
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  ال انتفاضة ثالثة وسنعتقل حاملي السالح في الضفة: مستشار رئيس السلطة .8
ال مستشار رئيس السلطة الفلسطينية نمر حماد إنه لن تكون هناك انتفاضة ق:  صالح جمعة-القاهرة 

ثالثة، وإن عمل السلطة سينصب على تأسيس مستوى المعيشة والمحافظة على أمن المواطنين، مهدداً 
وأضاف المسؤول الفلسطيني، خالل ندوة . باعتقال كل من يحمل سالحاً أو متفجرات بالضفة الغربية

ما حدث في االنتفاضة الثانية : "جمهورية للدراسات األمنية واالستراتيجية أمس بالقاهرةعقدت بمركز ال
ي لمرة ثانية ألننا قدمنا للدولة العبرية سرائيلولن نقع في الفخ اإل. ولن تكون هناك انتفاضة جديدة. خطر

  ".هدية مجانية من قبل
تجاوز مخططاتها المتعلقة بمشروع  في مدينة القدس أضحت تإسرائيلوذهب حماد إلى أن ممارسات 

التهويد، وقال إنها تستبق المفاوضات الجارية اآلن لفرض األمر الواقع على األرض، لكننا نقول لهم إن 
القدس هي لب الصراع بيننا وبينهم وبدون القدس لن يكون هناك دولة فلسطينية ولن يكون هناك سالم 

  .دائم وشامل
يين ستكون على المدينة خالل العام الراهن، سرائيلمعركة المركزية مع اإلوأكد المسؤول الفلسطيني أن ال

مشيراً إلى تغيير مساحتها وطبيعتها بسبب التغيير الجغرافي واستمرار سياسة االستيطان من جانب 
إذا لم نستطع أن نعيد األرض : " كم، وقال353 حيث وصلت مساحات المستوطنات إلى إسرائيل

  ".لينا أن نثبت الباقين فيها وأال يتحولوا إلى الجئينونحررها بأيدينا فع
يين بواسطة المبعوث األميركي للشرق سرائيلوحول المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين واإل

في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات فإن البدائل المتاحة ستكون : "األوسط جورج ميتشل، قال حماد
وعن خيار اللجوء إلى  ".لسطيني، وتتمثل في إعالن الدولة من جانب واحدمحددة سلفاً من الجانب الف

مجلس األمن الدولي لالعتراف بالدولة الفلسطينية، قال حماد إن اإلقدام على هذه الخطوة سيكون مسألة 
  .صعبة ومغامرة خطيرة إذا لم نضمن إقرار األمر

  9/3/2010قطر، , العرب
  

  يةسرائيل اإل-دار على غرار المفاوضات السورية  لن تالمفاوضات غير المباشرة: حمداأل .9
 الوفد الفلسطيني أعضاء أن من مصادر واسعة االطالع "القدس العربي"علمت  : اشرف الهور-غزة 

 سيضم في غالبه شخصيات جديدة، في إسرائيل مع "غير المباشرة"الذي سيشارك في عملية المفاوضات 
 لن أمريكان هذه المفاوضات التي تتوسط فيها أول الرفيع في فتح  المسؤاألحمدالوقت الذي كشف عزام 

  . السورية-ية سرائيلتدار بتلك الطريقة التي تمت برعاية تركية لمفاوضات السالم اإل
 عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والذي رافق الرئيس األحمد عزام أنوتفيد معلومات شبه مؤكدة 

 طاقم إلى سيكون ابرز الوجوه الجديدة التي ستنضم األخيرة محمود عباس في جوالته الخارجية
التفاوض، الى جانب صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير، وهو بحسب 

  .المعلومات سيكون العضو الوحيد من طاقم التفاوض القديم الذي سيشارك في العملية الجديدة
  9/3/2010القدس العربي، 

  
  2000دة تسجل أدنى عجز منذ العام الجديالموازنة : فياض .10

، التـي   2010بدأت الحكومة، أمس، مناقشة مشروع الموازنة العامة للسلطة الوطنية للعام            :جعفر صدقة 
من النـاتج   % 16مليار دوالر يشكل     1.2  مليار دوالر، بعجز جارٍ يبلغ حوالي      3.8 يبلغ حجمها حوالي  

  .2000العام  وهي النسبة األدنى منذ اإلجماليالمحلي 
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للعـام الحـالي    )  المحلية والنفقات الجاريـة    اإليراداتالفرق بين   (وتقدر الموازنة الجديدة العجز الجاري      
من الناتج المحلي   % 22 مليون دوالر في العام الماضي، شكل        1450 مليون دوالر، منخفضاً من      1211

  .اإلجمالي
 المحليـة،   اإليـرادات  إجمـالي في  % 20وساً بنسبة   كذلك، تتوقع الموازنة العامة للعام الحالي نمواً ملم       

 17 مستوى تصله منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية قبـل           أعلىلتتجاوز هذا العام ملياري دوالر، وهو       
، حسبما قال الدكتور سالم فياض رئـيس        "ما يساهم بشكل فعال بتحقيق توازن اكبر في الموازنة        "عاما،  

  . للحكومة أمساألسبوعيؤتمر صحافي عقده عقب االجتماع الوزراء، وزير المالية، في م
 9/3/2010األيام، فلسطين، 

  
 "مضيعة للوقت"العودة إلى المفاوضات غير المباشرة : تيسير خالد .11

اعتبر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الشروع بمفاوضات غير : نابلس
، وذلك في أعقاب إبداء "مضيعة للوقت"ية تحت رعاية أمريكية، بأنها لسرائيمباشرة مع الحكومة اإل

اللجنة التنفيذية موافقتها مساء أمس على قرار لجنة المتابعة العربية باستئناف مفاوضات غير مباشرة مع 
  .تل أبيب لمدة أربعة أشهر

ر عنها اليوم االثنين وأشار عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان صاد
تمنح حكومة اليمين واليمين المتطرف "نسخة منه، إلى أن هذه المفاوضات " قدس برس"، وصل )8/3(

 الفرصة لإلفالت من الضغط الدولي، واإلفالت من مساءلتها أمام العدالة الدولية على إسرائيلفي 
ب في الضفة الغربية والقدس المحتلة انتهاكاتها لحقوق اإلنسان الفلسطيني تحت االحتالل وجرائم الحر

  ".وقطاع غزة
هيئة أركان سياسية فلسطينية من اللجنة التنفيذية وقادة فصائل منظمة التحرير "ودعا خالد إلى تشكيل 

، للعمل مع الدول العربية من أجل دفع المجتمع الدولي إلى تحمل "الفلسطينية والشخصيات الوطنية
عب الفلسطيني في العودة وتقرير مصيره، وبناء دولته المستقلة كاملة مسؤولياته لالعتراف بحق الش

 وعاصمتها القدس العربية، باإلضافة إلى مساءلة 1967السيادة على جميع األراضي المحتلة عام 
ية على انتهاكاتها لحقوق اإلنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، سرائيلالحكومة اإل
  .رهعلى حد تعبي

  8/3/2010، قدس برس
  

  مجلس الوزراء يؤكد دعمه لقرار التنفيذية بخصوص المفاوضات غير المباشرة: رام اهللا .12
سالم فياض رئـيس    . أكد مجلس الوزراء، خالل جلسته التي عقدها في رام اهللا امس برئاسة د            : رام اهللا 

ية، بالموافقة على توجهـات لجنـة       الوزراء، على دعمه لقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطين        
المتابعة العربية في االستجابة لطلب اإلدارة االميركية بإجراء المحادثات غير المباشرة، ضـمن إطـار               

  .زمني ال يتجاوز مدة األربعة شهور
وأشاد بالتحضيرات التي تقوم بها لجنة االنتخابات المركزية إلجراء االنتخابات المحلية في تموز القـادم،            

 إلى تسجيل أنفـسهم     17/7/2010عا المجلس كافة المواطنين الذين يبلغون سن السابعة عشرة في يوم            ود
  .16/3/2010في مراكز تسجيل الناخبين حتى تاريخ 

 9/3/2010الحياة الجديدة، 
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  حكومة فياض تعتزم إصدار قانون يمنع العمل في المستوطنات ويقاطع منتجاتها .13
ل وزير االقتصاد الفلسطيني حسن ابو لبدة ان السلطة الفلسطينية تعتزم سـن   قا:  أحمد رمضان  -رام اهللا   

ية أو التعامل مع منتجات المـستوطنات       سرائيلقانون يحظر عمل العمال الفلسطينيين في المستوطنات اإل       
  .في المناطق الخاضعة لسيطرتها

ن أبو لبدة، سـتجدد     وأوضحت مصادر فلسطينية أن حكومة سالم فياض ومن خالل وزير اإلقتصاد حس           
تأكيدها على ضرورة توفير آلية تحظر عمل العمال الفلسطينيين في أعمال البنـاء التـي تـشرع فيهـا                   

  .ية في المستوطنات الجاثمة على أراضي الضفة الغربيةسرائيلالسلطات اإل
ـ وكانت الحكومة الفلسطينية في رام اهللا أعلنت حملة واسعة إلتالف منتجات المـستوطنات اإل              ية، رائيلس

  .حيث كثفت مؤخراً من متابعتها لألسواق الفلسطينية وإتالف منتجات المستوطنات
  9/3/2010المستقبل، لبنان، 

  
  ال معتقل على خلفية سياسية: الناطق باسم األجهزة األمنية بالضفة .14

ية بالضفة   قال الناطق باسم األجهزة األمنية الفلسطينية عدنان الضميري إن األجهزة األمن           :ميرفت صادق 
ي عاقـت عمـل     سـرائيل ال تقوم بأي اعتقاالت على خلفية سياسية أو فكرية، وإن إجراءات االحتالل اإل            

وشدد فـي مـؤتمر      ".فاقد السيادة "أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية األمنية، بهدف إظهارها في صورة          
ية، على أن االعتقـاالت     ائيلسرصحفي استعرض فيه التقرير السنوي لعمل األجهزة األمنية والخروق اإل         

تتم فقط على أساس أمني له عالقة بحيازة األسلحة وتبييض األموال أو تهريبهـا أو بـالتحريض علـى                   
  .العنف أو الدولة أو القانون

وتعقيبا على تصريحات الضميري، قال النائب عن حركة حماس محمود الرمحي إن االعتقاالت السياسية              
 وفي  2009وأوضح الرمحي للجزيرة نت أن كافة المعتقلين عام          الماضي،تضاعفت بالضفة خالل العام     

األشهر األخيرة، يخضعون للتحقيق في قضايا سبقت االنقسام الفلسطيني بسنوات، وفي أنشطة لها عالقة              
دعـم  "بالمقاومة أو مساعدة أهالي األسرى أو لمشاركتهم في االنتخابات، وهـم يحاسـبون اآلن بتهمـة           

ووصف الرمحي حالة األمن بالضفة خالل العام المنصرم بأنها          ". وغسيل أموال لحسابها   مليشيات حماس 
متهما األجهزة األمنية بعدم تطبيق قرارات المحكمة الفلسطينية العليا باإلفراج عن           " بوليسية بشكل كامل  "

فية  حالة اعتقال على خل    1920 قرابة   -حسب الرمحي -وقد سجلت حماس     .العشرات من معتقلي حماس   
  .، في حين ال يزال نحو ستمائة من عناصرها معتقلين في سجون السلطة2009سياسية خالل عام 

ليس لدينا معتقلون سياسيون وإنما أمنيـون،       "وقال الناطق باسم األجهزة األمنية ردا على اتهامات حماس          
رد مناكفـات بـال    واعتبر هذه االتهامات مج   " وسجوننا مفتوحة أمام مؤسسات حقوق اإلنسان والصحفيين      

وبخالف األعداد التي رصدتها حماس، تحدث الضميري عن حوالي ثالثمائة معتقل في سـجون               .أساس
  .األجهزة األمنية بالضفة على خلفية أمنية

  8/3/2010نت، .الجزيرة
  

  نهاء االنقسام له فوائد لفتح وحماسإ أنالزهار يجدد دعوته إلتمام المصالحة قبل قمة ليبيا ويؤكد  .15
 محمود الزهار .د، أن اشرف الهور، غزةنقالً عن مراسلها في  9/3/2010القدس العربي، ت نشر

 االنقسام قبل عقد وإنهاءعضو المكتب السياسي لحركة حماس جدد دعوته النجاز المصالحة الفلسطينية 
 بإجماعتحظى ن تكون التغيرات على ورقة المصالحة المصرية أ إلىالقمة العربية المقبلة في ليبيا، ودعا 

 لدى " الكاملةاإلرادة"كد الزهار خالل لقائه بتجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة وجود أو .كافة الفصائل
لى اتفاق حقيقي ينهي االنقسام، وتحدث في ذات الوقت عن مخاوف حماس من فشل إحماس للوصول 
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 تكرار التجارب الماضية والتي هناك تخوف كبير من"، وقال "سس سليمةأفي حال لم يبن على "االتفاق 
  ."لم تفلح في تضميد الجراح

ن تكون التغيرات والمالحظات التي تبديها الفصائل الفلسطينية على الورقة المصرية ألى إودعا الزهار 
ن تكون هناك خطوات أوطالب ب ."طراف الشعب الفلسطينيأجماع وطني من كافة إب"وتطبيقها تحظى بـ

  . تجعل القضايا مترابطة سهلة التطبيق واقعياً"رزمة واحدة"لية عبارة عن ن كل ما اتفق عأتؤكد 
لى رصد مليارات إ ن االنقسام يساعد في تأخير الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، الفتاًألى إ الزهارشار أو

  ."مام دخولهاأساسية أاالنقسام يقف عقبة "عمار القطاع، وقال إعادة إالدوالرات من اجل 
ن فوائد حماس أوضح أنهاء االنقسام لها فوائد لكل من فتح وحماس على حد سواء، وإن عملية أكد أو

موال للمقاومة، وتعزيز تحسين الوضع في الضفة بما يصب في صالح المقاومة وجلب األ"ستتمثل في 
نها إل تمام المصالحة، قاإوعلى صعيد الفوائد التي ستجنيها حركة فتح ب ."صمود شعبنا بوجه االحتالل

  ."مام جماهيرها من خالل المصالحةأعادة شعبية الحركة إستعمل على "
 وبين الفصائل الفلسطينية وخاصة األوروبي يكون هناك تحسن في العالقة بين الجانب أنوتوقع الزهار 
  ."ال تعلق آماال كبيرة" حماس إن في حراك مع الحركة، لكنه قال األوروبي الموقف أنحماس، مبينا 

 كان أبرزها أن إلى  االنقسام، مشيراًإلى أدت أنها التي قال األسبابل لقائه استعرض الزهار وخال
 الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وعدم القبول أنهاصرار منظمة التحرير الفلسطينية على إ"

نها من أتي قال  ال"الفوضى الخالقة" إلى إضافة، " العصيان العسكريإلىبنتائج االنتخابات والدعوة 
 من وأعضائه منع رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك أنورأى  .سباب الرئيسية لحدوث االنقساماأل

  ." تعزز الخالف واالنقسامأنخطوة من شأنها "عقد جلسة تشريعية في الضفة 
ياسر  . المنسق العام لتجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة د، أنغزةمن  9/3/2010الحياة، وأضافت 

المصلحة الفلسطينية تكمن حالياً في إنهاء االنقسام سريعاً والتوجه " إن ئه مع الزهارالوادية قال خالل لقا
إلنقاذ المشروع الوطني الذي يعاني الكثير، خصوصاً أن االحتالل يستغل هذه الحال في مواصلة عدوانه 

هناك تجاوباً "وأكد أن . "حصاربكل أشكاله، سواء باستهداف المقدسات أو مواصلة سياسة فرض ال
  ."ملموساً من قبل كل من فتح وحماس مع الجهود التي تبذلها الشخصيات المستقلة

  
  ال مكان لمشعل في القمة العربية إال إذا كان ضمن وفد عباس: األحمد .16

لعملية أن تنجح جولة المبعوث األمريكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد استبعد : رام اهللا
 - السالم في الشرق األوسط جورج ميتشل في تحقيق اختراق حقيقي في عملية السالم الفلسطينية 

وأشار . في التوصل إلى السالم" إسرائيل"اإلسرائيلية، وأرجع السبب في ذلك إلى عدم وجود إرادة لدى 
ت غير مباشرة إلى أن قبول السلطة بالدخول في مفاوضا" قدس برس"األحمد في تصريحات خاصة لـ

  .هدفه إعطاء فرصة أخيرة لإلدارة األمريكية لتأكيد جديتها في عملية السالم
على صعيد آخر نفى األحمد وجود خالفات جوهرية مع القيادة الليبية بسبب عدم استقبال العقيد القذافي 

 وهذه الحركات الطريقة الليبية في التعامل مع اآلخرين معروفة للجميع،: "للرئيس محمود عباس، وقال
تجاه السلطة الفلسطينية ليست غريبة، لكننا حريصون كفلسطينيين على متانة عالقاتنا مع ليبيا، وزيارة 
الرئيس محمود عباس إلى ليبيا على الرغم من أنه لم يلتق العقيد القذافي إال أن نتائجها كانت جيدة، 

  ".ونحن سنحضر القمة العربية بالتأكيد
حتى اآلن " سيحضر شخصيا القمة حتى وإن كان خالد مشعل مدعوا لها، قال األحمد وعما إذا كان عباس

أما حركة حماس وخالد . لم يتم تشكيل الوفد الرسمي للقمة، وهي بالمناسبة قمة عربية نحن جزء منها
مشعل فلن تكون مدعوة لها، ألن األمر يتعلق بحكومات وزعماء دول، والطريق الوحيد لحضور مشعل 
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لقمة أن يقبل الرئيس محمود عباس بإدخاله عضواً ضمن الوفد الفلسطيني، وأنا أستبعد أن يقدم إلى ا
    .، على حد تعبيره"الرئيس محمود عباس على ذلك

  8/3/2010قدس برس، 
  

   المصالحةالهندي يتوقع استمرار الحصار على غزة حتى بعد توقيع حماس على االتفاق .17
ن الحصار أ اإلسالميالهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد  محمد . د أكد:اشرف الهور -غزة 

 االنتخابات جرت ليس حباً"وقال  ."سرائيلرفضها تقديم تنازالت إل"المفروض على حركة حماس جاء لـ
عندما لم " وأضاف، "إلسرائيلفي الديمقراطية، بل كان المقصود منها دفع حركة حماس لتقديم تنازالت 

ن الحصار سيستمر على قطاع غزة، حتى لو أورأى الهندي  ."ضربت وقصفتيحدث ذلك حوصرت و
 .وقعت حماس على ورقة المصالحة المصرية

  9/3/2010القدس العربي، 
  

   الجبهة وأغلبية فصائل المقاومة رفضوا استئناف المفاوضات غير المباشرة":الديمقراطية" .18
مقراطية لتحرير فلسطين في بيان صحافي صرح مصدر مسؤول في الجبهة الدي : وليد عوض-رام اهللا 
ن الجبهة الديمقراطية وأغلبية فصائل المقاومة وممثليها في اللجنة أ االثنين ب"لقدس العربيا"ـ لأرسل

التنفيذية لمنظمة التحرير رفضوا استئناف المفاوضات غير المباشرة، بناء على جواب وزيرة الخارجية 
أعمال المفاوضات وموقف اإلدارة األمريكية إذا انتهت الشهور األمريكية هيالري كلينتون عن جدول 

ندعو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيسها إلى تشكيل "ضاف البيان أو .األربعة إلى طريق مسدود
لجنة وطنية عليا إلدارة العملية السياسية، ووقف التفرد واالنفراد بالقرار، واألساليب االستخدامية لمنظمة 

 استئناف أن ، مضيفاً"ير في التغطية على االنقسام السياسي اآلن تجاه المفاوضات غير المباشرةالتحر
المفاوضات غير المباشرة يتناقض مع قرار المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذي 

ة وسقف ال مفاوضات دون الوقف الكامل لالستيطان، ومرجعية قرارات الشرعية الدولي"ينص على 
ال لالنفراد والتفرد بالقرار السياسي وقرار "، "زمني محدد، ولجنة وطنية عليا إلدارة العملية السياسية

  ."المفاوضات
  9/3/2010القدس العربي، 

  
  الفصائل الفلسطينية في دمشق ترفض قرار اللجنة التنفيذية بإعادة المفاوضات غير المباشرة .19

 دمشق قرار اللجنة التنفيذية بإعادة المفاوضات غير المباشرة مع رفضت الفصائل الفلسطينية في: دمشق
بأنه غير معبر عن طموحات الشعب  ، واعتبرت القرار الصادر عن اللجنة التنفيذية للمنظمة "إسرائيل"

الفلسطيني وال يمثل إرادته، وأنه يمثل استجابة للضغوطات األمريكية ـ الصهيونية، ويكرس حالة 
ي ويشكل تغطية لعمليات االستيطان والتهويد واالستهانة بالمقدسات وتجميالً لصورة االنقسام الداخل

  .االحتالل وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع 
العودة إلى " قدس برس"أرسلت نسخة منه لـ) 8/3(ووصفت الفصائل في بيان لها اليوم االثنين 

إن قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "، وقال البيان "نةطع"المفاوضات غير المباشرة بأنه 
بإعادة المفاوضات غير المباشرة مع العدو الصهيوني، شكل طعنة لنضاالت شعبنا وتصديه لالحتالل 

  ". ومواجهاته في القدس والخليل وبيت لحم دفاعاً عن المقدسات التي يسعى االحتالل لتهويدها
  8/3/2010قدس برس، 
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  قبول المنظمة بالمفاوضات يشكك في صالحيتها لتمثل الفلسطينيين: الجهاد اإلسالمي .20
 اعتبرت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، إعالن منظمة التحرير قبول استئناف المفاوضات :غزة

 واعتبر مصدر مسؤول في ".استكماال لمسلسل التنازالت"مباشرة مع حكومة االحتالل، بأنه الغير 
 على قبول اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، استئناف المفاوضات مع الحكومة الحركة، تعقيباً
هذا القرار دليال دامغا على استفراد فريق السلطة بالمنظمة وتطويعها لخدمة أجندة سلطة "اإلسرائيلية، 

ة حول صالحية المنظمة لتمثيل وهو ما يفقد المنظمة دورها وتمثيلها ويطرح تساؤالت مشروع, أوسلو
  .ربحسب تعبير المصد" الشعب الفلسطيني بوضعها الحالي

  8/3/2010قدس برس، 
  

 قرار العودة للمفاوضات خروج عن اإلجماع وهدية وغطاء لالحتالل: جميل مزهر .21
بالموافقة اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية : غزة

على العودة للمفاوضات غير المباشرة ألربعة أشهر بأنه خروج عن اإلجماع الفلسطيني وهدية لالحتالل، 
 عاماً سابقة من المفاوضات لم تأت 18ويعطي غطاء له لمواصلة مزيد من الجرائم، وتكرارا لفشل 

نحن في الجبهة ": "رسقدس ب"وقال جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة في تصريح لـ . بشيء
الشعبية لتحرير فلسطين نعتبر هذا القرار بأنه يشكل غطاء لالحتالل اإلسرائيلي الرتكاب المزيد من 
الجرائم والمجازر وبناء المستوطنات، وأيضا هذا القرار بالنسبة لنا مرفوض ومدان ويعتبر هدية مجانية 

عب الفلسطيني وحصاره وما يقوم به من لالحتالل اإلسرائيلي في ظل عدوانه المتواصل على الش
انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وتقدرينا انه جاء خضوع لإلمالءات والشروط األمريكية التي تسعى 

  ".لخدمة أهدافها في المنطقة
  8/3/2010قدس برس، 

  
  فتح تقترح تشكيل لجنة وطنية عليا للمفاوضات .22

 األحمد،عزام ، أن  اشرف الهور،غزة في  نقالً عن مراسلها 9/3/2010القدس العربي، نشرت 
 عن تبنى مركزية حركة فتح في اجتماعها "القدس العربي" كشف لـ،فتححركة المسؤول الرفيع في 

 وتشكيل اللجنة الوطنية العليا للمفاوضات، التي ستجتمع بشكل دائم مع إحياء بإعادة يقضي  قراراًاألخير
 هذه اللجنة التي كانت قائمة فترة المفاوضات التي كانت تدار نأوذكر  .الرئيس لمراقبة عملية التفاوض

 تشكيلها إعادة إلى مركزية فتح دعت إنخالل حكم الرئيس الراحل ياسر عرفات توقفت منذ فترة، وقال 
  . مشاركة في منظمة التحريرأخرىلتشمل شخصيات من فصائل فلسطينية 

 سيعلن عنه عقب انتهاء األمر إنني للمفاوضات، وقال  الحديث عن تركيبة الوفد الفلسطياألحمدولم يشأ 
  . جورج ميتشلاألمريكيلقاءات الرئيس عباس بالمبعوث 

مصدر في حركة ، أن  كمال زكارنة،عماننقالً عن مراسلها في  9/3/2010الدستور، األردن، وأضافت 
 اإلسرائيليينلمفاوضات مع  الحركة تقترح تشكيل لجنة وطنية عليا مهمتها الرئيسية متابعة ا إنفتح قال

وأوضح  .بشكل حثيث، تتكون من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح ومستقلين وممثلي الفصائل
صائب : أن أعضاء اللجنة المركزية للحركة المشاركين في اللجنة الوطنية العليا هم "الدستور"المصدر لـ

ين الشيخ، ومن المتوقع أن تضم اللجنة عريقات، ومحمد دحالن، وجبريل الرجوب، وناصر القدوة، وحس
بعضويتها مستقلين كرئيس الوزراء سالم فياض، وحنان عشراوي، باإلضافة إلى ممثلين عن فصائل 

وأضاف المصدر، إن فتح أعدت خطة تقدمت بها إلى منظمة التحرير تدعو إلى  .رمنظمة التحري
فيما يتعلق بالمفاوضات، وتؤكد الخطة أن ضرورة التنسيق مع القوى الوطنية التخاذ موقف واحد موحد 

 والهدف من هذه المفاوضات "إسرائيل"المفاوضات غير المباشرة تجري مع الواليات المتحدة وليس مع 
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 بمرجعية واضحة للمفاوضات المباشرة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة "إسرائيل"هو معرفة مدى قبول 
  .1967 يونيو/ على حدود الرابع من حزيران

  
  قرار نتنياهو بناء وحدات استيطانية في القدس استخفاف بالمبعوث األمريكي للمنطقة: دحالن .23

قال محمد دحالن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للثقافة  : وليد عوض-رام اهللا 
اشرة التي وافقت  على طريق المفاوضات غير المباأللغام بدأت بزرع اإلسرائيلية الحكومة إن، واإلعالم

 بوجه األمريكية لإلدارة بصدد تفجير الفرصة التي قدمتها القيادة الفلسطينية وإنهاعليها القيادة الفلسطينية، 
  ."إسرائيل"لـ جو بايدن الذي يزور المنطقة حيث وصل االثنين األمريكينائب الرئيس 

 وحدة 112وافقة على بناء  الماإلسرائيلية الحكومة  إعطاءنإ"ضاف دحالن في بيان صحافي أو
استيطانية في مستوطنة بيتار ايليت جنوب القدس، يثبت بما ال يدع مجاال للشك صوابية الرؤية 

 ال تقيم وأنها الحالية ليست معنية بالعملية السلمية وال باستحقاقاتها، اإلسرائيليةالفلسطينية بان الحكومة 
 أن القدس يجب إنها التي عبر عنها جو بايدن عندما قال  ومواقفاألمريكية لإلدارة  وال اعتباراًوزناً

  قراراًوإصداره باراك إيهود اإلسرائيلي موافقة وزير الدفاع أنورأى دحالن  ."تكون ضمن الحل النهائي
 فلسطينية في قرى العرقوب في بيت لحم، تثبت بالدليل القاطع النوايا أراض يسمح فيه بالبناء على فورياً

 في الحكومة الحالية في التسابق لنيل رضا المستوطنين ولتثبيت وقائع اإلسرائيليينالمسؤولين القائمة لدى 
 أنها حتى قبل االنطالق بالمباحثات غير المباشرة التي قد تصبح من غير جدوى طالما األرضعلى 

 استخفاف  يأتي كتعبير واضح عناإلسرائيلي دحالن بأن القرار  وأكد.بدأت بهذا التصعيد االستيطاني
 اإلدارة جو بايدن ورؤيا األمريكي جورج ميتشل وبنائب الرئيس األمريكية اإلدارةنتنياهو بمبعوث 

 المسؤولية عن قطع "إسرائيل" حركة فتح تحمل أنوشدد دحالن على .  للحل في المنطقةاألمريكية
 األمريكينائب الرئيس  في ظل وجود األمريكية اإلدارةالطريق على المباحثات قبل انطالقها، وتطالب 

  . المباشراإلسرائيليفي المنطقة بموقف واضح وصريح من هذا التعدي 
  9/3/2010القدس العربي، 

  
  قرار بناء وحدات استيطانية جديدة استهتاراً بالمفاوض العربي والفلسطيني": الشعبية" .24

 وحدة استيطانية 112يد ببناء  نددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقرار الحكومة اإلسرائيلية الجد:غزة
واعتبرت الجبهة في بيان لها هذا القرار  .في جنوب مدينة القدس المحتلة" بيتار عيليت"مستوطنة "في 

تأكيد جديد على استهتار دولة االحتالل بالمفاوض العربي والفلسطيني، وضرب عرض الحائط بالقانون "
لجنة المتابعة العربية، "المهين والصريح والبليغ على قرار الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة، وبمثابة الرد 

وعلى القيادة الفلسطينية التي أقرت للتو إسقاط شروطها للعودة للتفاوض والموافقة على ما يسمى 
" المتنفذة"وطالبت الجبهة الشعبية قيادة منظمة التحرير  .، على حد تعبيرها"بالمفاوضات غير المباشرة

، كما "ار الضار األخير بالعودة للمفاوضات المخالف لقرارات المؤسسات الفلسطينيةالقر"بالتوقف عن 
بالتوجه الجاد للموافقة على جهود المصالحة والحوار الوطني الشامل " حماس"و" فتح"طالبت حركتي 

  .ةإنقاذاً للقضية والشعب ومنظمة التحرير وكافة القوى الوطنية واإلسالمي
  9/3/2010 قدس برس،

  
  تحمل االحتالل المسئولية الكاملة عن حياة سعدات" شعبيةال" .25

اعتصم العشرات من الفلسطينيين في غزة، أمس، احتجاجاً على قرار سلطات االحتالل تمديد : )أ.ب.د(
ونظمت االعتصام اللجنة . عزل األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات داخل معتقله

األسرى التابعة للحكومة المقالة قبالة مقر الصليب األحمر الدولي وسط غزة على الوطنية العليا لنصرة 
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وحمل عضو اللجنة المركزية للجبهة . هامش االعتصام األسبوعي لذوي األسرى في سجون االحتالل
الذي "المسؤولية الكاملة عن حياة سعدات " اإلسرائيلية"جميل مزهر، في كلمة خالل االعتصام، الحكومة 

  ".رض ألبشع وسائل القمع والتنكيل والعزليتع
واعتبر مزهر قرار االحتالل بتمديد عزل سعدات بأنه جائر وغير شرعي ويعكس الصورة البشعة 

ليس غريباً على كيان ال يحترم القانون الدولي، مما يؤكد على "وأضاف أن هذا القرار ". لالحتالل
ائد سعدات، حيث يتعمد هذا الكيان مواصلة اعتقاله طبيعته العنصرية والفاشية وفشله أمام صمود الق
  ".وعزله عن العالم الخارجي حتى يغيب دوره الوطني

  9/3/2010الخليج، 
  

   من أنصارها وفصل عدد من المعلمات في جنينثالثةحماس تتهم السلطة باعتقال  .26
الضفة الغربية المحتلة،  اتهمت حركة حماس، األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في :رام اهللا

، إن األجهزة األمنية في محافظة "قدس برس"وقالت الحركة، في بيان تلقته  .باعتقال ثالثة من أنصارها
وذكر البيان، أن قوات  .حسن رايق أحد عناصر الجهاد اإلسالمي، من مخيم نور شمس: طولكرم اعتقلت

النجاح خالد زيادة و باسل يامين بعد اقتحام االحتالل اعتقلت في محافظة نابلس الطالبين في جامعة 
  .منزليهما، مشيرة إلى أن يامين هو مختطف سابق لدى األجهزة األمنية الفلسطينية

وأكدت حماس فصل عدد من المعلمات، في محافظة جنين على خلفية انتمائهم السياسي بينهن زوجات 
  .أسرى في سجون االحتالل

  8/3/2010 قدس برس،
 

  وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية112ق على بناء باراك يصاد .27
ي إيهود باراك انه صادق علـى       سرائيل وزير الحرب اإل   أعلن : وكاالت – إبراهيم كامل   -القدس المحتلة   

  . وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بيتار عليت شمال شرق القدس المحتلة112بناء 
ديث يدور عن مشروع تم المصادقة عليه في عهد الحكومة          ي أن الح  سرائيلوقال باراك اإلذاعة الجيش اإل    

 وهاجم سـكرتير حركـة الـسالم اآلن يريـب           .السابقة إال أنه لم يتم البناء فيه بسبب قرار تجميد البناء          
يجب أن يفهم أحد في هذه الحكومة أن المصادقة على خطة كهذه يبعدنا عـن               «أوفنهيمر هذا القرار قائال     

ألننا نمر في مرحلة حاسمة وقريبا لن يكون هذا         ,  ويضع عراقيل أمام حل الدولتين     ,الحل مع الفلسطينيين  
ي جلعاد اردان أمس، رغـم التجميـد        سرائيلوأعلن عن هذا البناء من قبل وزير البيئة اإل        . يالحل طبيع 

 .ية ألعمال البناء في المستوطناتسرائيل الحكومة اإلأعلنتهالجزئي الذي 
  9/3/2010الرأي، األردن، 

  
  قواعدنا الجوية ستتعرض لنيران سورية وحزب اهللا بحالة الحرب: "إسرائيل" .28

ي جديد أنه في حال نشوب حرب بين        إسرائيلتوقع بحث    :وكاالت،  زهير اندراوس  - عواصم   ،الناصرة
ي إلـى قـصف     سـرائيل  وبين سورية وحزب اهللا ستتعرض كل واحدة من قواعد سالح الجو اإل            إسرائيل

  .بعشرات الصواريخ
 االثنين إن هذه التوقعات جاءت في بحث جديد تم إجراؤه في سالح الجـو               أمس" هآرتس"وقالت صحيفة   

ي وانه يجري في هذه األثناء إنجاز خطة إلعداد الجنود، في هذه القواعـد العـسكرية، ذهنيـاً                  سرائيلاإل
  .لمواجهة هجمات من هذا القبيل
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ية تقدر أنه في موازاة تـسلح حـزب اهللا وسـورية            سرائيلوأضافت الصحيفة أن أجهزة االستخبارات اإل     
، فإن مستوى دقة هذه إسرائيلبعشرات آالف الصواريخ، ومدى قسم منها يسمح بضرب أهداف في وسط          

  .الصواريخ تحسن بشكل كبير
، ستحاول سـورية وحـزب اهللا       سرائيلووفقا للتقديرات فإنه في حال نشوب حرب في الجبهة الشمالية إل          

يران أيضا إطالق صواريخ باتجاه أهداف عسكرية محددة وخصوصا قواعد سالح الجو            وربما حماس وإ  
  .إسرائيلإضافة إلى التجمعات السكنية في 

وتبين من البحث أنه خالل حرب مقبلة ستستمر بضعة أسابيع يتوقع أن تتعرض قواعـد سـالح الجـو                   
 يتوقـع أن تـسقط عـشرات         لعشرات الصواريخ، كمـا    إسرائيلي الموجودة في شمال ووسط      سرائيلاإل

الصواريخ حول هذه القواعد وإلحاق أضرار بأجهزة اإلنذار التي تحذر من إطالق صواريخ باتجاه هـذه                
  .المواقع األمر الذي من شأنه أن يلحق ضررا في عمل القواعد العسكرية

ا الطـائرات   وتشير التقديرات في سالح الجو إلى أنه حتى لو أصيبت جراء ذلك المخازن التي توجد فيه               
أو مسارات التحليق فإنه لن يتم المس بالقدرة العسكرية لهذه القواعد في حال كانت جميع الطواقم جاهزة                 

  .ضمن خطة طوارئ موضوعة سلفا
  9/3/2010القدس العربي، 

  
  قوة حماس الصاروخية تتعاظم والحل في تعزيز قوة فتح: باراك .29

ي ايهـود بـاراك امـس إن        سرائيلل وزير الدفاع اإل   قا : الناصرة - وكاالت   -عواصم  ،  زهير اندراوس 
 ومفتاح الحل هـو     إسرائيلهناك تعاظما في القوة الصاروخية لحماس، فلديهم صواريخ تصل إلى وسط            "

أن تتعزز قوة حركة فتح وتضعف قوة حماس وهذا يعني ضرورة التقدم في العملية الـسياسية، ونحـن                  
  ".يعزز قوة حماسنحاول منع أزمة إنسانية في غزة بشكل ال 

  9/3/2010القدس العربي، 
  

 بتفكيك صواريخ حماس في غزة" تعهد علني"ي يطالب عباس بـإسرائيلوزير  .30
ي يوفال شتاينتس، سرائيلعن وزير المالية اإل) 8/3(نقلت اإلذاعة العبرية، صباح يوم االثنين  :الناصرة

كيك منظومات الصواريخ التي قامت حركة يجب على رئيس السلطة محمود عباس، التعهد علناً بتف: "قوله
  .، على حد تعبيره" ذات معنىإسرائيلحماس بنشرها في قطاع غزة إذ أرادوا أن تكون المفاوضات مع 

ي أن يكون الجانب الفلسطيني معنياً بالتوصل إلى تسوية دائمة مع تل أبيب، أو سرائيلواستبعد الوزير اإل
ية غير المباشرة سرائيل اإل-في أن تفضي المفاوضات الفلسطينيةله حتى إلى إقامة دولته، معرباً عن أم

 .، حسب تعبيره" واستنكارهاإسرائيلمناورة للتنديد ب"إلى أخرى مباشرة، وأال تشكّل هذه المفاوضات 
  .، كما قال"إسرائيليهودية دولة "وشدد يوفال شتاينتس على ضرورة اعتراف الفلسطينيين شعباً وقيادةً بـ

  8/3/2010، قدس برس
  

  مع حزب اهللاباراك يحّمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي تصعيد  .31
ي إيهود باراك الحكومة اللبنانية المـسؤولية       سرائيلحمل وزير الدفاع اإل   : ووكاالت" المستقبل "-رام اهللا   

ـ         .عن أي تصعيد على الحدود مع فلسطين المحتلة        ن وقال باراك خالل اجتماعه بلجنة الخارجيـة واألم
 ألـف   40إن حزب اهللا يواصل تعظيم قوته، وهو يملك حاليا وفق التقديرات أكثر مـن               : "البرلمانية امس 

يين، وصواريخه تغطـي معظـم الثلـث الـشمالي          سرائيلصاروخ، هدفها األساسي المساس بالمدنيين اإل     
  ".  وصوال إلى منطقة غوش دانسرائيلإل
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، مـضيفاً   " اللبنانية هي المسؤولة عما يحدث على الحدود        تعتبر الحكومة  إسرائيل"وأكد باراك مجددا أن     
  ". إننا نرى أن على الحكومة في لبنان تحمل مسؤوليتها عن نشاطات حزب اهللا"

يجب علينا إيجاد وسيلة لدفع عملية السالم قدما في المحادثات مع           "وحول مسألة التفاوض مع سوريا، قال       
  ". الدرجة األولىسوريا، ألنها تشكل بالنسبة لنا مصلحة من

إن إيران تطور برامجها النووية بوتيرة متسارعة، ومن الممكن أن تشكل فـي    : "وفي الشأن اإليراني قال   
  ".المستقبل تهديداً لوجودنا، ونحن نعمل ما بوسعنا من أجل منع ذلك

  9/3/2010المستقبل، لبنان، 
  

  هميةمور في غاية األأاقشة اجتمع مؤخرا لمن" علىي األسرائيل اإلاألمنيالمحفل ": مصادر .32
ان المحفل االمني االعلى في     "ية في عددها الصادر اليوم      سرائيلذكرت صحيفة هارتس اإل   : ةالقدس المحتل 

 عقد اجتماعا قبل فترة لمناقشة االوضاع االستراتيجية التي تواجها الدولة وعملية اتخاذ القرارات              إسرائيل
ي نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية وقائية الـى ايـران          رائيلسالكبرى في ظل توجهات رئيس الوزراء اإل      

وقالت الصحيفة ان زيارات سجلت لوزير الحرب ايهود باراك ورئيس االركان جابي اشـكنازي               ".قريبا
الى منزل رئيس هيئة االركان السابق امنون ليبكين شاحك ورئيس هيئة االستخبارات العسكرية الـسابق               

يحظر نشر ما دار خالل اللقاء اال       " ي امير اورن انه   سرائيلتب والمحلل اإل  ويقول الكا  .ايضا اوري ساجي  
  ".انه من المؤكد ان اعضاء المحفل يتخذون قرارات استشارية غير ملزمة ولكنها ذات اهمية كبيرة

  7/3/2010وكالة سما، 
  

  ستدعو فرنسا لبناء محطة نووية" إسرائيل" .33
، نيتها )الثالثاء(ستعلن، اليوم " إسرائيل"ان " يةسرائيلاإل"تية أعلن مسؤول في وزارة البنى التح: )ب.ف.ا(

  .دعوة فرنسا لبناء محطة نووية، وذلك أثناء مؤتمر دولي حول الطاقة النووية المدنية يعقد في باريس
وقال المتحدث باسم الوزارة شن لولو ان الوزير عوزي النداو سيوضح إن هذه المحطة ستكون مشروعا 

لقد تحدث عن الموضوع "مشتركاً مع األردن تحت اشراف فرنسا التي ستزود التكنولوجيا أيضاً، اضاف 
، مؤكدا انه سيبحث قبل ثالثة اشهر مع وزير الطاقة الفرنسي جان لوي بورلو الذي أبدى اهتماماً كبيراً

  . الموضوع مع الرئيس نيكوال ساركوزي
  9/3/2010الخليج، 

  
  تسمح لكي مون واشتون بالتوجه إلى غزة" إسرائيل" .34

تسمح استثنائياً لألمين العام لألمم المتحدة بان كي " إسرائيل"أكد بيان رسمي نشر، أمس، أن :)ب.ف.ا(
حاد األوروبي كاثرين اشتون بدخول قطاع غزة عبر مون والممثلة العليا للسياسة الخارجية في االت

استجابة لطلبات خاصة من بان كي مون وكاثرين " "يةسرائيلاإل"وأعلن بيان لوزارة الخارجية  .أراضيها
باالطالع مباشرة على األنشطة "، للسماح لهما "تسهيل دخولهما الى القطاع" إسرائيل"اشتون قررت 

  ".نطقةاالنسانية التي جرت في هذه الم
  9/3/2010الخليج، 

  
  الطائراتضد  صواريخ المتالكوحماس تسعى .. حزب اهللا يتسلّح: يةسرائيلاالستخبارات اإل .35

ية حول التطورات العسكرية والـسياسية      سرائيليشير تقرير االستخبارات اإل    : زهير اندراوس  - الناصرة
  .رؤ على تسليمها اليه قبل اآلنفي المنطقة الى ان سورية تنقل الى حزب اهللا مكونات لم تكن تج
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ان حزب اهللا   ) امان(وقال التقرير الذي تم اعداده في وحدة االبحاث التابعة لشعبة االستخبارات العسكرية             
يقف على قرني المعضلة، بين هويته الجهادية والتزاماته تجاه ايران، وبين الحلبـة الداخليـة اللبنانيـة،                 

 معني بالصدام، فانه يحاول تنفيذ عملية ثأرية حول اغتيال المسؤول           ورغم انه يحافظ على الهدوء وغير     
ية في الخارج، وبمـوازاة ذلـك،       إسرائيلالعسكري في حزب اهللا، عماد مغنية، في األساس ضد اهداف           

، وتنفيذ انتشار واسع في الجنوب اللبناني، وايـضا فـي           إسرائيليحاول بناء قوته استعدادا لمواجهة ضد       
اكم اسلحة متقدمة، صواريخ بعيدة المدى، مـضادات للطـائرات، مـضادات للـدروع،              العمق، وهو ير  

  .بمساعدة من ايران وسورية
ي االخباري ان سورية تواصل السير فـي        سرائيلاإل) والال(وقال التقرير، الذي تم نشره امس على موقع         

 ذلك، تتمتع بثمـار تحـسين       الطريق المزدوج، من ناحية تعمق تدخلها في المحور الراديكالي، وبموازاة         
وهي ال تشعر بانها مـضطرة لالختيـار حاليـا بـين            . عالقاتها مع الغرب ومع الدول العربية المعتدلة      

، بشروطها التي هـي     إسرائيلالمسارين، الفتا الى انّها تواصل االيحاء باستعدادها للتسوية السياسية مع           
  .استعادة كل هضبة الجوالن وبمشاركة امريكية

 تواصـل   إيـران ايضا في التقرير الذي تم عرضه على المستوى السياسي في الدولة العبريـة ان               وجاء  
وتوثق عالقاتها مع المحور الراديكالي، اي المعادي للدولة العبرية، وتزود جميع منظمات االرهاب فـي               

اليرانـي فقـد قـال    اما في ما يتعلق بالملف النووي ا. يسرائيلكل المناطق بالسالح، كما قال التقرير اإل 
التقرير ان ايران لم تتقدم في العام الماضي كما كانت تريد في امتالك اجهزة الطرد المركـزي، لكنهـا                   

  . تريدها ان تتقدمإسرائيلتقدمت اكثر مما كانت 
ن حركة حماس ما زالت تواصل بناء قوتها        إاما في ما يتعلق بحركة حماس في فلسطين فقد قال التقرير            

 القتناء صواريخ طويلة المدى من شـانها توسـيع          األخيرة ال سيما سعيها الحثيث في اآلونة        العسكرية،
بالقرب ) غوش دان (، بما يشمل منطقة وسط الدولة العبرية        يةسرائيلاإلرقعة التهديد على الجبهة الداخلية      

تكـرار مـا    من تل ابيب، الى جانب محاوالتها الدؤوبة للحصول على صواريخ مضادة للطائرات لمنع              
  ).الرصاص المصبوب(حصل من اذى كبير لها في عملية 

اما في ما يتعلق بالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، فقد جاء في التقرير انّها تحاول بنـاء مؤسـسات        
الدولة الفلسطينية، لكنها ليست متيقّنة بعد من اقامتها، محمود عباس، رئيس السلطة، قال التقريـر، مـن                 

زال معنيا بالتوصل الى حل سلمي، لكن شعبيته في اوساط الفلسطينيين آخذة في التقلص رويدا،               جهته ما   
، اال ان   إسرائيلولفت التقرير ايضا الى انّه وعلى الرغم من انّها تعلن رغبتها باستئناف المفاوضات مع               

 مـن تجمـد العمليـة       ، واظهار انها  إسرائيلالسلطة الفلسطينية تسعى في المحافل الدولية لتشويه صورة         
  .السلمية

  9/3/2010القدس العربي، 
 

  اًًأن تثمر المفاوضات القريبة تقدمية يستبعد سرائيلاإلوزير شؤون االستخبارات  .36
 دان "المنتدى الوزاري السباعي"استبعد وزير شؤون االستخبارات عضو :  أسعد تلحمي-الناصرة 

حيال مجمل األوضاع، يجدر دعم فكرة بناء "أنه مريدور أن تثمر المفاوضات القريبة تقدماً، ورأى 
وقال لإلذاعة . "مؤسسات الدولة الفلسطينية من أسفل إلى أعلى، بدل الذهاب إلى مفاوضات الحل الدائم

لكن السؤال الواجب الرد عليه هو « معنية بالمفاوضات مع الفلسطينيين ودفعها قدماً، إسرائيلالعامة إن 
لفلسطيني، وهل الفلسطينيون مستعدون التخاذ القرارات المؤلمة والصعبة هل حصل تغيير في الموقف ا

  ."من اجل حل النزاع نهائياً؟
حتى لو كان الجواب سلبياً، وهذا هو الوضع كما يبدو ربما بسبب حماس، فإن جدوى ": وأضاف

صراع، األول للمدى األبعد حول إنهاء ال: التفاوض ما زالت قائمة، ويمكن أن يجرى على مسارين
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والمسار الثاني، خصوصاً في حال تبين أن ال نضج عند الفلسطينيين لمفاوضات كهذه إزاء معارضة 
، على غرار ما يقوله رئيس الحكومة "حماس والوضع داخل فتح، هو دفع التفاوض من أسفل إلى أعلى

ة الحالية ملتزمة غير أنه شدد على أن الحكوم.  سالم فياض عن بناء الدولة الفلسطينية.الفلسطينية د
بشروط معينة، على رغم أن الفلسطينيين لم " إقامة دولة فلسطينية نتنياهوبحسب إعالن رئيسها بنيامين 

يبلغوا النضج الذي يؤهلهم إلعالن واضح في شأن التنازالت التي سيقدمونها من أجل إنجاح 
  ."المفاوضات

  9/3/2010الحياة، 
  

  اآلالف المقدسيينتهجير وغالق باب العمود وإالبلدة القديمة ي لتغيير واقع إسرائيلمخطط : القدس .37
 أنكشف المحامي احمد الرويضي رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية :  الحالوةأبوزكي  - القدس
 يستهدف تغيير واقع البلدة القديمة وتاريخها، وذلك بتغيير مدخلها الرئيس من باب العمود  خطيراًمخططاً

 ساحة عامة في ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل تصل حتى شارع إقامةليل من خالل  باب الخإلى
  .يافا، وبالتالي ربط البلدة القديمة بالكامل مع القدس الغربية

 30-24 ستغلق باب العمود لمدة تتراوح ما بين يةسرائيلاإل السلطات أن قد ذكرت إعالميةوكانت تقارير 
  .بنية التحتية في البلدة القديمة تحديث للإجراءشهرا بحجة 

 ذلك غير صحيح لقد حصلنا على وثائق لما تخطط له بلدية القدس الغربية إن" القدس"وقال الرويضي لـ
 ساحة عامة ستقام في باب الخليل كمدخل رئيسي للبلدة القديمة، وسيشمل أنوكشفت صور المخططات 

 تحديث الشارع الذي يربط ما بين شارع يافا إلى افةإض مختلفة تبدأ من هذه المنطقة أنفاقالمشروع شق 
  .ومنطقة باب الخليل ويشمل ذلك ترميم الفنادق والمحالت التجارية الموجودة في المنطقة المذكورة

 الحفريات في منطقة ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل قد بدأت، وان أن الرويضي وأضاف
 للتوقف عن تنفيذ هذا "إسرائيل" ضغط دولي على أي يبدأ أنتسارعا في تنفيذ المخطط قد بدأ قبل 

 باب العمود إغالق أنواعتبر  .المشروع الخطير والذي من شأنه تغيير معالم البلدة القديمة التاريخية
 في البلدة القديمة على حساب  يهودياً يعكس واقعاًأني الذي يحاول سرائيل من المشروع اإليشكل جزءاً

  . والمسيحيةاإلسالميةوالمسيحي فيها والذي يعكس حضارتها العربية  اإلسالميالتراث 
 مواطن مقدسي يقيمون في البلدة ألف 37وحذر الرويضي من خطورة هذا المخطط والذي يستهدف 

 القضاء على الحركة التجارية وتقييد دور المؤسسات إلى إضافة طردهم بإجراءاتالقديمة بهدف البدء 
شبابية واالجتماعية وغيرها التي تتواجد في البلدة، بحيث سيضطر المواطن التعليمية والصحية وال

 لتوفير احتياجاته وهذا يعني القضاء التدريجي على الحياة التجارية آخرالمقدسي للبحث عن مكان تسوق 
وربط الرويضي بين هذا المخطط ومشاريع الحدائق التوراتية في محيط البلدة القديمة والذي  .في القدس

  . الماضياألسبوعشف رئيس بلدية القدس النقاب عن احدها ك
  9/3/2010القدس، فلسطين، 

  
  مسؤولو آثار االحتالل ينفّذون جوالت مشبوهة حاملين أجهزة ليزر في األقصى .38

 ذكر حراس المسجد األقصى المبارك بأن مجموعة من كبار المسؤولين في سلطة آثار :القدس المحتلة
ولليوم الثالث على التوالي، جوالت مشبوهة في العديد من مرافق وساحات المسجد االحتالل، نفذوا أمس، 

 من باب السلسلة وليس من ت دخلةوأوضحوا أن هذه المجموع .األقصى ومعهم أجهزة ليزر متطورة
  .باب المغاربة، وبحراسة قوة من شرطة االحتالل
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ن المتواجدين في المسجد األقصى وقال شهود عيان إن عناصر الشرطة المرافقة ال تسمح ألحد م
باالقتراب، حتى حراس المسجد، تحت طائلة المالحقات وفرض العقوبات، وأقلها اإلبعاد عن المسجد 

 .األقصى لفترات يتم تجديدها في الغالب
  9/3/2010السبيل، األردن، 

  
  االحتالل يمنع أعمال ترميم في المسجد األقصى .39

ل اثنين من عمال لجنة إعمار المسجد األقصى وقبة الصخرة من منعت شرطة االحتال: القدس المحتلة
وقال حراس المسجد إن  .العمل في تبليط األرضية المقابلة للمسجد القبلي بالقرب من كأس الوضوء

عناصر من شرطة االحتالل المتمركزة داخل األقصى أوقفت العاملين عن العمل واعتقلتهما واقتادتهما 
إالّ أن تدخل الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس ‘ اتجاه مركزٍ تابع لشرطة االحتاللمن بوابة السلسلة ب

  .مجلس األوقاف، والشيخ عزام الخطيب التميمي مدير دائرة األوقاف حال دون االستمرار في اعتقالهما
واستنكر مدير األوقاف التدخل المستمر من قبل شرطة االحتالل في أعمال الترميم التي تجري في 

 .ت المسجد األقصىساحا
  9/3/2010السبيل، األردن، 

  
   منازل فلسطينية بالضفةبإخالء قرارات إصدار .40

 هدم في قريتي إخطارات من المواطنين سلمت قوات االحتالل االثنين عدداً:  وليد عوض-رام اهللا 
ن  قوات االحتالل سلمت عددا من الموطنيأن مصادر محلية  وأفادت.أريحافصايل والجفتلك شمال 

 بحجة البناء في األعالف عدد من حظائر الغنم والبركسات لتخزين وإزالة منازلهم بإخالء إخطارات
  . االحتالل بعض تلك المناطق مناطق عسكريةوإعالن من تسلمهم، أسبوعينخالل ) ج(مناطق 

  9/3/2010القدس العربي، 
  

  اعتداءات جديدة للمستوطنين في الضفة .41
المقامة على أراضي بلدة قراوة " نتافيم"وطنين الذين يقيمون في مستوطنة  أقدم عشرات المست:رام اهللا

نبع النويطف "بني حسان غرب سلفيت، أمس على مهاجمة أراضي األهالي في المنطقة المعروفة بـ
وقال رئيس بلدية قراوة بني . الذي يستخدمه رعاة األغنام والمواطنون للشرب وأعمال الزراعة" الماجور

شرقي " النبع" من المستوطنين المسلحين يقومون بالعمل في منطقة  عدداًإنالكريم ريان، حسان، عبد 
البلدة، حيث جلبوا مواد بناء وجرافات للشروع بتنفيذ مخطط استيطاني جديد على أراضي البلدة وذلك 

ى أراضي  مضاعفة من هؤالء المستوطنين قاموا باالعتداء عل أعداداًأنبحماية جنود االحتالل، مضيفا 
  .، وأقاموا بؤرا استيطانية تمتد تدريجيا لتصل معظم أراضي المواطنين في نفس المنطقةأخيراًالبلدة 

  9/3/2010الغد، األردن، 
  

  قوات االحتالل تنفذ عمليات إنزال جوي ومناورات عسكرية غرب جنين .42
ت عسكرية بالذخيرة ي، فجر أمس، عمليات إنزال جوي ومناوراسرائيلنفذت قوات االحتالل اإل: جنين

الحية، غرب جنين، وقالت المصادر األمنية، إن قوات االحتالل استخدمت مروحيات حربية لتنفيذ 
نزال في منطقة سروج الواقعة بين بلدة اليامون وقرية العرقة غرباً، في وقت كثفت فيه قوات اإلعمليات 

ورتين، حيث نصبت عدة حواجز االحتالل من تواجدها في محيط قريتي كفر قود والهاشمية المجا
  .عسكرية، وأوقفت المركبات المارة، ودققت في البطاقات الشخصية للركاب



  

  

 
 

  

            21 ص                                     1723:         العدد       9/3/2010الثالثاء  :التاريخ

كما اقتحمت قوات االحتالل المعززة باآلليات العسكرية، بلدتي عرابة ويعبد، وانسحبت في وقت الحق، 
  .دون أن يبلغ عن اعتقاالت في صفوف المواطنين

  9/3/2010األيام، فلسطين، 
  

  نصف المجتمع الفلسطيني من اإلناث وأكثر من نصفهم متزوجات:  الفلسطينيحصاءاإل .43
 أن بمناسبة يوم المرأة العالمي أمس المركزي الفلسطيني اإلحصاء جهاز  أعلن: اشرف الهور-غزة 

 عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة المقدر إجمالي من %50نسبة النساء الفلسطينيات بلغت نحو 
 عدد السكان الفلسطينيين أنوذكر الجهاز في تقرير له بمناسبة يوم المرأة  .يين فلسطينيبأربعة مال

 مليون 2.026 ماليين فرد، منهم أربعة الفلسطينية بلغ حوالي باألراضي 2009 سنةالمقدر في نهاية 
  ).%49.2 (أنثى مليون 1.965مقابل ) %50.8(ذكر 

 أن المرأة الفلسطينية وبينت أوضاعاز في التقرير واستعرضت عال عوض القائم بأعمال رئيس الجه
  .2009 سنة بناء على التقديرات السكانية لأنثى 100 لكل  ذكرا103.1ًنسبة الجنس بلغت 

 %6.1 متزوجات، و%55.9 من نصف النساء نحو أكثر أن، بينت لإلناث الحالة الزواجية أنوذكرت 
 العزوبية بين النساء في الفئة أنوبينت  .نأزواجه منفصالت عن %0.2 مطلقات، و%1.3، وأرامل

  .2008 في العام 19.5 لإلناث ومتوسط عمر الزواج %9.9بلغت )  سنة فأكثر30(العمرية 
 اإلناث من نصف الطلبة الملتحقين بالجامعات والخريجين منهم هم من أكثر أن البيانات تظهر أنوذكرت 

 ).%54.8( بنسبة إناث المدارس الحكومية هن  من نصف الهيئة التدريسية فيأكثر، وان )55.2%(
 من نسبة الذكور، الفتة مع ذلك أعلى الملتحقات في المرحلة الثانوية اإلناث نسبة أن إلىوتشير البيانات 

 الفلسطينية ما زالت منخفضة حيث األراضي في القوى العاملة في فأكثر سنة 15 اإلناث مشاركة أن إلى
  .%15.5بلغت حوالي 

 المتعطالت فأكثر سنة 15 اإلناثتعلق بالبطالة حسب تعريف منظمة العمل الدولية، بلغت نسبة وفيما ي
 سنة دراسية 13 اللواتي انهين اإلناث للذكور، حيث بلغت البطالة بين %24.1 مقابل %26.4عن العمل 

  . امرأة عاطلة عن العمل100 امرأة من بين كل 36 فأكثر
 تنافس الرجال أخذت في مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية حيث  شهد تطورا2009ً العام أنوبين 

 22 أصل من إناث وزراء 5 وجود إلىوتحتل مناصب عليا في مؤسسات السلطة الوطنية، ونوه التقرير 
، وتعيين 2010 سيدة لتشغل منصب محافظ مع بداية عام أول، كما تم تعيين 2009 خالل عام وزيراً
 أعضاء، وبلغت نسبة النساء من مجمل 2009 رئيس هيئة سوق المال خالل عام  امرأة في منصبأول

 نسبة النساء اللواتي يعملن صحافيات في أن، وذكر 2006 خالل عام %12.9المجلس التشريعي 
  . من مجمل عدد الصحافيين%15.8 الفلسطينية األراضي

 منه للرجال، حيث يبلغ أعلى لإلناثالحياة  العمر المتوقع للبقاء على قيد أن بيانات التقرير وأظهرتهذا 
  . للذكور، مع وجود اختالف بين الضفة الغربية وقطاع غزة70.5 سنة مقابل 73.2 لإلناثهذا العمر 

 فلسطينيات أسيراتوبين التقرير انه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بالحرية واالستقالل، ال تزال هناك 
  ."إسرائيل"معتقالت في سجون 

  9/3/2010قدس العربي، ال
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   شهيدة فلسطينية خالل انتفاضة األقصى460: التضامن الدولي .44
/  أصدرت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان بمناسبة الثامن من آذار: غسان الكتوت-نابلس 
  عن عدد النساء الالتي استشهدن خالل انتفاضة األقصى، مفصالًتقريراً) يوم المرأة العالمي (مارس

  . امرأة خالل األعوام العشرة الماضية460حيث أشار التقرير إلى استشهاد 
بين التقرير توزيع أعداد الشهيدات حسب المناطق الفلسطينية بين الضفة الغربية وغزة، حيث استشهدت و

  .48 نساء من مناطق الـ3 و، من الضفة الغريبة139 و، امرأة من قطاع غزة318
  8/3/2010القدس، فلسطين، 

  
 إطالق حملة المليون توقيع الستعادة الوحدة وإنهاء االنقسام: غزة .45

تم اإلعالن في غزة يوم أمس، عن انطالق حملة المليون توقيع الستعادة الوحدة : ردينة فارس -غزة 
 إحدى لجان هيئة ،"لجنة الدفاع عن الحريات وإنهاء االنقسام"الوطنية، وإنهاء حالة االنقسام، أعلن ذلك 

وأكد المتحدث باسم اللجنة محمد النجار، خالل حفل أقامته في غزة  .الوطني في قطاع غزةالعمل 
أن شعبنا في أمس الحاجة لفصائل وطنية تمتلك الشجاعة "بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يوم أمس، 
 لسنوات وقال إن االنقسام أبعد المشروع الوطني الفلسطيني ."والمصداقية إلنهاء هذا االنقسام المقيت

كثيرة، مناشداً كل فلسطينية حرة في الوطن والشتات أن تقف وترفع صوتها مطالبة بوقف هذه المهزلة 
 .بداية من التراشقات اإلعالمية ونهاية باالنقسام

  9/3/2010عكاظ، 
  

   يرفضون انتخابات نقابتهم فلسطينياً صحافيا140ً .46
عريضة للرأي العام تبين موقفهم الرافض  من قطاع غزة على  صحافيا140ً وقَّع نحو :رام اهللا

  . النتخابات نقابة الصحافيين التي جرت في رام اهللا بالضفة الغربية وعدم اعترافهم بنتائجها
  9/3/2010الغد، األردن، 

  
   تعيق االستثمار في األراضي الفلسطينية المحتلة"إسرائيل": "مركز التجارة الفلسطيني" .47

 الذي يعمل على تنشيط التجارة ، بال تريد- مركز التجارة الفلسطينيأعلن:  وكاالت،اإلسالم اليوم
ية على تأشيرات الدخول هي العائق الرئيس أمام سرائيل أن القيود التي تفرضها السلطات اإل،الخارجية

 ، في تقرير موله البنك الدولي،كما رصد المركز .االستثمارات األجنبية في األراضي الفلسطينية المحتلة
وذكر أن الكثير من  . بصورة منهجية منح تأشيرات دخول للمستثمرين األجانب"إسرائيل" رفض

 .المستثمرين يواجهون عقبات لدى دخولهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة
  9/3/2010اإلسالم اليوم، 

  
  يينسرائيلمصر تقترح البدء بموضوع الحدود في المفاوضات بين الفلسطينيين واإل .48

أحمد رحيم من القاهرة، أن مصر اقترحـت بـدء المفاوضـات غيـر               عن،  9/3/2010الحياة،  ذكرت  
حتى يمكن االنتقال إلى مراحل جدية في       "يين بتناول موضوع الحدود     سرائيلالمباشرة بين الفلسطينيين واإل   

، فيما أعرب مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسالم في الشرق األوسط توني بلير عن تطلعـه                "التفاوض
  .ى االنتقال إلى مرحلة المفاوضات المباشرةإل

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي إن الوزير أحمد أبو الغيط شرح لبليـر                 
ضـرورة أن   "يين وشدد على    سرائيلفي القاهرة أمس رؤية مصر لسير المفاوضات بين الفلسطينيين واإل         

دمها موضوع الحدود، حتى يمكن االنتقال إلى مراحل جدية فـي           تبدأ بتناول المواضيع الرئيسة، وفي مق     
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سيكون أمراً مؤسفاً إذا ضاعت تلك الفرصة في األحاديث الممتـدة حـول مواضـيع               «، وأنه   »التفاوض
  ."تنظيمية أو أمور هامشية ال تتطرق إلى لب الموضوع

 غيـر المباشـرة مـع تهدئـة         أهمية أن تترافق فترة المحادثات     "وأكد أن أبو الغيط شدد في حديثه على       
ية كاملة في اإلجراءات التي تتخذ بحق الفلسطينيين، خصوصاً في القـدس المحتلـة واألمـاكن                إسرائيل

ية سـرائيل المقدسة، إذ تتسبب تلك اإلجراءات في تسميم األجواء والتشكيك في جدية نيـات الحكومـة اإل               
  ."باالنخراط في العملية التفاوضية

هذا أمر غريب   "جامعة العربية عمرو موسى في مؤتمر صحافي مشترك مع بلير إن            وقال األمين العام لل   
بناء مستوطنات في الضفة مع قرب وصول المسؤولين األميركيين، في حين أنهمـا             ) إسرائيل(أن يعلنوا   

بايـدن  (هذا إعالن يضع عالمات استفهام وال أعرف كيف سيكون رد فعلهما            ... يحاوالن معالجة األمور  
  . ")لوميتشي

قررنـا إعطـاء هـذه      ": ورداً على سؤال عن جدوى المفاوضات في ضوء الفشل المتوقع، قال موسـى            
الفرصة لنرى ماذا يفعل الرئيس األميركي باراك أوباما ومبعوثه ميتشيل في آخر نافذة مفتوحة إلحيـاء                

أيضاً إلى هذه الفترة    عملية السالم، وأنا شخصياً وغيري ال نعتقد أن هذا الموضوع سيسير، لكننا نحتاج              
  . "لنقرر أمرنا
القاهرة، وعن وكاالت األنباء، أن عمرو موسى االمين   من،9/3/2010الدستور، األردن، وأضافت 

والتي " إسرائيل" أن المحادثات غير المباشرة بين الفلسطينيين وأمسالعام لجامعة الدول العربية أعلن 
  .ستستمر أربعة أشهر بدأت رسميا األحد

  
  جامعة العربية تبلغ سفراء وممثلي ثمانين دولة أجنبية بالقلق العربي من فشل المفاوضات ال .49

 في القاهرة بالقلق العربي من      أجنبية دولة   80  العامة لجامعة الدول العربية سفراء وممثلي      األمانة أبلغت
 بين الجانبين األميركيةاحتماالت فشل المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها منذ يومين الواليات المتحدة            

  .يسرائيلالفلسطيني واإل
وقال رئيس مكتب االمين العام للجامعة هشام يوسف عقب اجتماعه امس مع ممثلي هذه الدول ان الجانب                 

ي لتحقيق تقدم على مسار  سرائيلالعربي يريد ان يمنح الجانب االميريكي فرصة لبذل جهود مع الجانب اإل           
  . السالم

  9/3/2010 الدستور، األردن،
  

 القدس تتعرض ألخطر هجمة استعمارية عبر التاريخ: الجامعة العربية .50
 العام المساعد لشؤون فلسطين السفير محمد       أمينها قالت الجامعة العربية بلسان      : وكاالت – إبراهيمكامل  

 يةإسـرائيل  هجمة استعمارية عبر التاريخ تترافق مع محاوالت         ألخطر مدينة القدس تتعرض     أنصبيح،  
وقال صبيح الذي كان يتحدث في ندوة في        .  المدينة من مفاوضات الحل الدائم للقضية الفلسطينية       إلخراج

، ان مواجهة هذا المخطط تبدأ بدعم المرابطين في مدينـة           )العرب وتهويد القدس  ( القاهرة امس بعنوان    
تحترم القانون وتنتهك كـل     ال   التي" إسرائيل "إجراءات أمامالقدس لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود       

 .األسس التي تم على اساسها االعتراف بها دولة في االمم المتحدة
ي، وقـال ان    سرائيلوطالب صبيح الواليات المتحدة االميركية بالتدخل الجاد لوقف تمويل االستيطان اإل           

 بالمائـة   90ة، و  بالمائة من اموال تمويل االستيطان تأتي من منظمات صهيونية في الواليات المتحد            70
 .من المشاريع االستعمارية في القدس يأتي ايضا من الواليات المتحدة

 9/3/2010الرأي، األردن، 
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  وإعادة الحقوقاألراضي العربية باالنسحاب من " إسرائيل"أمن المنطقة إلزام : األسد .51
في » وروبي فاعل دور أ «جدد الرئيس السوري بشار األسد تأكيد أهمية وجود         :  إبراهيم حميدي  -دمشق  

 إسـرائيل ال يمكن تحقيق األمن واالستقرار في المنطقة، إال من خـالل إلـزام              «عملية السالم، قائالً إنه     
  .»باالنسحاب من األراضي العربية المحتلة وعودة كامل الحقوق إلى أصحابها

سياسة الخارجيـة فـي     وجاءت تصريحات األسد خالل لقائه وفداً برلمانياً دنماركياً برئاسة رئيسة لجنة ال           
البرلمان الدنمركي ايفا كير هانسن في إطار جولة يقوم بها الوفد مع مسؤولين من الخارجية الدنمركيـة                 

إن » الحيـاة «وقال نواب دنمركيون لـ     .  واألراضي الفلسطينية  إسرائيلفي المنطقة وتشمل أيضاً لبنان و     
لسبب الذي قدم هو أن زيارة كهذه ستدعم حركة         ا«ية منعت الوفد من زيارة غزة، وان        سرائيلالسلطات اإل 

  ". حماس وتقويها
  9/3/2010الحياة، 

  
  داود أوغلو يدعو عباس ومشعل إلى الوحدة ونبذ االنقسام .52

قال وزير الخارجية التركي احمد داود أوغلو أنه دعـا الـرئيس الفلـسطيني              :  إبراهيم حميدي  -دمشق  
يجب إال تفكرا   "، إذ   "الوحدة ونبذ االنقسام  "لد مشعل إلى    محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خا      
  ."باألهداف السياسية، بل بمستقبل فلسطين بأكملها

ضـرورة المـصالحة    «وذكر انه أكد في الجلسة االفتتاحية للجنة مبادرة السالم العربية فـي القـاهرة               
أن تجاهل  ). والسوري واللبناني الفلسطيني  (الفلسطينية وإطالق عملية المفاوضات على المسارات الثالثة        

كما أن تأخير المصالحة الفلسطينية وتجاهل      . المصالحة الفلسطينية والتركيز على المفاوضات، لن يساعد      
  ."يجب انجاز هذين الهدفين معا. المفاوضات، لن يساعد أيضا

  9/3/2010الحياة، 
  

  أراضيهافي أعقاب الهزة التي ضربت شرق " إسرائيل"تركيا ترفض مساعدة من  .53
ي إيهود باراك أن تركيـا رفـضت عرضـا          سرائيلأعلنت مصادر في مكتب وزير الحرب اإل      : وكاالت
يا للمساعدة في أعقاب الهزة األرضية التي ضربت شرق أراضيها، وأسفر عن مقتل العشرات من               إسرائيل
  .المدنيين

ي ببحث اإلمكانيات التي    رائيلسية أن باراك أصدر تعليمات لجهاز األمن اإل       إسرائيلوأفادت وسائل إعالم    
  .تقديم المساعدة من خاللها إلى تركيا" إسرائيل"بمقدور 

إنه عقب اتصاالت مع السلطات التركية تبين أن أنقرة ليست بحاجـة            :  وقالت المصادر في مكتب باراك    
ات ية، وذلك على ضوء حجم الخسائر البشرية والتجربة التي تراكمـت لـدى الـسلط     سرائيلللمساعدة اإل 

  .التركية إثر أحداث مشابهة في الماضي
  9/3/2010اإلسالم اليوم، 

  
  مواجهات بين الشرطة المصرية ومهربين على الحدود مع غزة .54

شهدت منطقة رفح الحدودية على الجانب المصري من الحدود مـع قطـاع             :   محمد أبوعيطة  -القاهرة  
 على تجار األنفاق بالمنطقـة، بعـد أن       غزة مواجهات بين قوة من الشرطة وعدد من الشباب المحسوبين         

جـوز  "داهمت قوات األمن المعززة بمدرعتين أحد المخازن المستخدمة في تجميع بضائع للتهريب بقرية       
  . كم من معبر رفح3على بعد " أبو رعد

  9/3/2010الخليج، 
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  كيوفلسطين واألمن األمري" إسرائيل" الفلسطيني مصلحة لـ-يسرائيلحل الصراع اإل: بايدن .55
أن نائب الرئيس األمريكي جوزيف بايدن قـال        ) آي.بي.يو( نقالً عن وكالة       9/3/2010 الخليج،   تنشر

 -ي  سـرائيل الصهيونية، نشرتها أمس أن حـل الـصراع اإل        " يديعوت أحرونوت "في مقابلة مع صحيفة     
لى الرغم من   ، وأضاف أنه ع   "والفلسطينيين واألمن القومي األمريكي   " إسرائيل"هو مصلحة ل  "الفلسطيني  

إال أنه تم تحقيق إنجازات هامة العام الماضي إذ يوجد اآلن نمو             "2009عدم تقدم العملية السياسية خالل      
وتطور في الضفة الغربية، وعدد الحواجز العسكرية انخفض وقوات األمن الفلسطينية أصـبحت ناجعـة      

أعلنت عن تجميد أوسـع     " إسرائيل"م و السلطة الفلسطينية تدفع عملية تطوير مؤسسات الحك      "وتابع  ". أكثر
نحن بحاجـة اآلن    "وقال  ". مما كان في الماضي ألنشطتها االستيطانية وقد كان لذلك تأثير على األرض           

إلى استئناف المحادثات على أساس الخطوات التي تم تنفيذها في الماضي وأنا مفعم باألمل بأن ننجح في                 
  ".تحقيق ذلك

سياسة الواليات المتحدة في العقود األخيرة كانت أن القدس هي جـزء مـن              وفيما يتعلق بالقدس قال إن      
أننا ندعو الجانبين إلى عدم القيام بخطوات       "وخلص إلى   . قضايا الحل الدائم التي ينبغي حلها بين الجانبين       

  ".أحادية الجانب قد تؤدي إلى فقدان الثقة وعرقلة الجهود الستئناف المفاوضات
من الناصرة نقالً عن مراسلها زهير اندراوس أن بايدن أضاف أن            9/3/2010،   القدس العربي  وأضافت

يين سـرائيل االدارة الحالية تبذل جهودا جبارة من اجل اعادة تحريك العملية السلمية بين الفلسطينيين واإل             
بهدف التوصل الى سالم قائم على مبدأ دولتين لشعبين، الن هذا الـسالم هـو مـصلحة للفلـسطينيين                   

يين وايضا يخدم االمن القومي االمريكي، على حد تعبيره، واكد بايدن على ان الرئيس اوبامـا                سرائيلواإل
 العربي اولوية في اجندته، الن غير       -ي  سرائيلي واإل سرائيل اإل -سيواصل منح حل الصراع الفلسطيني      

  .شرق االوسط، على حد قولهذلك، سيتيح المجال امام المتطرفين للسيطرة على زمام االمور في منطقة ال
  

  وافقتا على المفاوضات غير المباشرة" إسرائيل"فلسطين و: ميتشيل .56
قال المبعوث األميركي إلى الشرق األوسط جورج ميتشل عقب لقائـه الـرئيس الفلـسطيني               : نيويورك

مفاوضـات  القيادتين وافقتا على ال   «ي بنيامين نتانياهو أمس، إن      سرائيلمحمود عباس ورئيس الوزراء اإل    
وأعرب عن أمله أن تقود هـذه       ". وبدأنا مناقشة كيفية إجرائها والمواضيع التي ستتناولها      . غير المباشرة 

أي تصريحات  «وحض الجانبين على تجنب     . »في أقرب وقت ممكن   «المحادثات إلى مفاوضات مباشرة     
  .»أو أفعال قد تؤجج التوتر أو تهدد نتيجة المفاوضات

  9/3/2010الحياة، 
  

   وحدة استيطانية في الضفة ال ينتهك التجميد االستيطاني112 بناء: ليب كراوليفي .57
هـو  " إسرائيل"أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية فيليب كراولي، الذي استقبلته           ): وكاالت (

انية  وحدة استيط  112 الموافقة على بناء     والمبعوث األمريكي للشرق األوسط جورج ميتشل بجائزة قيمتها       
تجميدا محدودا لالستيطان، لكنها    ") إسرائيل("ال تنتهك إعالنها  "جديدة في الضفة الغربية، أن هذه الخطوة        

  ".  نوع من األعمال التي يتوجب على الجانبين الحذر بشأنها وهما يدخالن محادثات السالم غير المباشرة
  9/3/2010الخليج، 

  
  ن مقتل المبحوح مذكرة توقيف جديدة بشأ16اإلنتربول يصدر  .58

 مذكرة توقيف جديدة في حق مجموعة أخرى        16أعلن اإلنتربول، أمس، أنه أصدر      :  محمد نصار  -دبي  
) كانون الثاني (من األشخاص يشتبه في ضلوعهم في مقتل القيادي في حماس، محمود المبحوح في يناير               

ول في حقهم مذكرات توقيف     وبهذا اإلعالن يرتفع عدد األشخاص الذين أصدر اإلنترب       . الماضي في دبي  
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 شخصا حيث تصدرت الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي لإلنتربـول،          27في قضية مقتل المبحوح، إلى      
  . متهما جديدا صدرت مذكرات حمراء في حقهم16أمس، صور لـ

معلومات تم الحصول عليها خالل التحقيق، وقدمتها سلطات دبـي، أثبتـت            «وقال اإلنتربول في بيان إن      
 صالت دولية، وضلوع مجموعة كبرى من األشخاص، باإلضافة إلى وجـود دور لفـريقين مـن                وجود

  .»األشخاص اعتبرت شرطة دبي أنهم على صلة بمقتل المبحوح
ـ       11 الجديدة، يشكل أصحابها الفريق الثاني ويضافون إلـى          16وأوضحت الشرطة الدولية أن األسماء ال

  .الماضي) شباط( فبراير 18ات توقيف في حقهم في شخصا آخرين سبق أن أصدر اإلنتربول مذكر
وأشار اإلنتربول، في موقعه على اإلنترنت، إلى أن عملية إصدار المذكرات جاءت بناء على طلب مـن                 

  .دولة اإلمارات وشرطة دبي
  9/3/2010الشرق األوسط، 

  
  وسطيدعو لضرورة احترام التزامات خريطة الطريق لتحقيق السالم في الشرق األ: بلير .59

 أشار توني بلير ممثل اللجنة الرباعية الدولية في الـشرق األوسـط فـي                : نصر زعلوك، محمود النوبي   
 الي أنه سـيقوم      مؤتمر صحفي عقده عقب مباحثاته مع عمرو موسي األمين العام لجامعة الدول العربية،            

مـن إجـراءات تـدعم      واألراضي الفلسطينية للتأكد مما سيتم تنفيـذه علـى األرض           " إسرائيل"بزيارة  
  . المفاوضات التي تعد فرصة مهمة

وأوضح أن هذه الخطوات يجب أن تدعم قيام الدولة الفلسطينية من خالل المعايير التنموية االقتـصادية                
 كـل هـذه القـضايا سـتدعم          , وتسهيل حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقـدس الـشرقية          

  . المفاوضات
بناء المزيد من الوحدات االستيطانية عن تزامن ذلك مـع بـدء            " إسرائيل" إعالن   وردا علي سؤال حول   

 أهم شيء هو الوصول الـي حلـول          :  قال بلير   , جولة جورج ميتشيل المبعوث األمريكي للسالم للمنطقة      
 ودعـا    ,  وأال يحدث شيء يقوض هـذه المفاوضـات         , لجميع الموضوعات بما فيها المستوطنات والحدود     

ة احترام االلتزامات المقررة في خطة خريطة الطريق وأيضا الرؤية األمريكية لتحقيق السالم في              لضرور
  . الشرق األوسط

 أنه ما لم تكن هناك مفاوضات ذات مصداقية تـؤدي لقيـام الدولـة الفلـسطينية                  , وأكد توني بلير مجددا   
لطريق الوحيد لحـل هـذه المـشكلة         وقال إن ا    , فستستمر المشكالت الخاصة باالستيطان وحرية الحركة     

 ومهما كانت الشكوك حول مصير هذه المفاوضات غير المباشـرة فـال              , جذريا هي إقامة دولة فلسطينية    
يوجد أي بديل إال إنجاحها وتحويلها لمفاوضات مباشرة ويجب اعطاء فرصة لهذه المفاوضات وال نخمن               

  . فشلها قبل أن تبدأ
 9/3/2010األهرام، مصر، 

  
  راءات مشددة في نيويورك لحماية أشكنازيإج .60

فرضت السلطات األمنية األمريكية إجراءات مشددة لحماية رئيس اركان جيش          :  حنان البدري  -واشنطن  
غابي اشكنازي، الذي وصل إلى األراضي األمريكية في زيارة تستمر ألسـبوع،            " يسرائيلاإل"االحتالل  

ينها صوت اليهود للسالم وتقـدميو أمريكـا الـديمقراطيون           منظمة يهودية أمريكية من ب     25بينما أعدت   
  .الفتات تندد بدور سفاح غزة في إبادة الفلسطينيين المحاصرين" مسيرة حرية غزة"و

  9/3/2010الخليج، 
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   باليين دوالر قيمة أسواق المال العربية903 .61
 بليون دوالر 653.5بية بلغت قيمة األسهم المتداولة في أسواق المال العر:  شفيق األسدي-أبوظبي 

 بليون دوالر 903.4 بليون سهم، فيما ارتفعت قيمة السوق اإلجمالية إلى 364.4، وعددها 2009خالل 
وأعلن صندوق النقد العربي في النشرة الفصلية ألسواق المال  .2008 بليون نهاية 760.5في مقابل 

رجة في أسواق المال العربية انخفض إلى العربية التي أصدرها أمس، أن العدد اإلجمالي للشركات المد
وأكد  . بسبب شطب شركات في البورصة المصرية2008 نهاية 1542 شركة في مقابل 1495

 في المئة عنها عام 34.5 بليون دوالر بانخفاض 653.5الصندوق انخفاض أحجام التداول لتصل إلى 
 364.4 خالل إلى %19.6 العربية بـ وأكد الصندوق ارتفاع عدد األسهم المتداولة في األسواق .2008

ولفت إلى أن المعدل اليومي لعدد  .2008 بليون سهم تم تداولها خالل 304.6بليون سهم مقارنة بـ 
 1.460 ليصل في المتوسط إلى %18.4األسهم المتداولة في أسواق المال العربية سجل ارتفاعاً بنحو 

  .2008مياً خالل  بليون سهم يو1.233بليون سهم يومياً في مقابل 
  9/3/2010الحياة، 

  
  الخشية من العقاب وفقدان األمل: المفاوضات غير المباشرة .62

  هاني المصري
 برعاية أميركية،   إسرائيلكما كان متوقعاً وافقت منظمة التحرير على إجراء مفاوضات غير مباشرة مع             

  .وذلك بعد أربعة أيام على موافقة لجنة المتابعة العربية
فاألصل باألمور أن توافق المنظمة أوالً ثم تحصل على الدعم          . هذا األمر كانت غريبة وعجيبة    المفارقة ب 
فما الذي أوصل الوضع الفلسطيني الى هـذه الدرجـة مـن            . ما حصل هذه المرة معاكس تماما     . العربي

ن الضعف؟ فبعد أن قاتلت المنظمة عشرات السنين من أجل أن يكون هناك قرار وطني مستقل، وبعـد أ                 
شاركت بحروب وعقدت اتفاقيات بصورة منفردة، أصبحت بحاجة لالستقواء بالعرب لتمرير القرار فـي              

  . المؤسسة الفلسطينية
فقد . أن توافق أو توافق   : اللجنة التنفيذية للمنظمة كانت في وضع ال تحسد عليه، فقد وضعت أمام خيارين            

وبدون المظلة العربيـة كـان مـن        . لفلسطينيفالقرار العربي سبق وصادر القرار ا     . سبق السيف العذل  
المشكوك به أن تكون هناك موافقة فلسطينية بسبب المعارضة السياسية والشعبية الواسعة جدا السـتئناف               

  .يةسرائيلالمفاوضات وفقا للشروط اإل
 إن قرار لجنة المتابعة العربية الذي صدر بموافقة ومبادرة فلسطينية قبل عرض األمر على المؤسـسات               
الفلسطينية يمثل تجاوزا للمرجعية الفلسطينية التي عبرت عن نفسها في القرار الـصادر عـن اجتمـاع                 
المجلس المركزي األخير، الذي تضمن رفض استئناف المفاوضات بدون وقـف االسـتيطان وتحديـد               

  .ات السابقةمرجعية واضحة لعملية السالم، وبدء المفاوضات القادمة من النقطة التي انتهت إليها المفاوض
وهنا ال ينفع لتبرير القرار الفلسطيني القول بأن المفاوضات غير المباشرة تختلـف عـن المفاوضـات                 
المباشرة، فمثل هذا القول مجرد تخريجه للعودة للمفاوضات تحفظ بعض ماء الوجه الفلسطيني وتـشكل               

  .تمهيدا لعودة المفاوضات المباشرة ولو بعد حين
وضات غير المباشرة بين أطراف تكن العـداء لبعـضها الـبعض، وال تعتـرف               في العادة، تجري المفا   

 بين أطـراف تـرتبط ببعـضها باتفاقيـات وأجـرت            -ببعضها، أما أن تجري مفاوضات غير مباشرة        
مفاوضات ال تعد وال تحصى، بحيث أصبح المتفاوضون يعرفون بعضهم بعضا أكثـر ممـا يعرفـون                 

  .بدع الزمان فهذه بدعة من -أصدقاءهم وزمالءهم 
كيف باهللا عليكم سيتجنب صائب عريقات التفاوض مباشرة مع اسحق مولخو الـذي سـيكون موجـودا                 

  .بالغرفة المجاورة وهما يعرفان بعضهما عز المعرفة
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لقد اجازت اللجنة التنفيذية قرار الموافقة على إجراء مفاوضات غير مباشرة بصعوبة كبيرة، حيث شـهد                
وتحفظت أو اعترضت أو رفضت العديد من الفصائل والشخصيات المستقلة هذا           االجتماع نقاشا عاصفا،    

القرار فيما يدشن نهاية شهر العسل الذي ميز العالقات الداخلية فـي المنظمـة، وتحديـدا منـذ وقـف                    
  . شهراً، وحتى اآلن14المفاوضات قبل 

سوبة العواقب، التي أقدمت    كيف نفسر المجازفة بل المغامرة غير مح      : السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو     
و الجهاد اإلسالمي من جهـة،      " حماس"عليها القيادة الفلسطينية في ظل االنقسام الفلسطيني بين المنظمة و         

ومن جهة أخرى وسط الخالف الذي قد يتحول الى انقسام جديد داخل المنظمة نفسها، وربما داخل فـتح                  
  .كذلك؟

من المطالب التي طالبت بها القيادة الفلـسطينية، ومـن غيـر            تأتي الموافقة الفلسطينية بدون تحقيق أي       
  .الحصول على األجوبة الشافية على األسئلة التي قدمتها لإلدارة األميركية

فبالنسبة لمرجعية المفاوضات أحالت اإلدارة األميركية المسألة الى        . لقد جاءت األجوبة األميركية ضبابية    
الطريق، التي مضى على وجودها أكثر من سبع سنوات بـدون           البند الوارد بهذا الخصوص في خارطة       

  .نجاح
الذي شدد على يهودية    (وإضافة الى ما تقدم اعتبرت اإلدارة األميركية أن خطاب اوباما في األمم المتحدة              

وتصريحات كلينتون ذات العالقة، والتي تضمنت مواقف عامة قابلة للتفسيرات المتناقضة، هي            ) إسرائيل
  .المرجعية

كما تضمنت الردود األميركية أن إدارة اوباما أخذت علما بالرفض الفلسطيني لخيار الدولة ذات الحـدود                
المؤقتة، وأعلنت أنها سترحب بقيام دولة فلسطينية نتيجة للمفاوضات، وأكدت على عزمها على أن تنتهي               

بقيام دولـة فلـسطينية     ) وال تلتزم (الحظوا أن اإلدارة األميركية سترحب      .  شهراً 24المفاوضات خالل   
  .بدون تحديد حدودها وال عاصمتها وال مقوماتها

) NON PAPER(وأقصى ما وصلت إليه اإلدارة األميركية تقديم ورقة غير رسمية وال تحمل عنـوان  
جاء فيها أن اإلدارة األميركية ستشرح موقفها بعد انتهاء فترة األربعة أشهر تقدم لألطراف فقط ولـيس                 

  !!يا قلبي ال تحزن. على المأل
وأوضح فيليب كرولي الناطق باسم الخارجية األميركية الموقف األميركي عبر نفي أن تكون إدارته قـد                

جاهدة كيال تعـود عمليـة      ) الحظوا مجرد سعي  (أعطت ضمانات مكتوبة أو وثائق، وأن بالده ستسعى         
  .السالم الى نقطة البداية

ة الفلسطينية غير المحسوبة، هو أن القيادة الفلـسطينية تريـد أن            إن التفسير الوحيد الممكن لهذه المغامر     
تحافظ على بقاء السلطة وتجنب تحمل المسؤولية عن فشل المفاوضات وتفادي تحول الضغوط األميركية              

  .الى عقوبات سياسية اقتصادية) والعربية(ية سرائيلواإل
 وال حتى اإلدارة    إسرائيلبدون أوهام، ال على     فالقيادة الفلسطينية تذهب للمفاوضات هذه المرة بال أمال و        

  .وما يهمها أن تتجنب الغضب األميركي، حتى ال يكون مصيرها مصير ياسر عرفات. األميركية
إن خطورة الموافقة على استئناف المفاوضات بدون أفق سياسي جدي قادر على إنهاء االحتالل تكمن في                

  .من التنازالت الفلسطينية والعربية بال مقابل تفتح شهيتها للمزيد سرائيلأنها مكافأة إل
ية، سـرائيل وهذا سيؤدي الى التسريع بتطبيق المشاريع التوسعية واالستيطانية والعنصرية والعدوانيـة اإل           

  .ي امرأ واقعا ال يمكن تجنبهسرائيلالتي تجعل الحل اإل
وأسـرلة القـدس والحـصار      كما أن استئناف المفاوضات في ظل استمرار العدوان واالستيطان وتهويد           

ي غير المسبوق على مختلف الجبهات وفي جميع المناطق، يجعل          سرائيلالخانق لقطاع غزة، والتصعيد اإل    
  .الموقف الفلسطيني الحالي هو الحد األقصى، ما يفرض التنازل عنه الحقا حتى تستمر المفاوضات
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صـحيح أن   . ن أن يحصل ذلـك حاليـاً      لقد تنازل الوفد الفلسطيني سابقا عن مرجعية المفاوضات، ويمك        
القيادة لم توقع على اتفاق يتنازل عن الحقوق الوطنية، لكن الموقف الفلسطيني تآكل من اعتماد القـانون                 

  .الدولي وقرارات الشرعية الدولية كمرجعية، الى اعتبار المفاوضات سيدة نفسها وهي المرجعية
الضغط الفلسطينية والعربية والدولية، والتعامـل مـع        إن هذا الطريق أدى أيضا الى رمي أوراق القوة و         

الصراع كأنه نزاع على األرض أو حول طبيعة السالم، أو بين معتدلين ومتطـرفين أو حـول إثبـات                   
الجدارة الفلسطينية عبر بناء المؤسسات، وليس على أساس أنه صراع بين شعب تحت االحتالل يناضـل                

  . واالستقالللدحر االحتالل وانجاز الحرية والعودة
إن الخشية من تحمل المسؤولية والعقاب وفقدان األمل ال يصنعان سياسة صائبة وإنما يشكالن إمعاناً في                

  .السير في الطريق الذي وصل منذ زمن بعيد الى حائط مسدود
وهنا الينفع القول إن المفاوضات غير مباشرة وأن ال تنازل عن الشروط قبـل اسـتئناف المفاوضـات                  

وال ينفع القول إنها مؤقتة وفترتها أربعة أشـهر فقـط، وإنهـا             ) الن هذا ضحك على الذقون    (ة،  المباشر
  .فرصة أخيرة، فمثل هذه العبارات استمعنا لها سابقاً
فاستئناف المفاوضات سيولد قوة دفع تجعل الخـروج        . إن دخول حمام المفاوضات ليس مثل الخروج منه       

لحظه بيان اللجنة التنفيذية الذي تحـدث عـن إمكانيـة اسـتئناف             ولعل هذا ما    . من المفاوضات متعذراً  
  .المفاوضات بعد مرور األربعة أشهر أو وقفها مجدداً

إن المعضلة لم تكن وال هي اآلن، في أن نفاوض أو ال نفاوض، في أن نقول نعم أو ال، فالمهم المضمون          
 مجـديا لتحقيـق مكاسـب أو لـدرء          فيمكن التفاوض عندما يكون التفاوض    . السياسي الواضح لما نفعله   

  .ويمكن وقف المفاوضات عندما تكون بدون أية فوائد وخسارة صافية. مخاطر
فالصراع معقد ومركب بحيث يحتمل الجمع ما بين نعم وال، والجمع ما بين المفاوضات والمقاومة شرط                

لية ال تعطى حـال عـادال   بلورة رؤية استراتيجية فلسطينية جديدة تقوم على رؤية أن موازين القوى الحا          
، وأن الشعب الفلسطيني مطالب حتى يحقق أهدافه بالمزيد من          1967وال دولة حرة ومستقلة على حدود       

النضال الطويل والعنيد لتغيير موازين القوى، ما يوجب جعل مسألة بناء المؤسسات والمفاوضات وكـل               
 !!.وليس العكس!! شيء تابعا لعملية الكفاح إلنهاء االحتالل

  9/3/2010المركز الفلسطيني لإلعالم واألبحاث والدراسات، 
  

 خيارات وبدائل الساحة الفلسطينية .63
 ماجد كيالي

، )واضحة ومناسبة(استراتيجية  منذ زمن طويل ما عادت السياسة الفلسطينية تصدر عن رؤية سياسية
. طينيين، وتخلف إدارتهمية، وبحكم ضعف الفلسسرائيلاإل فقد تقوض خيار التسوية، بنتيجة التملّصات

بالخصوص على  خيار المقاومة المسلحة، لم تكن مآالته وتداعياته وجدواه أحسن حاالً، أيضاً، فإن مفاعيل
 .ضوء تجربة العشرة أعوام الماضية

يتراجع فقط عن فكرة الدمج بين  ، لم"فتح"دليل ذلك أن تيار المفاوضة والتسوية، وفي المقدمة منه حركة 
، وإنما قلّص حتى توقعاته )2004 و 2001في الفترة بين  التي انخرط فيها بنشاط( والمقاومة االنتفاضة

العام   بالعودة إلى األوضاع التي كانت سائدة قبل انتفاضةإسرائيلمجرد مطالبة  من المفاوضات، إلى
  .، وبتجميد االستيطان في الضفة الغربية ولو لفترة موقتة2000

غير قادر على االستمرار  ، بات"حماس"ر المقاومة المسلحة، وفي مقدمته حركة في مقابل ذلك فإن تيا
في مسار السلطة، الناشئة عن اتفاق أوسلو، ولو  ، بدالً من ذلك، انخرطت"حماس"في المقاومة، بل إن 

ثمناً  وبالمحصلة فقد دفع الفلسطينيون في الفترة الماضية! الساحة الفلسطينية بثمن االقتتال واالنقسام في
 .باهظاً لهاتين التجربتين، من دمائهم وتضحياتهم وعمرهم
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، وحتى أنهما لم تقدما على )والمقاومة المفاوضة(تقران بفشل طريقهما " حماس"وال " فتح"الالفت أن ال 
لتفحص أوجه القصور فيهما، وتبين دور كل من العاملين الذاتي  أية مراجعة نقدية لهاتين التجربتين،

  .عدم وصولهما إلى الجدوى المفترضة وعي فيوالموض
اقتناعاً من قبل، وتحت ضغط  باتت أكثر) ومعها السلطة" (فتح"األنكى أن يحصل ذلك على رغم أن 

. ملموس، قياساً بالتضحيات والتنازالت التي قدمتها التجربة، أن طريق المفاوضات ال توصلها إلى شيء
 ية قدرتها، ذاتياً وموضوعياً، على االستمرار بتحمل كلفة، أوأدركت محدود "حماس"وأيضا على رغم أن 

الصاروخي، وانشغالها عوض  تبعات، المقاومة المسلحة، ناهيك عن العمليات التفجيرية وعمليات القصف
  .ذلك بترسيخ سلطتها في غزة

، ) والمقاومةالمفاوضة(الخيارين  طبعاً ال نقصد هنا اإليحاء، بأي شكل، بأن المشكلة تكمن في أي من
المشكلة تكمن في االرتهان لشكل بعينه من دون آخر، وبعدم  فبغض النظر عن تقييم هذين الخيارين، فإن

المتاحة، مثلما  بناء على دراسة المعطيات السياسية وتبين الظروف المحيطة، واإلمكانيات انتهاج خيار ما
 .(وهذا شأن نقاش أخر(حيز التجربة  يتكمن في كيفية إدارة هذا الخيار أو ذاك، وشكل ممارسته ف

لالحتالل، بمقدار ما يعني أن عليهم  ثم إن هكذا استنتاجاً ال يعني أنه ينبغي على الفلسطينيين االستكانة
صراع يفترض انه طويل وممتد ومعقد، وإخضاع أشكال نضالهم  ترشيد كفاحهم، واالقتصاد بطاقتهم، في

  بدل تبديدها في ظروف غير مواتية، وفي معارك غير متوازنة،ممكنة ومناسبة، إلستراتيجية سياسية
 .ودفعة واحدة

، بعقم استمرار كل منهما )مضطرين) وإن سلّما عملياً") حماس"و" فتح("المفارقة أن الطرفين المهيمنين 
 إال أنهما ما زاال يصران على االستمرار كل بخياره الخاص، بخياره السابق، بالثمن الباهظ للتجربة،

، (!)المفاوضات على أن البديل من المفاوضات إال) والسلطة" (فتح"هكذا تصر . السابقة ووفق الطريق
لن توصل إلى النتيجة المتوخّاة، وأن  في حين أن الواقع يؤكد أن موازين القوى، والمعطيات المحيطة،

لى خيار المقاومة ع" حماس"وبدورها تصر . للفلسطينيين  لن تتنازل طوعاً وبالمفاوضاتإسرائيل
 ، على رغم إنها نحت هذا الخيار عملياً، مكتفية بالحديث عن تمسكها بنهج)به بالشكل الذي تمت(

  !المقاومة، وكأن ممارسة المقاومة ومجرد القول بها سيان
ة قدرتهم على توليد بدائل مناسب عدا هذا العنت، أو الجمود، فإن مشكلة الفلسطينيين تكمن، أيضاً، في عدم

، إذا استثنينا الحديث )في مجال الرؤية النظرية على األقل في الممارسة السياسية أو(للنهجين السائدين 
دون أن  ، من"الدولة الواحدة"قيادات السلطة عن التحول من خيار الدولتين إلى خيار  اللفظي من بعض

  .يعني ذلك، أو يقصد، شيئاً محدداً، في الممارسة السياسية
اليومية، وتفتقر ألي رؤية  مجال يمكن مالحظة كم أن الساحة الفلسطينية مستغرقة في السياسةفي هذا ال

، ورفع الحصار عن إسرائيلالمفاوضات مع  سياسية إستراتيجية أو مستقبلية، في تركيزها على
 .ةوانشغالها في الخالفات الفصائلية، وغير ذلك من األمور الداخلي الفلسطينيين، ووقف االستيطان،

بديلة ومناسبة، وابتداع  ويمكن إحالة القصور المزمن عن توليد رؤى سياسية جديدة، وانتهاج خيارات
سيما منذ أواخر عقد التسعينات، إلى ضيق أفق القوى  وسائل نضالية مواتية، في الساحة الفلسطينية، ال

 .ة من استمرار الوضع الراهنواستمرائها الهيمنة، كما إلى وجود فئات مستفيد المهيمنة، وتكلّس بناها،
المجتمع المدني على ذاته،  أيضاً، يمكن إحالة هذا الوضع إلى ضمور المشاركة الشعبية، وانكماش

  .باتت تضع مصالحها فوق مصلحة الشعب وقضيته وانقطاعه عن اإلطارات الفصائلية السائدة، التي
تشابه مسار ) تحرر وطني إلى وضع حركةبالقياس (وفي الحقيقة فإن هذه الحالة الفلسطينية الشاذة 

لإلنجازات الوطنية، وعاجزة إزاء التحديات  المجتمعات التي تعيش في ظل هيمنة سلطوية، مفتقرة
فصائلية، تسودها عالقات بطركية وزبائنية، وتفتقد لحراك داخلي، وتطغى  الخارجية، السيما مع بنية
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خياراتها في مواجهة  ا سمات تغطي بها عجزها وإخفاقاألجهزة األمنية، ومظاهر العسكرة، وكله عليها
  .إسرائيل

جد ) والعالقات والوسائل تطال البنى(في هكذا وضع فإن عملية تخليق رؤى وخيارات سياسية جديدة 
بمسارات الحراك السياسي، وبموارد المجتمع،  صعبة ومعقدة ومضنية، بواقع أن القوى السائدة تتحكم

 .ظواهر جديدة، ترى فيها بديالً لسلطتها ونفياً لهيمنتها، ولو بعد حين ييد، أيوتعمل على خنق، أو تق
الفلسطينية، جدية وشاملة  هذا الوضع يفسر غياب أية محاوالت لتوليد حالة وطنية جديدة في الساحة

وهو ما يفسر، أيضاً، تخليق بعض . الفصائلي القائم وواعية، تشكل بديالً، أو ممهداً لبديل، للوضع
 وأخرى، في هذه الساحة، بشكل عشوائي، وربما مفبرك، سرعان ما تتكشف عن اإلطارات، بين فترة

جدي ومسؤول في هذا  تفريخات لبعض الفصائل المهيمنة، أو كامتداد لها، ما يسهم في إعاقة أي عمل
 .االتجاه، تبدو الساحة الفلسطينية أحوج ما تكون إليه

  9/3/2010الحياة، 
  

  وقعاتال تخفضوا الت .64
  يوسي بيلين

بشكل عام حين تعود المواضيع السياسية إلى جدول األعمال الوطني، وباألساس حين يترافق األمر 
وزيارات مسؤولين أميركيين كبار، مثل الزيارة الحالية لنائب الرئيس بايدن، تبدأ المساعي لتخفيض 

إن الحديث يدور عن استمرار دوما سيوجد أحد ما في اإلدارة في واشنطن ليقول . مستوى التوقعات
وفي القدس أيضا . المسيرة السياسية وليس أي شيء جديد آخر، ودوما سيقترح عدم انتظار شيء ثوري

يكلف الناطقون بلسان الحكومة أنفسهم عناء الشرح بأن هذه مجرد زيارة أخرى أو إنه مجرد لقاء آخر، 
  . لمنشود في منطقتنا بالسالم ا–وبالتأكيد ليس مؤكدا على الفور –لن يأتي 

ية وقيادة إسرائيلصحيح أنه مرت أكثر من سنة منذ أجريت محادثات سياسية بين حكومة . ليس في حالتنا
فلسطينية، وكذلك فإن زيارة نائب الرئيس ليست حدثا متكررا في مطارحنا، وعلى الرغم من ذلك، هذه 

في هذه المرة من الصعب ايجاد أناس والسبب في ذلك هو أنه . المرة يجري تخفيض مستوى التوقعات
  .وبالذات هذه مناسبة إلحداث مفاجأة. يؤمنون بأن التطور السياسي الحالي سيؤدي إلى اختراق

الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تلقى التسويغ الذي احتاجه بعد أن . محادثات التقارب تصبح حقيقية
. اء، بنيامين نتنياهو، مستعد هو أيضا لهذه العمليةأعطاه العالم العربي مباركته، فيما أن رئيس الوزر

ومع أنهما كالهما ال يحتاجان إلى وسطاء، وكان من األفضل لهما أن يجريا محادثات مباشرة، من المهم 
  .للمفاوضات أن تنطلق على الدرب

وعين من هو معني بأن يمنح فرصة للمفاوضات الغريبة هذه ملزم بأن يضمن أال تجرى فقط مرة كل أسب
من المهم أن يتقرر مكان بعيد عن وسائل اإلعالم، تنزل فيه الوفود الثالثة على مدى . لرفع العتب فقط

المشاركون يغادرون المكان بين الحين واآلخر للتشاور مع قياداتهم، ولكن على مدى معظم . بضعة أشهر
  .الوقت سيكونون في المنطقة التي تجرى فيها المفاوضات

 والفلسطينيين هو أمر حيوي، ولكن أيضا المحادثات إسرائيلتصاال مباشرا بين ممثلي من الواضح أن ا
 أشهر، ستسمح للطرفين، وكذلك للوسيط، بأن يعرفوا إذا كان 4 – 3المكثفة على مدى فترة زمنية من 

الحديث يدور عن مسيرة جدية أم عن مجرد محاولة لإلظهار لألميركيين بأنهم يتصرفون على نحو 
 –وفي نهاية الفترة يكون بوسع الوسيط أن يفحص إذا كان هناك مجال لعقد مؤتمر قمة . بمناس

 أم أن الفجوات بين الطرفين كبيرة لدرجة أنه ال أمل –بمشاركة الرئيس باراك أوباما وعباس ونتنياهو 
  .في نجاح مثل هذه القمة
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معقول في أن تلتقي مواقف نتنياهو، وما هي االحتماالت؟ ظاهرا يمكن القول بأنه ال يوجد أي احتمال 
صحيح أن المفاوضات هي مفاوضات، وأحيانا تنطوي . حتى بعد خطاب بار إيالن مع مواقف عباس

على مفاجآت، ولكن حتى لو لم يكن هناك تقدم نحو اتفاق دائم، فمن غير المستبعد أن تشق الطريق إلى 
  .تسوية جزئية

. ني من خريطة الطريق، رفضت حتى اآلن من قبل الفلسطينيينتسوية جزئية، في شكل تحقيق القسم الثا
ولكن إذا كان الحديث يدور .  أيضا مرغوب فيها أقل بكثير من تسوية دائمةسرائيلكما أنها بالنسبة إل

عن إقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة على أغلبية ذات مغزى في الضفة الغربية، وتترافق وقول 
 فسيكون هذا أفضل بكثير من الوضع المتفجر –دئ التي توجه التسوية الدائمة أميركي واضح حول المبا

  .القائم
  9/3/2010، الغد، األردن، ) هيومإسرائيل(

  
  شؤون السيادة" من "إسرائيل"ـتصدير الغاز ل .65

  ياسر الزعاترة
  قضت المحكمة اإلدارية في مصر بعدم اختـصاص القـضاء فـي       ،بعد رحلة طويلة في ميادين المحاكم     

 وهو القرار الذي غلفته بنـصوص       ،"شؤون السيادة " باعتبارها من    سرائيلمناقشة قضية تصدير الغاز إل    
  . التي وصفتها بالمعيبةسرائيلتتحدث عن ضرورة إعادة النظر في اتفاقية تصدير الغاز إل

 ،الشتاءوالمثير أن يأتي قرار المحكمة في ظل أزمة الغاز المنزلي التي تعصف بالمصريين خالل موسم                
 ليس فقط ألنها بالغـة      ،وفي ظل استمرار الجدل حول االتفاقية التي أثارت وستبقى تثير قهر المصريين           

الذي يريد الـبعض اسـتبداله      ) الدولة العبرية ( ولكن أيضا ألنها تمت مع عدو مصر الحقيقي          ،اإلجحاف
  .مصريبالفلسطينيين في قطاع غزة باعتبارهم التهديد الحقيقي لألمن القومي ال

 ودفعهم إلى إنشاء موقع ساخر على       ،هذا الوضع البائس هو الذي استفز عددا من رواد اإلنترنت الشباب          
 مـشيرين إلـى ضـرورة تزويـدهم         ،"إسرائيلفلسطين عدونا فلنعاملها كما نعامل      "بعنوان  " الفيسبوك"

ثيرة لألسى والسخرية فـي      فضال عن قضايا كثيرة أخرى م      ،يينسرائيلالفلسطينيين بالغاز مجانا أسوة باإل    
  .آن

 فإن الحكومة المصرية لن تقول لشعبها لماذا يقدم الغـاز           ،"شؤون السيادة "وألن قضية تصدير الغاز من      
 وما هـي الموانـع      ، ولماذا ال تتاح مناقشة االتفاقية     ،يين بحوالي ربع أو خمس سعره في السوق       سرائيللإل

قنابـل نوويـة   (يشكل اإلعالن عنه تهديدا لألمن القومي      دون ذلك؟ هل يأخذ المصريون شيئا في المقابل         
 ، فما جرى هو نتاج سياسات لنخبة تحكمت بالـسلطة والثـروة           ،؟، الشيء من ذلك في واقع الحال      )مثال

 والشعور بضرورة قمع    ، وقد تكرس ذلك منذ ظهور مالمح التوريث       ،ورهنت وجودها ودورها بالخارج   
  .المعارضة دون ضجيج خارجي

 األمين العام الـسابق لوكالـة       ،بثا تبعا لذلك أن يخرج المصريون في استقبال محمد البرادعي         هل كان ع  
 مع أن في مصر من هم أكثـر        ،الطاقة الذرية في المطار بكل تلك األعداد من أجل دعم ترشيحه للرئاسة           

  .قدرة منه على تولي المنصب
 والتـي لـم     ،ئمة على مختلف األصعدة   موقف المصريين هذا كان بمثابة إعالن ضجر من السياسات القا         

  . وإنما أصابت أيضا الدور والحضور المصري في المجال العربي واإلقليمي،تصب الداخل فقط
 ألن  ، فذلك منتهـى البـؤس     ،عندما يتشبث رموز الوضع الرسمي بفريق كرة القدم لكي يحسنوا شعبيتهم          

 لن يعزز دور مصر اإلقليمي ويحمي أمنها        فوز الفريق المصري بكأس العالم وليس كأس األمم اإلفريقية        
 حتى لو كان من حق الناس أن يفرحوا بأبنائهم الذي جـدوا     ، كما لن يغير طبيعة حياة المصريين      ،القومي

  . هم الذين ليس من بينهم ابن لمسؤول،واجتهدوا وفازوا
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 ،دورهـا موضوع تصدير الغاز لدولة الصهاينة التي زرعت في هذه المنطقة من أجل ضرب مـصر و               
 هذا الموضوع كان وال يزال بمثابة الجرس الذي يذكّر المصريين           ،أكثر من استهداف الفلسطينيين أنفسهم    

  . ويحفز تبعا لذلك رغبتهم في التغيير،صباح مساء بالبؤس الذي يعيشونه على مختلف الصعد
ترعرعت طوال   لكن مؤسسة األمن التي نمت و      ،والحق أن في مصر شعب أبي يرفض الظلم بكل أشكاله         

 أما الذي ال يقل أهميـة فيتمثـل فـي دور    ،عقودا بعد أن صرف عليها بسخاء هي التي تحول دون ذلك          
الذي يقف بدوره إلى جانب الوضع القائم وضد أشواق         ) األمريكي على وجه الخصوص   (الخارج الغربي   

ل غضب قطـاع مـن       ولنتخيل لو أن غضب المصريين يجد دعما من الخارج مث          ،المصريين في التغيير  
  . بل مجرد حياد ال أكثر، ما الذي يمكن أن يحدث؟، مع أننا ال نأمل دعما،اإليرانيين

 كما لن يوقف دعمهـم لقـضايا        ،كل ذلك لن يوقف مساعي المصريين إلحداث التغيير بكل وسيلة ممكنة          
  . الزمان أم قصر طال، ما يعني أن التغيير قادم لن يوقفه شيء،أمتهم الكبرى التي يفرط بها النظام

  9/3/2010الدستور، األردن، 
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