
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
    

  
    

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

   وحدة استيطانية في القدس1600 يطلب اجتماعاً عربياً لبحث قرار بناء عباس
   الدفاعيةاإلستراتيجيةمانع إدراج السالح الفلسطيني في لبنان ضمن نال : علي بركة

  للضغط على السلطة" التحريض الفلسطيني"نتنياهو سيرصد : "هآرتس"
  دول عربية تبلغ واشنطن سحب الموافقة على استئناف المفاوضات غير المباشرة: "األيام"

  للجوازات الغربية" عملية تزوير كبرى" بـ"إسرائيل"قائد شرطة دبي يتهم 
 يجب التوقف عن تقليد النعام واالعتراف باستحالة السالم دون حماس: أردوغان

تصادق على بناء" إسرائيل"
 وحدة استيطانية في 1600
  القدس

  
 4 ص... 

 1724 10/3/2010األربعاء 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1724:         العدد       10/3/2010األربعاء  :التاريخ

    :السلطة
 5   وحدة استيطانية في القدس1600 يطلب اجتماعاً عربياً لبحث قرار بناء عباس .2
 5    شهرا إلنهاء المفاوضات حول قضايا الحل النهائي24 رسالة كلينتون لعباس تحدد :قاتعري .3
 6  الفلسطينيعزام االحمد ينفي تغيير الطاقم التفاوضي  .4
 6    ميتشيل يعرض آلية المفاوضات غير المباشرة األسبوع المقبل:ياسر عبد ربه .5
 6  هنية يعلن عن نيته تعيين وزيرة للمرأة في حكومته .6
 7  السلطة تؤكد مشاركة عباس في قمة طرابلس .7
 7    اقتحام المساجد من قبل أمن السلطة استكمال لدور االحتالل:التغيير واإلصالح"كتلة  .8
 7 حكومة هنية تطالب المجتمع الدولي الضغط على دولة االحتالل لوقف االستيطان .9
 8   من نشطاء حركة فتح77 تقرر العفو عن "إسرائيل" :مصادر فلسطينية .10
 8 يون الفلسطينية الرسمية باستضافة قيادات من حماسالسلطة تسمح لهيئة االذاعة والتلفز .11
    

    :المقاومة
 8  أكذوبة" منظمة التحرير"و..  وصلت إلى نقطة الصفر"إسرائيل"التسوية مع : الزهار .12
 9   ةاستئناف المفاوضات يهدف إلى التآمر على مشروع المصالح: البردويل .13
 9    الدفاعيةاإلستراتيجيةمانع إدراج السالح الفلسطيني في لبنان ضمن نال : علي بركة .14
 10  ومؤسساتية حماس أكثر الحركات اإلسالمية شورية: المصري .15
 10   فلسطينيا1090قتلوا العام الماضي  والسلطة الفلسطينية "إسرائيل": حماس .16
 11  غزةب موظف 500وقطع رواتب  من أنصارها بالضفة 28حماس تتهم السلطة باعتقال  .17
 11  توسيع االستيطان ثمرة الستئناف المفاوضات: حماس .18
 12   خارطة طريق للمصالحةح نائب فتحاوي يقتر .19
 12 االحتاللفتح وحماس في سجون بين مصالحة  .20
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 12   للضغط على السلطة" التحريض الفلسطيني"نتنياهو سيرصد : "هآرتس" .21
 13   مع السلطةالمتحدة والرباعية بالضغط إلجراء مفاوضات مباشرة فوراًشالوم يطالب األمم  .22
 13  تنفي استئناف الوساطة التركية مع سوريا" إسرائيل" .23
 13  جلب آالف يهود الفالشا إلى فلسطين المحتلة" إسرائيل"يشاي يكشف عن عزم  .24
 14  شهرين خالل  "إسرائيل"ألف إسرائيلي غادروا  431: اإلحصاء المركزي .25
 14    العرب"جيرانها"مع بالتعاون  تريد بناء محطة نووية "إسرائيل: "وزير البنى التحتية .26
 14   دفاع أكثر بكثير مما تنفقه أي دولة أخرىنفق على الت" إسرائيل: "وزير المالية .27
 15   في الموساد والدبلوماسي ديفيد كيمحياوفاة الرجل الثاني سابق .28
 15  وزارة الداخلية اإلسرائيلية تستأنف منح األجانب العاملين في الضفة والقدس تصاريح عمل .29
    

    :، الشعباألرض
 15  آذار الحالي/  مارس16 سيهدم األقصى في : عن مجموعات يهودية نقالً"هآرتس" .30
 16  متطرفون يهود يؤدون طقوساً تلمودية داخل األقصى .31



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1724:         العدد       10/3/2010األربعاء  :التاريخ

 16 التخاذل عن نصرة األقصى حرام شرعاً: صبري .32
 16  بلدية االحتالل تؤكد عزمها االستيالء على الشيخ جراح: القدس .33
 16  إصابة ُمِسنة واالستيالء على منزلها بالقدس .34
 17 إشراف المستويين الرسمي والدينياالعتداءات اإلسرائيلية المتصاعدة في القدس تتم ب:  حلبيةأبو .35
 17   خالل الشهور القليلة األخيرةياًقدسم طفالً 25عتقل االحتالل ي .36
 17  أهالي األسرى يضربون عن زيارة أبنائهم الشهر المقبل احتجاجاً على سياسات االحتالل .37
 18  االحتالل يحاول الضغط على حماس بشأن التبادل: مركز األسرى .38
 18   يتظاهرون ضد الحزام األمني شمال غزةأجانبعشرات الفلسطينيين ونشطاء  .39
 18  2010منذ مطلع تجمع نقابي فلسطيني يتهم حكومة فياض بقطع رواتب مئات الموظفين  .40
   

   :اقتصاد
  19  لتسهيل تطور االقتصاد الفلسطيني"إسرائيل"بالضغط على " الرباعية"وزير االقتصاد يطالب  .41
   

   :صحة
  19 اإلماراتية تزّود مستشفيات غزة بالوقود هيئة األعمال الخيرية .42
   

   : ناألرد
 19  "إسرائيل"األردن ينفي بيع يورانيوم مخصب إلى  .43
 19    في القدس بناء وحدات استيطانية"إسرائيل"األردن يدين قرار  .44
   

   : لبنان
 20 انجنوب لبن" يونيفيلال"اجتماع لبناني إسرائيلي برعاية  .45
 20 اجتماع بين البزري والقوى اإلسالمية في عين الحلوة: لبنان .46
   

   :عربي، إسالمي
 20  دول عربية تبلغ واشنطن سحب الموافقة على استئناف المفاوضات غير المباشرة: "األيام" .47
 20   يجب التوقف عن تقليد النعام واالعتراف باستحالة السالم دون حماس:أردوغان .48
 21  للجوازات الغربية" عملية تزوير كبرى"قائد شرطة دبي يتهم إسرائيل بـ .49
 22  وزير إماراتي يدلي بأول تصريح لإلذاعة اإلسرائيلية منذ اغتيال المبحوح .50
 22  الستئناف الوساطة التركية مع سوريا  بعثت بإشارات إيجابية"إسرائيل": أردوغان .51
 23  الى مكان لغير المسلمين" األقصى"حويل تحذر من محاوالت يوغلو أاكمل الدين  .52
 23  امين عام اتحاد الممرضين العرب من دخول اراضيهاالسلطات المصرية تمنع  .53
 23  "النووي" تقترح مؤتمراَ دولياً إلخالء الشرق األوسط من العربية الجامعة .54
 23  رئيس اتحاد وكاالت األنباء العربية يدعو للتوحد في الدفاع عن المقدسات .55
 24   "تهويد القدس"اتحاد المحامين العرب يدعو لإلضراب احتجاجاً على  .56
 24  األقصى على االنتهاكات للمسجد "اسبوع االحتجاج"سياسيون وطالب موريتانيون ينظمون  .57
  
   



  

  

 
 

  

            4 ص                                     1724:         العدد       10/3/2010األربعاء  :التاريخ

   :دولي
 24 نياهو أن تفاهمات والية أولمرت غير ملزمةميتشل أبلغ عباس ونت": هآرتس" .58
 25 غير مباشرة وميدانية وسرية بين أبو مازن ونتنياهو.. ثالث مسارات للمفاوضاتبايدن يقترح  .59
 26 وحدة استيطانية في القدس 1600لبناء " إسرائيل"بايدن يدين خطط  .60
 26 السلطة باتت تستعمل وسائل جديدة في التعذيب أكثر قسوة: منظمة عربية في بريطانيا .61
 28  األمم المتحدة تدين الخطط اإلسرائيلية لتوسيع المستوطنات .62
 28 ال مبادرة أوروبية للسالم: برلمانية دنماركية .63
 28 السلطة طلبت مني التنحي بعد انتقاد تعاملها مع تقرير جرائم الحرب: فولك .64
 28 "إسرائيل"عائلة راشيل كوري تقيم دعوى قضائية ضد  .65
 29 أستراليا تؤكد استخدام جواز سفر رابع .66
    

    :حوارات ومقاالت
 29  مصطفى العاني. ز.اقتلوا المبحوح في دبي: هكذا صدر األمر .67
 31  نواف الزرو... خنساوات فلسطين في يوم المرأة العالمي .68
 33  منير شفيق... قرار الجامعة العربية بالعودة إلى المفاوضات .69
 35  حسن أبو طالب. د... ىعملية السالم من الجمود إلي بدائل أخر .70
    

  37  :كاريكاتير
***  

  
   وحدة استيطانية في القدس1600 تصادق على بناء "إسرائيل" .1

 وحدة سكنية   1600لى بناء   الموافقة ع أعلنت  وزارة الداخلية اإلسرائيلية    أن   10/3/2010 السفير،   ذكرت
في القدس الشرقية، مشيرة إلى أن هذا المشروع يـستهدف نطـاق هـذه              » رمات شلومو «في مستوطنة   

 30وأوضحت أن ما ال يقل عـن        . المستوطنة من جهتي الشرق والجنوب، ويشمل أيضاً تطوير مداخلها        
لى أن تنفيذ هذا المشروع سـيبدأ       في المئة من هذه الوحدات الجديدة ستخصص لألزواج الشابة، مشيرة إ          

 يوماً، وهي المهلة التي يفرضها القانون اإلسرائيلي للبت في المراجعات أمام الجهات اإلداريـة               60بعد  
  . والقضائية المختصة

 دونماً، على أن متوسط 580فإن هذا المشروع سيقام على مساحة       » يديعوت أحرونوت «وبحسب صحيفة   
وقالت مخططة منطقة القدس في وزارة الداخليـة المهندسـة          .  مترا مربعا  120مساحة كل وحدة سكنية     

األحيـاء  (الخطة تتماشى مع سياسة وزارة الداخلية بتوسيع األحياء الـسكنية القديمـة             «داليت زيلبر إن    
  . »وزيادة عدد المساكن المطروحة على السكان) االستيطانية

اليساري مئير مرغليت هذا القـرار،      » ميرتس«زب  وانتقد عضو مجلس بلدية االحتالل في القدس عن ح        
لزيارة بايدن إلى األراضي المحتلة، وعرقلة للمساعي التـي تبـذلها اإلدارة            » صفعة«معتبراً أنه يشكل    

ليس من قبيل الصدفة أن     «وأضاف أنّه   . األميركية لتحريك المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية      
لـم يـستطع أن   «، الفتاً إلى أن وزير الداخلية اإلسرائيلي إيلي يشاي     »قيتيصدر هذا القرار في هذا التو     

  . »يكبح جماح نفسه لمدة يومين أو ثالثة أيام حتى يغادر بايدن إسرائيل



  

  

 
 

  

            5 ص                                     1724:         العدد       10/3/2010األربعاء  :التاريخ

ويأتي اإلعالن عن هذا المشروع االستيطاني بعد يوم من إعالن وزير البيئة اإلسـرائيلي جلعـاد أردان                 
قرب بيت لحـم فـي      » بيتار عيليت « وحدة سكنية جديدة في مستوطنة       112أعلن، أمس األول، عن بناء      

  . الضفة الغربية
مكتب وزير الحرب االسرائيلي ايهود باراك      أن   ،القدس المحتلة  من    10/3/2010 وكالة سما،    وأوردت

 االربعاء بيانا استنكر فيه  االعالن مساء امس عن قرار لجنـة التنظـيم والبنـاء                 -اصدر صباح اليوم    
 وحدة سكنية جديدة في حي رامات شلومو في شـمال           1600لوائية في وزارة الداخلية االسرائيلية بناء       ال

تعـرب عـن   " وقالت االذاعة العبرية الرسمية ان جهات في مكتب وزير الحرب    . شرق القدس المحتلة  
  ".سخطها من االعالن المستغنى عنه الذي جاء في توقيت يضر بالمفاوضات مع الفلسطينيين

  
   وحدة استيطانية في القدس1600 يطلب اجتماعاً عربياً لبحث قرار بناء عباس .2

' عـاجال ' اجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الثالثاء اتصاال هاتفيـا            : رام اهللا  -القدس المحتلة 
 لمواجهـة ' خطوات سياسية عاجلـة  'باالمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، ودعا العرب الى اتخاذ           

  . وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية1600القرار االخير للحكومة االسرائيلية ببناء 
، اتـصاال  )أمس(اجرى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم 'وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية      

يـر للحكومـة    هاتفيا عاجال مع األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وبحث معه القرار األخ             
 وحـدة   112 وحدة استيطانية في القدس وحولها بعد قرارها قبل يـومين بنـاء              1600اإلسرائيلية ببناء   

  .'استيطانية في الضفة الغربية
جرى التشاور حول اتخاذ خطوات سياسية عاجلة في ضـوء هـذا التـصعيد اإلسـرائيلي                'وتابع البيان   

، في اشارة الى الموافقة     'لمتابعة العربية والقيادة الفلسطينية   المقصود، واالستفزاز الواضح إثر قرار لجنة ا      
  .العربية ثم الفلسطينية على اجراء محادثات غير مباشرة بين الفلسطينيين واالسرائيليين

إجراء اتصاالته مع أعـضاء اللجنـة العربيـة التخـاذ           'وختم البيان ان الرئيس عباس طلب من موسى         
  .' مع خطورة هذا العمل اإلسرائيلي الذي يتحدى االرادة الدوليةالخطوات والمواقف التي تتناسب

 مسكن للمستوطنين اليهود في القـدس       1600وكانت وزارة الداخلية االسرائيلية وافقت الثالثاء على بناء         
  .الشرقية المحتلة حيث غالبية السكان من العرب

صريح للصحافيين ان قرار اسرائيل بنـاء       واعتبر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة في ت         
هذا القـرار خطيـر     'وقال ابو ردينة    . 'تعطيل المفاوضات ' مسكن في القدس الثالثاء سيؤدي الى        1600

نعتبر قرار البناء في القدس الشرقية حكما بالفشل        'واضاف ابو ردينة     .'وسيؤدي الى تعطيل المفاوضات   
  .'وضات غير المباشرة، ما سيؤدي الى تعطيل هذه الجهودعلى الجهود االمريكية قبل ان تبدأ المفا

اصبح من الواضح ان اسرائيل ال تريد السالم وال تريد المفاوضات وعلى االدارة االمريكية الـرد       'وتابع  
وشدد ابو ردينة على ضرورة حصول تدخل         .'على استفزازات اسرائيل فورا وباجراءات عاجلة وفاعلة      

لم يعد من الممكن السماح بهذه السياسة االسـرائيلية         'وقال  . تيطان االسرائيلية امريكي لوقف سياسة االس   
االستيطانية االستفزازية دون ضغط امريكي فعلي من خالل اتخاذ موقف يلزم اسـرائيل بوقـف هـذه                 

  .'االعمال والممارسات المدمرة لعملية السالم
  10/3/2010القدس العربي، 

  
   شهرا إلنهاء المفاوضات حول قضايا الحل النهائي24حدد  رسالة كلينتون لعباس ت:عريقات .3

اكد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلـسطينية الـدكتور صـائب              :وليد عوض  -رام اهللا   
عريقات الثالثاء بان ورقة التطمينات االمريكية التي ارسلت من قبل وزيرة الخارجية االمريكية هيالري              
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 شهرا النهاء المفاوضات حول قضايا الحل النهـائي         24ني محمود عباس حددت     كلينتون للرئيس الفلسطي  
  .للصراع الفلسطيني ـ االسرائيلي

واوضح عريقات بان قضايا الحل النهائي التي من المفترض انهاء المفاوضات بشأنها في غضون سنتين               
  .االمنتشمل حدود الدولة الفلسطينية وملف القدس واالستيطان والالجئين والمياه و

 242واوضح عريقات بان الرسالة االمريكية تنص على ان مرجعية عملية السالم هي القـرار الـدولي                 
 اضافة الى مـؤتمر مدريـد       1967القاضي باالنسحاب االسرائيلي من االراضي الفلسطينية المحتلة عام         

  .سطيني ـ االسرائيليللسالم والمبادرة العربية للسالم وااللتزام بحل الدولتين إلنهاء الصراع الفل
واعاد عريقات التأكيد على ان الرسالة االمريكية تؤكد اعتزام واشنطن االعالن عن الطـرف المعطـل                
للمفاوضات غير المباشرة في حال فشلها، مشيرا الى ان عباس طلب من ميتشل اعترافا امريكيا بالدولـة                 

  .لسالم غير المباشرةالفلسطينية في حال افشلت حكومة بنيامين نتنياهو مفاوضات ا
  10/3/2010القدس العربي، 

  
  الفلسطينيعزام االحمد ينفي تغيير الطاقم التفاوضي  .4

عزام األحمد عضو لجنة توجيه المفاوضات الفلسطينية ما نشرته بعض وسائل :  نظير مجلي-تل أبيب
غير صحيح على هذا كالم » الشرق األوسط«وقال لـ .اإلعالم عن تغيير الطاقم التفاوضي الفلسطيني

وأضاف أن المفاوضات غير المباشرة . االطالق وأن الحديث كما قلت له عالقة بلجنة التوجيه فحسب
ستطلق عملية السالم لكن بالتأكيد لن تنهيها، ومن أجل التوصل إلى سالم «بين إسرائيل والفلسطينيين 

متفائلة من نجاح «ة األميركية وأوضح أن اإلدار. »شامل ال بد من المفاوضات المباشرة بين الطرفين
  .»المفاوضات، ألن نقاط االتفاق بين الطرفين أكثر وأكبر بكثير من نقاط الخالف

  10/3/2010الشرق األوسط، 
 

    ميتشيل يعرض آلية المفاوضات غير المباشرة األسبوع المقبل:ياسر عبد ربه .5
جنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر        أعلن أمين سـر الل     :عبد الرؤوف أرناؤوط، أ ف ب     : رام اهللا، دبي  

المبعوث األميركي لعملية السالم في الشرق األوسط جورج ميتشيل سـيعود   الفلسطينية ياسر عبد ربه أن
المفاوضـات غيـر    المنطقة األسبوع المقبل ليعرض على القيادتين الفلـسطينية واإلسـرائيلية آليـة    إلى

  .المباشرة
  10/3/2010الوطن السعودية،

  
   عن نيته تعيين وزيرة للمرأة في حكومتههنية يعلن .6

اعلن اسماعيل هنية رئيس حكومة غزة التي تديرها حركة حماس امس عـن نيتـه                :غزة اشرف الهور  
  .تعيين امرأة في منصب وزيرة شؤون المرأة في القطاع

ن وزيـرة   وقال هنية خالل حفل تكريمي في يوم المرأة العالمي ان حكومته لديها النية والتوجه نحو تعيي               
للمرأة في تشكيل الحكومة الحالية، الفتا الى ان حكومته تسعى الى ان يكون ضمن صفوفها اكثـر مـن                   

  .'اعطاء الفرصة للمرأة في صنع القرار'وزيرة لـ
واكد هنية على ضرورة تواجد المرأة في السلك الدبلوماسي والحكومي، كما هي موجودة فـي الـسلطة                 

  .التنفيذية والقضائية
نحن دفعنا  'كلمته تحدث هنية عن دور حكومته في دعم المرأة الفلسطينية وتلبية احتياجاتها، وقال              وخالل  

بالمرأة لتكون في البرلمان والبلديات والوظائف العليا في مختلف الوزارات وحتى الشؤون االمنية، وهذا              
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، موضـحا   'الشرع والقيم امر نفخر به، ونحن ال نمن على المرأة في ذلك بل هذا حقها وما تعارف عليه                 
  .'وفق الضوابط الشرعية'ان حكومته تسعى الن تصل المرأة الى ابعد مدى 
شاركت الرجل في كل المهـام الـشرعية والوطنيـة          'وعبر عن فخره بالمرأة الفلسطينية التي قال انها         

  .'والفكرية والسياسية وتقدمت حتى في ميدان المقاومة
 الف دوالر   700ب هنية خالل االحتفال ان حكومته نفذت مشاريع بقيمة          وفي السياق قال زياد الظاظا نائ     

 بالمئة عما كانت عليه في      43.5لخدمة المرأة، مبينا ان نسبة التوظيف للمرأة في ظل حكومة غزة بلغت             
 . بالمئة38.5الحكومات السابقة والتي بلغت 

  10/3/2010القدس العربي، 
  

  بلسالسلطة تؤكد مشاركة عباس في قمة طرا .7
 أكدت السلطة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس سيشارك في القمـة العربيـة المقبلـة فـي                  :رام اهللا 

وقـال  .طرابلس، نافية أنباء عن قرار بعدم المشاركة، بسبب دعوة ليبيا حركة حماس للمشاركة في القمة              
الرئيس تلقى دعـوة    رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، ان            

 .وسيختار أعضاء الوفد، ولم توجه أية دعوات لجهات أخرى
  10/3/2010الغد، األردن، 

  
   اقتحام المساجد من قبل أمن السلطة استكمال لدور االحتالل:التغيير واإلصالح"كتلة  .8

.. وغـضبها   "في المجلس التشريعي الفلسطيني، عن استنكارها       " التغيير واإلصالح "عبرت كتلة   : رام اهللا 
عباس باقتحام مسجد قديم     )رئيس السلطة الفلسطينية محمود   (للعمل اإلجرامي البشع التي قامت به أجهزة        

 عام في قرية خربثا بني حارث في غرب رام اهللا، في وقت متأخر من مساء أمس                 100يزيد عمره عن    
  ".بعد التعاون الواضح مع قوات االحتالل الصهيوني

إن المشاهد التي بثتها وسـائل اإلعـالم        ) 9/3(الثالثاء  " قدس برس "ن صحفي، تلقته    وقالت الكتلة في بيا   
للمسجد بعد اقتحامه من قبل أجهزة وعصابات سلطة حركة فتح في الضفة تعكـس الـصورة الحقيقيـة                  

  .للعقلية اإلجرامية اإلرهابية لهذه الفئة التي تعيث فسادا في كل مكان في الضفة الغربية
تساوق واضح مع االحتالل واستكمال لدوره في انتهاك حرمات وقدسـية           "أن هذه السياسة    وأكدت الكتلة   

المساجد في الضفة الغربية، وتجاوز خطير وانحطط وطني وقيمي وأخالقي يعكس مدى حقيقـة بـشاعة        
  ". جرائم هذه الفئة المارقة التي ارتمت في أحضان االحتالل

  9/3/2010قدس برس، 
  

  مجتمع الدولي الضغط على دولة االحتالل لوقف االستيطانحكومة هنية تطالب ال .9
بيتار " وحدة سكنية في مستوطنة      112نددت الحكومة الفلسطينية في غزة بقرار الدولة العبرية بناء          : غزة
بالضفة الغربية المحتلة، رغم التجميد الجزئي لالستيطان الذي أعلنته، مؤكدة علـى أن مواصـلة               " ايليت

ستيطانية يمثل جريمة جديدة في مسلسل الجرائم بحق أبناء الشعب الفلـسطيني وبحـق              بناء الوحدات اال  
  . األرض الفلسطينية 

وطالب وزير األشغال العامة واإلسكان في الحكومة الدكتور يوسف المنسي في تـصريح مكتـوب لـه                 
ـ              تيطانية علـى   المجتمع الدولي ومؤسساته بالضغط على الدولة العبرية من اجل وقف بناء الوحدات االس

األرض الفلسطينية، مناشدا جامعة الدول العربية لوضع قضية مواصلة بناء المـستوطنات فـي الـضفة                
  . المحتلة والقدس على جدول اجتماع القمة العربية القادمة

  9/3/2010قدس برس، 
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   من نشطاء حركة فتح77 تقرر العفو عن "إسرائيل" :مصادر فلسطينية .10

كدت مصادر فلسطينية الثالثاء بان سلطات االحتالل االسرائيلي سلمت الجانـب           ا : وليد عوض  -رام اهللا   
  . مطاردا من كتائب شهداء االقصى الجناح المسلح لحركة فتح77الفلسطيني قائمة تشمل العفو عن 

واوضحت المصادر بان معظم الذين شملهم العفو االسرائيلي يعملون في اجهـزة االمـن الفلـسطينية،                
 طويلة محتجزين في مقرات االجهزة االمنية وفق اتفاق تم التوصل اليـه مـع الحكومـة                 ومكثوا اشهرا 

  .الفلسطينية برئاسة الدكتور سالم فياض إلنهاء ملف المطاردين من قبل قوات االحتالل
 اشخاص شملهم العفو الشامل ويستطيعون ممارسة حياتهم        10واكدت المصادر ان القائمة تضمنت اسماء       

وحسب المصادر فان باقي المطاردين في القائمة التـي         . السفر الى خارج البالد والعودة    بشكل طبيعي و  
سلمت لمسؤولين فلسطينيين نالوا اعفاء جزئيا حيث سمح لهم المبيت في المنازل والمبيت فـي مقـرات                 
االجهزة االمنية مع حرية التنقل لهم كل داخل محافظته اي غيـر مـسموح لهـم التنقـل بـين المـدن                      

  .محافظات الفلسطينيةوال
، وفقا التفاق جرى بين الحكـومتين       'انهم حصلوا على عفو بين كامل وجزئي      ': وقال الجانب االسرائيلي  

  .االسرائيلية والفلسطينية قبل نحو عامين
واكدت مصادر اسرائيلية ان قوات االحتالل فرضت شروطا على حركة المطاردين الذين حصلوا علـى               

 .في انشطة وفعاليات جماهيريةالعفو، بعدم المشاركة 
  10/3/2010القدس العربي، 

 
  السلطة تسمح لهيئة االذاعة والتلفزيون الفلسطينية الرسمية باستضافة قيادات من حماس .11

الثالثاء بأن السلطة الفلسطينية ممثلة في المـشرف العـام          ' القدس العربي 'علمت   :وليد عوض  -رام اهللا 
ه اصدرت توجيهات مؤخرا تسمح لالذاعة والتلفزيـون الفلـسطيني          على االعالم الرسمي ياسر عبد رب     

الرسمي باستضافة قيادات من حركة حماس اضافة لقيادات من كل فصائل المعارضة للتعبير عن آرائهم               
ووجهات نظر فصائلهم عبر البرامج االخبارية والحوارية التي تبث عبر وسـائل االعـالم الفلـسطينية                

  .الرسمية
ـ      ومن جهته اكد     وتـم  'الثالثاء بأن هناك قرارا     ' القدس العربي 'جمال محمد مدير اذاعة صوت فلسطين ل

، مشيرا الى استضافة االذاعة الرسمية امس االول االثنين الناطق باسم حماس            'التعامل معه بشكل فوري   
  .فوزي برهوم

 10/3/2010القدس العربي، 
  

  أكذوبة" منظمة التحرير"و..  وصلت إلى نقطة الصفر"إسرائيل"التسوية مع : الزهار .12
 نقطة إلىالتسوية عادت "قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار إن  : رائد الفي-غزة 

") إسرائيل"بين السلطة و(المفاوضات غير المباشرة "وأضاف أن ". الصفر ولم تعد هناك أية مرجعية لها
 لم تعد مطروحة والوعود األمريكية واإلسرائيلية  نقطة الصفر بمعنى أن االتفاقات السابقةإلىعادت 

  ".السابقة للفلسطينيين قد انتهت وستبدأ المفاوضات حول قضايا مثل المياه واألمن والحدود من جديد
منظمة التحرير الفلسطينية أكذوبة تدعم من جانب "ورأى الزهار في تصريحات صحافية، أمس، أن 

ي انتماء فصائلي أعطت الغطاء لمحمود عباس حتى يذهب الى مجموعة من األشخاص الذين ليس لهم أ
  ".المفاوضات

المواقف "واعتبر أن ". لم توافق أصالً على موضوع الذهاب الى المفاوضات"وأكد أن الفصائل األساسية 
ما الذي منع الرئيس األمريكي باراك أوباما في السنة "، متسائالً "األمريكية من االستيطان غير جدية
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وأضاف ". ضية من الضغط على االحتالل لوقف بناء المستوطنات، وما الذي بيده اآلن ليضغط عليه؟الما
وزاد أن . ترغب بأن تبقى السلطة على ما هي عليه كأداة لحفظ األمن اإلسرائيلي في الضفة" إسرائيل"

  .ق تبقى الضفة تحت سيطرته لمواجهة الهجوم االحتمالي من ناحية الشرأناالحتالل يريد 
  10/3/2010الخليج، 

  
  استئناف المفاوضات يهدف إلى التآمر على مشروع المصالحة : البردويل .13

الجهود األميركية إلطالق مفاوضات غير مباشرة " صالح البردويل حركة حماسوصف القيادي في 
  .بمحاولة عبثية فاشلة تهدف إلى التآمر على مشروع المصالحة الوطنية

تنجر إلى مصالحة يكون هدفها دعم عمليات التنسيق األمني مع االحتالل، حماس لن "وقال البردويل 
، ونميز أيضا بين "المفاوضات غير المباشرة“فنحن نعي تماما حقيقة هذه اللعبة الذكية التي يسمونها 

 المصالحة باعتبارها مطلبا وطنيا لمواجهة العدو، وهو ما نسعى إليه، وبين المصالحة باعتبارها وسيلة
  .”لتعزيز مكانة المفاوض لتقديم مزيد من التنازالت، وهذا ما لن ننجر إليه

  10/3/2010الغد، األردن، 
   

   الدفاعية اإلستراتيجيةمانع إدراج السالح الفلسطيني في لبنان ضمن نال : علي بركة .14
معالجة وجود السالح " علي بركة إن ممثل حركة حماس في لبنانقال : ين نادية سعد الد–عمان 

تشكيل مرجعية موحدة من القوى والفصائل "، داعياً إلى "الفلسطيني في لبنان يجب أن يكون شمولياً
ال توجد أية مقايضة في مسألة " من بيروت "الغد"وأضاف بركة لـ ."الفلسطينية لتولي الحوار مع لبنان

 واالجتماعية والقانونية كرزمة واحدة واإلنسانيةبمعالجة الملف الفلسطيني بكافة جوانبه السياسية المطالبة 
 التي وأراضيهمبما يحفظ أمن وسيادة لبنان والعيش الكريم للفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى ديارهم 

  .”1948تهجروا منها بفعل العدوان اإلسرائيلي في العام 
جود الفلسطيني في لبنان مؤقت باعتباره نتاج االحتالل الصهيوني لفلسطين في العام الو“وتابع قائالً إن 

الفصائل والقوى الفلسطينية في لبنان تضع نفسها في خدمة المقاومة اللبنانية وخدمة “، الفتاً إلى أن 1948
والتهديدات لبنان لمواجهة أي عدوان صهيوني عليه، باعتبارهما في خندق واحد أمام مواجهة األطماع 

  .”اإلسرائيلية المتواصلة
ضرورة استفادة لبنان من السالح الفلسطيني الذي يشكل مصدر قوة لها، "وأشار إلى موقف حركته من 

وضع آلية للتعامل مع السالح “وأكد ضرورة .”بحيث يكون إلى جانب المقاومة اللبنانية ضد االحتالل
دة لبنان وحق الشعب الفلسطيني في العيش الكريم الفلسطيني داخل وخارج المخيمات بما يحفظ سيا

  ."والنضال من أجل العودة إلى فلسطين
 اللبناني، وقد تعاطينا مع الحوار الوطني اإلجماعالقرار هنا يعود إلى لبنان، حيث نحترم "وقال إن 

د من  حول معالجة وجود السالح خارج المخيمات وتنظيمه داخلها، ولكن ال ب2006اللبناني في عام 
وضع آليات لمعالجة المسائل، بحيث تكون معالجة السالح في سياق معالجة الملف بكل جوانبه بما يحفظ 

  ."الهوية الفلسطينية وحق العودة
لالستفادة من السالح الفلسطيني في االستراتيجية الدفاعية اللبنانية، ألن "ولفت إلى عدم ممانعة حماس 

 وهو يهددها في كل لحظة، ولكن في إطار بحث الملف الفلسطيني  في لبنانأطماعهاالحتالل لم يسقط 
غير المقبول حرمان الفلسطيني في لبنان من حقوقه المدنية واإلنسانية منذ عام “وقال إنه من .”بأكمله
استمرار هذا الوضع يساعد على “، معتبراً أن ”، فمن حقه العيش حياة كريمة إلى حين العودة1962

  .”نفرض مشاريع التوطي
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 حيث كان الفلسطينيون يلقون معاملة 1967العودة إلى مرحلة ما قبل العام " عن خشيته من وأعرب
 الثقيلة أسلحتها حينما سلمت الفصائل 1991عدم تكرار تجربة عام “، داعياً إلى "عنصرية في لبنان

لجنة من الجانبين لتولي والخفيفة في جنوب لبنان إلى الجيش اللبناني تمهيد للحوار مع لبنان، وقد تشكلت 
تشكيل "ودعا إلى  ."الحوار وإقرار الحقوق المدنية واإلنسانية للفلسطينيين، ولكنه توقف بعد تسليم السالح

 حوار مع القوى والفصائل الفلسطينية على إجراء"، الفتاً إلى "مرجعية وطنية موحدة للحوار مع لبنان
  ."الداخلية في فتح لم تساعد على تشكيل المرجعيةالساحة اللبنانية من أجل ذلك ولكن المشاكل 

  10/3/2010الغد، األردن، 
  

  ومؤسساتية حماس أكثر الحركات اإلسالمية شورية: المصري .15
الحديث " قدس برس"وصف القيادي في حركة حماس مشير المصري في تصريحات خاصة لـ: غزة

والتمييز بين قيادات الداخل " ورصق"و" حمائم"عن خالفات بين قادة حماس وتصنيف قياداتها إلى 
الحديث عن خالفات بين قادة حماس هي بضاعة المفلس، : "، وقال"بضاعة المفلسين"والخارج، بأنها 

وحركة حماس معروفة بأنها أكثر الحركات اإلسالمية شورية والتزاما بالمؤسسات، والحديث عن 
اإلسرائيلي الذي يريد إحداث شروخ في الخالفات اسطوانة مشروخة تعودنا عليها منطلقها اإلعالم 

، ولألسف ثمة تعاون في هذه المهمة من بعض المنابر "حماس"صفوف المقاومة وتحديدا بين قادة 
  ".اإلعالمية الفتحاوية والعربية القريبة منها المتآمر على المقاومة

المفاجئ حقيقة : "المتمسك باإفراج عن األسرى وإتمام المصالحة، وقال" حماس"وجدد المصري موقف 
من صفقة األسرى هو " حماس"أن من ينتقد موقف " حماس"في الحملة اإلعالمية التي تستهدف النيل من 

من اعتبر أن خطف الجندي اإلسرائيلي تجارة خاسرة، واعتبره انتهاكا للقيم واألخالقيات الفلسطينية، ثم 
نطالب بإطالق سراح " حماس" نحن في اآلن يتحول بين ليلة وضحاها إلى أسد، هذه تجوالت عجيبة،

التي تعودت على اإلفراج عمن شارفت " فتح"أصحاب المحكوميات العالية وهو ما لم تتعود عليه 
محكومياتهم على االنتهاء، وهو تناقض يعكس عمق األزمة النفسية التي تمر بها هذه التيارات والمنابر 

  ".اإلعالمية
يارنا االستراتيجي وعباس وفريقه الذين كانوا يقولون بأنهم ال أما المصالحة فهي خ" وأضاف المصري

للتوقيع على " حماس"يتحاورون مع االنقالبيين، والذين وقعوا ضمن تواطؤ على الورقة المصرية لجر 
التخلي عنها " حماس"ورقة لم توافق على بعض بنودها األساسية في جوالت الحوار ومواقف رفضت 

  ".حماس"يدون ابتزازها سياسيا، وهو ما لم يمكن أن توافق عليه عبر النار والبارود، ير
  9/3/2010قدس برس، 

  
   فلسطينيا1090 قتلوا العام الماضي والسلطة الفلسطينية "إسرائيل": حماس .16

مواطناً فلسطينيا، فيما ) 1081(أفادت حركة حماس أن جيش االحتالل قتل خالل العام الماضي : غزة
جاء ذلك في تقرير أصدرته . بعة للسلطة الفلسطينية تسعة فلسطينيين من أنصارهاقتلت أجهزة األمن التا

  .الحركة حول األحداث التي وقعت العام الماضي، بما فيها عدد الشهداء والمعتقلين
) 9/3( الدكتور سامي أبو زهري، خالل مؤتمر صحفي عقده الثالثاء  واستعرض المتحدث باسم الحركة

األجهزة األمنية " جرائم"العتداءات اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وما وصفها التقرير الذي يرصد ا
  . المنقضي2009للسلطة الفلسطينية ضد عناصرها في الضفة الغربية خالل عام 

امرأة، ) 19(طفالً و) 317(فلسطينيا منهم ) 1744(وأشار إلى ان قوات االحتالل اعتقلت في العام نفسه 
  .في قطاع غزة) 53(منها في الضفة الغربية و) 1326(عملية توغل ) 1379(نت وان تلك القوات ش
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ـًا ) 367(وذكر أن عن الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة حصد أرواح  ـًا فلسطيني مواطن
  .2009فقط خالل عام ) 84(يته وامنذ بد

ة والعنصرية لالحتالل إن حجم الجرائم اإلسرائيلية تؤكد على الطبيعة الدموي"وقال أبو زهري 
اإلسرائيلي، والتي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني وهو ما يستلزم أن تتحمل األطراف العربية 

  ".واإلسالمية والدولية مسؤولياتها في مواجهة ذلك
من ) 9" (قتلت"وفي اعتداءات منفصلة، أفاد أبو زهري أن األجهزة األمنية وحكومتها في الضفة الغربية 

حملتها االستئصالية واالجتثاثية للحركة التي طالت قياداتها وقواعدها "و واصلت " حماس"ة أبناء حرك
  ".من هؤالء) 1921(ومؤسساتها، فخطفت خالل الماضي 

 14الورقة المصرية في " فتح"إلى أن عدد المعتقلين منذ توقيع حركة " حماس"وأشار المتحدث باسم 
يضع تساؤالً كبيراً على مصداقية "معتقالً، وقال إن هذا ) 1083(الماضي بلغ ) أكتوبر(تشرين األول 

  ".موقف حركة فتح تجاه المصالحة؟
إسرائيلياً دخلوا بلدات وقرى الضفة الغربية، كوحدات ) 60(األجهزة األمنية للسلطة أعادت "وقال إن 

 المواطنين خاصة ومستعربة شاركوا في قتل واختطاف المجاهدين والمقاومين وبثوا الرعب في قلوب
  ". بدعوى أنهم دخلوا عن طريق الخطأ

 10/3/2010قدس برس، 
  

  غزةب موظف 500وقطع رواتب  من أنصارها بالضفة 28حماس تتهم السلطة باعتقال  .17
اتهمت حركة حماس، أمس، أجهزة األمن التابعة للسلطة بتصعيد حمالت االعتقال ضد : )وكاالت(

، في بيان أن أجهزة األمن اعتقلت خالل األربع والعشرين وذكرت حماس .عناصرها في الضفة الغربية
  . شخصاً من عناصر في محافظات رام اهللا وجنين ونابلس وقلقيلية وطولكرم28ساعة الماضية 

 موظف من القطاع خالل 500واتهمت نقابة الموظفين في القطاع الخاص في غزة السلطة بقطع رواتب 
ي القطاع العام بغزة محمد صيام في مؤتمر صحافي، أمس، إن وقال نقيب الموظفين ف .الشهر الماضي

 موظف على رأس عملهم إلى 300 موظف من بينهم 500الحكومة الفلسطينية قطعت رواتب أكثر من 
وأضاف أنه تم أيضاً فصل العشرات من الموظفين من  . أسيراً محررا14ًجانب قيامها بقطع رواتب 

كل هذه اإلجراءات تتم على خلفية "هور الماضية، الفتاً إلى أن الوزارات في الضفة خالل الثالثة ش
  ".سياسية

  10/3/2010الخليج، 
  

  توسيع االستيطان ثمرة الستئناف المفاوضات: حماس .18
 وحـدة   1600إن قرار مصادقة سلطات االحتالل اإلسرائيلي علـى بنـاء           "في بيان   قالت حركة حماس    

جنة المتابعة العربية، والسلطة الفلسطينية باستئناف مفاوضـات        استيطانية جديدة جاء نتيجة وثمرة لقرار ل      
  ". التي جاءت لتعبر عن إرادة أمريكية ورغبة صهيونية"التسوية، 

إن صدور القرار الصهيوني بعـد      : "نسخة عنه " فلسطين أون الين  "وأضافت الحركة في بيان لها وصل       
بية، يؤكد على ما ذكرناه سابقاً بأن العـودة          وحدة أخرى في الضفة الغر     112يوم واحد من إعالنه بناء      

وبـين  ". للمفاوضات غير المباشرة ستكون غطاء الستمرار االستيطان، وتهويد القدس، وسرقة المقدسات          
في فلـسطين   " جو بايدن " عن قراره أثناء وجود نائب الرئيس األمريكي         "إسرائيل"البيان على أن إعالن     

 على انحياز واشنطن لالحتالل، ودعمهـا المطلـق لـه ولمـشاريعه     دليل آخر"، هو 1948المحتلة عام  
  ". االستيطانية والتهويدية
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وقف مهزلـة المفاوضـات العبثيـة، والتحلـي         "ودعت حركة حماس رئيس السلطة محمود عباس إلى         
بالشجاعة السياسية باإلعالن عن فشلها قبل أن تبدأ، والعودة إلى خيارات الشعب الفلـسطيني المقـاوم،                

  ". وحدته الوطنية لمواجهة االحتالل ولجم سياساته االستيطانيةو
  9/3/2010فلسطين أون الين، 

  
  خارطة طريق للمصالحة نائب فتحاوي يقترح  .19

اشرف جمعة، أنه تقدم بمقترح جديد لكسر " فتح" كشف النائب في المجلس التشريعي عن حركة :غزة
المصالحة تتضمن عدة " خارطة طريق" عليها حالة الجمود في ملف المصالحة الفلسطينية، أطلقت

خطوات، موضحاً ان هذا المقترح يمثل مخرجا مهما لكافة األطراف وفي مقدمتها حماس، حيث يمثل 
، اليوم الثالثاء، "معا"وقال جمعة في في حديث لوكالة  .فتحاوياً للنزول عن الشجرة" سلّما"هذا المقترح 

مغادرة ممثلين عن حركة حماس للقاهرة للتوقيع على ورقة إن خارطة طريق المصالحة تتمثل في 
المصالحة فورا وقبل القمة العربية، حيث تقوم القاهرة الراعي الرئيس للمصالحة بتحويل ورقة المصالحة 
للجامعة العربية، مع أخذ تحفظات الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس، ومن ثم تحويلها لمجلس 

رب، قبل انعقاد القمة لدراستها والتأكيد عليها، ومن ثم إحالتها للقمة العربية للتوقيع وزراء الخارجية الع
  .عليها

تتم على هامش أعمال القمة بدعوة من الئريس الليبي العقيد معمر القذافي " التوقيع"أن عملية : وبين جمعة
عي عملية المصالحة بصفته رئيس القمة العربية، وبإشراف مصري، ومن ثم الرجوع لمصر بصفتها را
وأضاف جمعة ان  .إلجراء احتفالية بحضور ممثلي الفصائل والبدء فورا بعملية التنفيذ كما هو متفق عليه

الجامعة العربية ستعمل على تحويل الورقة للقمة العربية حيث سيدعى الرئيس عباس كممثل عن دولة 
 كي ال - ال يحضر افتتاح القمة-يةفلسطين في القمة العربية على أن يدعى مشعل كشخصية اعتبار

يحدث لبس في المرجعيات، ومن التوقيع على الورقة في احتفال على هامش القمة بقيادة العقيد معمر 
  .القذافي وبإشراف مصري

  9/3/2010وكالة معاً، 
  

 االحتاللفتح وحماس في سجون بين مصالحة  .20
س في السجون اإلسرائيلية من أن يكونوا تمكن األسرى من حركتي فتح وحما:  عبد القادر فارس- غزة

السباقين في المصالحة، وقد رعى المصالحة داخل السجون قيادات من أسرى حركة الجهاد اإلسالمي، 
. الذين توصلوا التفاق من أجل إذابة الجليد بين الطرفين وتوحيد األسرى داخل السجون اإلسرائيلية

ل أسرى حركة حماس في سجن عوفر القريب من مدينة رام وبالعناق واالبتسامات وتصافح األيدي استقب
 .اهللا أسرى حركة فتح بعد وصولهم إلى أحد أقسام السجن بناء على االتفاق الذي وقعته الحركتان

  10/3/2010عكاظ، 
  

  للضغط على السلطة " التحريض الفلسطيني"نتنياهو سيرصد : "هآرتس" .21
  قال نتنياهو، أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بن يمين        ليومصباح ا " هآرتس"نقلت صحيفة   :  القدس المحتلة 

مؤشـر  "خالل جلسة لجنة الخارجية واألمن في الكنيست األسبوع الماضي إن اسرائيل ستصدر قريبـاً               
يجب ان  ... سنحدد مستوى التحريض وفق معايير سنضعها     : في السلطة الفلسطينية، وأضاف   " التحريض

الموضوع، فمن اجل اتفاقية سالم يجب التربية علـى الـسالم وتقبـل        يدركوا ما يجري بالضبط في هذا       
  ".اسرائيل
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 أن التقرير سيشمل رصد التحريض على العنف والالسامية من قبـل قـادة الـسلطة                "هآرتس"وذكرت  
وقالت الصحيفة إن نتنياهو أعلن عن تعيين        .الفلسطينية عبر وسائل اإلعالم والكتب التعليمية في السلطة       

حتياط ورئيس قسم األبحاث في اإلستخبارات العسكرية سابقاً، يوسي كوبروسر، كمنسق لعمليـة             العميد ا 
  .الرصد

وكشف مصدر رفيع المستوى للصحيفة أن الهدف هو الضغط على حكومة تسيير األعمـال الفلـسطينية                
برئاسة سالم فياض كي تدخل لمناهج التدريس مواد تربوية حـول الـسالم كجـزء مـن خطـة بنـاء               

  ".ال يمكن إنتظار ذلك حتى تقوم الدولة الفلسطينية: "مؤسسات، وقالال
        مقارنـة  " التحريض على اسرائيل شبه منعدم    "وقالت مصادر اسرائيلية ترصد التصريحات الفلسطينية إن

ويقف خلف المشروع الجديد مستشار نتنيـاهو،   .بفترة تولي الشهيد ياسر عرفات قيادة السلطة الفلسطينية    
، الذي تقدم مؤخراً بشكاوى لواشنطن عن حاالت تحريض ضد اسرائيل مـن قبـل الـسلطة              رون درمر 
  .الفلسطينية

  10/3/2010وكالة سما، 
  

   مع السلطةشالوم يطالب األمم المتحدة والرباعية بالضغط إلجراء مفاوضات مباشرة فوراً .22
حافي بعد اجتماعه مع بان خالل مؤتمر ص نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي سيلفان شالومقال : نيويورك

 دعوة الفلسطينيين، ]لألمم المتحدة بان كي [طلبت من األمين العام: "في نيويورك مساء أول من أمس
إسرائيل تريد . خالل اجتماعه مع اللجنة الرباعية في موسكو ومن خالل اللجنة، إلى مفاوضات مباشرة

 سنة، خصوصاً أنه كانت ٢٠لعودة إلى الوراء وليس هناك حاجة ل. أن تبدأ المفاوضات مباشرة و فوراً
  ". لدينا محادثات مباشرة ووقعنا بعض االتفاقات

  10/3/2010الحياة، 
  

  تنفي استئناف الوساطة التركية مع سوريا" إسرائيل" .23
بنيامين نتنياهو أمس، أنباء عن قرب استئناف المفاوضات " اإلسرائيلي"نفى مكتب رئيس الوزراء : )وام(

قررت " إسرائيل"وقال مكتب نتنياهو إنه ال صحة إطالقاً أن تكون . عبر تركيا" اإلسرائيلية"السورية  
  . استئناف المفاوضات بوساطة تركية

  10/3/2010الخليج، 
  

  جلب آالف يهود الفالشا إلى فلسطين المحتلة" إسرائيل"يشاي يكشف عن عزم  .24
عيد الفصح "لي إيلي يشاي أنه فوراً وبعد أعلن وزير الداخلية اإلسرائي:  وكاالت–القدس المحتلة 

 من أبناء 8,700سيتوجه مندوبون عن وزارته من أجل فحص مدى حقوقية جلب حوالي " اليهودي
  ".إسرائيل"الطائفة اليهودية األثيوبية الذين ينتظرون القدوم إلى 

ي أنه سيبذل قصارى أكد يشا" لجنة االستيعاب ولجنة رقابة الدولة"وخالل اجتماع مشترك لما يسمى بـ
مؤكداً أن , جهده من أجل قدوم كل يهود أثيوبيا خالل عام، مضيفا انه سيقدم للحكومة خطته بهذا الصدد

  .األمر يتعلق بإنقاذ أرواح، ومن الضروري الشروع فيه من أجل إنهائه
ك معارضة من أنا متأكد من أن األمر ليس له عالقة بمشاكل مالية على اإلطالق، فقد كان هنا: "وتابع

  ".وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء، وقد انتهت المشكلة
 10/3/2010السبيل ، االردن ، 
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  شهرين خالل  "إسرائيل" ألف إسرائيلي غادروا 431: اإلحصاء المركزي .25
، ارتفاعـا بنـسبة     2010-3-9أظهر تقرير نشره مركز اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي الثالثـاء          : صفا
.  خالل الشهرين الماضيين فقـط     1948 اإلسرائيليين الذين غادروا األراضي المحتلة عام        في عدد % 20

 ألف إسرائيلي غادروا المنطقـة      431العبرية أن   " يديعوت أحرونوت "وذكر الموقع االلكتروني لصحيفة     
ـ     ويـشير  .  المنـصرم  2009 ألفا خالل األشهر ذاتها من عـام         360خالل الشهرين الماضيين مقارنة ب

. تقريبـا % 4 بنـسبة    2008تقرير إلى أن أعداد المهاجرين اليهود هذا العام انخفض عددهم في عـام              ال
وعزت الصحيفة العبرية هجرة اإلسرائيليين بهذا القدر إلى األزمة االقتصادية العالمية باإلضـافة إلـى               

  . تبعات الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة أواخر العام الماضي
  9/3/2010 فلسطين أون الين،

  
   العرب "جيرانها"مع بالتعاون  تريد بناء محطة نووية "إسرائيل: "وزير البنى التحتية .26

وزير البنى التحتية االسرائيلي عوزي النداو في في مؤتمر وزاري دولي أكد :  أ ف ب-باريس، عمان 
 مشيراً الى انها ان اسرائيل تأمل في بناء محطة نووية بالتعاون مع جيرانها العرب،، عقد في باريس

نأمل في ان نفعل ذلك : "وقال". تمتلك البنية التحتية التقنية والخبرات والحوافز للخوض في هذا المجال"
بالتعاون مع العلماء والمهندسين لدى البلدان العربية المجاورة، ونأمل في ان نفعله في المنطقة، ومن 

ال النووي يمكن ان يكون قطاعاً للتعاون االقليمي المج"واكد ان ". الضروري ان نفعله من اجل المنطقة
. وذكر بأن بالده مهتمة بالطاقة النووية منذ السبعينات لخفض تبعيتها للطاقة". بهدف التشجيع على السالم

". اسرائيل هي الى حد ما جزيرة طاقة تحتاج الى استيراد كل مواردها من الطاقة لتلبية حاجاتها"وقال ان 
كل موقع محطة يبنى "وأكد ان ". موقع للمحطة في الجزء الشمالي من صحراء النقباختير : "واضاف

  ". في اسرائيل سيخضع بالتأكيد للمعايير الدولية
ان هذه المحطة " فرانس برس"وكان مسؤول في وزارة البنى التحتية االسرائيلية أكد االثنين لوكالة 

  . راف فرنسا التي ستؤمن التكنولوجيا ايضاًستكون مشروعاً مشتركاً مع األردن المجاور تحت اش
  10/3/2010الحياة، 

  
  نفق على الدفاع أكثر بكثير مما تنفقه أي دولة أخرى ت" إسرائيل: "وزير المالية .27

نجح اقتصاد إسرائيل العام الماضي في تحدي كل من األزمة االقتصادية العالمية والوضع األمني 
يوفال ستاينيتز، . 2009 بالمائة في الربع األخير من عام 4.4 قدره المتدهور، محققا خالل فترة عام نموا

 سنة، وهو فيلسوف وحليف مقرب لرئيس الوزراء بنيامين 51وزير المالية اإلسرائيلي البالغ من العمر 
لقد جلس ستاينيتز أخيرا مع محرر نيوزويك دان . نتنياهو، يعزو إلى نفسه الجزء األكبر من الفضل

  :وهذه مقتطفات.  مقاربته والتحديات التي تواجهها إسرائيلإيفرون ليشرح
فقد زدتم الضرائب ولم تضخوا المال . عندما حلت األزمة، فعلت إسرائيل عكس ما فعله باقي دول العالم

ما الذي جعلكم تعتقدون أن ذلك سيتكلل بالنجاح فيما اقتصادكم مماثل . في النظام مثلما فعلت دول أخرى
  تطورة أخرى؟القتصاد دول م

نحن النكاد نصنع أي منتجات . في الواقع، اقتصادنا مختلف جدا عن اقتصاد معظم الدول الغربية
في الواليات المتحدة، إذا تم تخفيض الضرائب بهدف تشجيع الناس على االستهالك، . استهالكية

 في اقتصادنا، فإذا أما. فسيشترون سيارات أمريكية، أو على األقل سيارات يابانية مصنعة في أمريكا
ومن ثم إذا شجعت . استخدم الناس أموالهم لشراء سيارة جديدة، لن تكون هذه األخيرة سيارة إسرائيلية

  .الناس على شراء المزيد، فهذا ال يجدي نفعا
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ولكن قرأت أن السبب الحقيقي لعدم تأثر إسرائيل بالدرجة نفسها هو كون المؤسسات اإلسرائيلية لم تملك 
  .ات في السندات المالية المدعومة من الرهوناستثمار

تحصل إسرائيل سنويا على ثالثة مليارات دوالر مساعدات مالية من الواليات المتحدة، أي أكثر مما 
 عاما من اليوم، كان اقتصاد إسرائيل 30عندما بدأ تقديم المساعدات قبل . تحصل عليه أي دولة أخرى

هل تقتربون من الوقت الذي لن تعود فيه .  هو عليه اليومأصغر بكثير، وربما كان يبلغ خمس ما
  إسرائيل بحاجة إلى المال؟

نحن ننفق من إجمالي ناتجنا المحلي على الدفاع أكثر بكثير مما تنفقه . لسوء الحظ، اليزال ذلك ضروريا
اع عن الواليات المتحدة تدعم الدف. أي دولة أخرى، وأكثر من ضعفي ما تنفقه أي دولة غربية أخرى

وإذا احتسبنا . دول أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية] والدفاع عن[أوروبا الغربية مع حلف الناتو 
  .المساعدة مبررة إذن. المصاريف، ستراها أعلى بأشواط من المساعدة المقدمة إلى إسرائيل

  16/3/2010نيوزويك، 
  

  محي في الموساد والدبلوماسي ديفيد كياوفاة الرجل الثاني سابق .28
الرجل الثـاني سـابقا فـي جهـاز         )  عاما 82(توفي الثالثاء في اسرائيل ديفيد كيمحي       : القدس المحتلة 

االستخبارات االسرائيلي الموساد الذي انتقل الى العمل الدبلوماسي والمعـروف بخبرتـه فـي مجـال                
ب حـول النـزاع     وكيمحي الذي الف عددا كبيرا من المقاالت والكت        .حسبما اعلنت اسرته  , االستخبارات

  .العربي االسرائيلي كان يدعو في السنوات االخيرة الى تسوية مع الفلسطينيين
وثيقـة    حيث تمكن من اقامة عالقات       1980 الى   1976وشغل كيمحي منصب نائب رئيس الموساد من        

لكنه انسحب من جهاز االستخبارات بسبب خالفـات حـول          , مع عدد من الميليشيات المسيحية في لبنان      
وبعد تقاعده   . منصب مدير عام وزارة الخارجية     1986 الى   1980وتولى بعد ذلك من      .لمسائل اللبنانية ا

 التي تـدعو    2003في  " مبادرة جنيف "سعى كيمحي الى تسوية سلمية مع الفلسطينيين ووقع         , عن العمل 
  .الى انسحاب اسرائيلي من االراضي المحتلة واقامة دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل

  9/3/2010وكالة سما، 
 

  وزارة الداخلية اإلسرائيلية تستأنف منح األجانب العاملين في الضفة والقدس تصاريح عمل .29
ذكرت وزارة الداخلية اإلسرائيلية أنها ستستأنف منح األجانب العاملين :  من زكي أبو الحالوة-القدس 

 القدس الشرقية، تصاريح عمل، في أغلب المنظمات غير الحكومية في األراضي الفلسطينية وبينها
راضخة للضغط الدولي، بعد أن كانت أوقفت ذلك في سبتمبر الماضي وطلبت منهم استخدام التأشيرات 

  .السياحية التي ال تسمح بالعمل
  10/3/2010الراي، الكويت، 

 
  آذار الحالي/  مارس16 سيهدم األقصى في : عن مجموعات يهودية نقالً"هآرتس" .30

 16اإلسرائيلية عن مجموعات يهودية إرهابية أن األقصى سيهدم في " هآرتس"يفة نقلت صح :عواصم
 ما هو وارد في نبوءة يهودية تدعي أن إعادة بناء كنيس إلىآذار الحالي، زاعمة أن ذلك يستند / مارس

  إنهاءإلىتنتهي من بنائه قرب المسجد األقصى، سيكون إشارة " إسرائيل"الذي كادت ) هخوربا(الخراب 
  .المعبد اليهودي المزعوم" إعادة بناء"ـالوجود اإلسالمي في منطقة األقصى تمهيدا ل

  10/3/2010الخليج، 
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  متطرفون يهود يؤدون طقوساً تلمودية داخل األقصى .31
 أكد عدد من حراس المسجد األقصى المبارك، أن أربعة من اليهود المتطرفين أدوا أمس :القدس المحتلة

وقالوا إن  .وشعائر تلمودية بالقرب من باب الرحمة داخل المسجد األقصى المباركالثالثاء طقوساً 
مجموعات صغيرة من اليهود المتطرفين والسياح األجانب اقتحمت أمس المسجد األقصى من بوابة 

  .المغاربة، بحماية وحراسة شرطة االحتالل وتجولت في باحاته وساحاته ومصلّياته
  10/3/2010السبيل، األردن، 

  
  التخاذل عن نصرة األقصى حرام شرعاً: صبري .32

 أكد رئيس الهيئة اإلسالمية العليا ومفتي القدس والديار الفلسطينية األسبق الشيخ عكرمة :القدس المحتلة
صبري؛ وجوب نصرة المقدسات اإلسالمية، وفي مقدمتها المسجد األقصى المبارك، وأنه يحرم الخذالن 

 اإلثنين، إلى أن النصرة واجبةٌ شرعا؛ كلٌّ حسب طاقته األولرعية أمس وأشار في فتوى ش .في ذلك
وإمكانياته، وحسب موقعه ومسؤولياته، وأنه يحرم التخلي والخذالن عن نصرة األقصى والمقدسات 

 .ونصرة المرابطين في أرض اإلسراء والمعراج
 10/3/2010السبيل، األردن، 

  
  ستيالء على الشيخ جراحبلدية االحتالل تؤكد عزمها اال: القدس .33

أعلن ديفيد هداري، نائب نير بركات رئيس بلدية القدس الغربية، دعم بلديته الستيالء جماعات : القدس
يهودية متطرفة على منازل فلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، متعهداً بأن 

بلغ هداري، خالل زيارة له، أمس، أو .حي قريباًيستولي اليهود على المزيد من المنازل الفلسطينية في ال
 حي الشيخ جراح، جماعات المستوطنين هناك تعاطفه معهم في وجه المظاهرات التي ينظمها اليسار إلى

وراق مزورة أخراجهم من المنازل الفلسطينية التي استولوا عليها باستخدام إسبوعياً من اجل أ اإلسرائيلي
  . الفلسطينيين الوثائق التي تثبت زيفهاإبراز برغم إسرائيليةتم اعتمادها من قبل محاكم 

وجود خطة " هداري أكد فقد اإلسرائيلية "يديعوت احرونوت" الموقع االلكتروني لصحيفة إلىوفي حديث 
، وبطبيعة )اليهود(لقد جئت من اجل دعم السكان "، وقال "لدى البلدية لترسيخ الملكية اليهودية للمنطقة

هنا من اجل مساعدتهم، وكنائب لرئيس البلدية فإنني سأقوم بكل ما هو ممكن لترسيخ الحي  أناالحال، 
  ".يدعم تواجد اليهود في كل مكان في القدس" رئيس بلدية نير بركات أن إلى، منوهاً "جزءاً من القدس

ان ، مدعياً "حي شمعون الصديق الذي يطلق عليه البعض الشيخ جراح"ووصف حي الشيخ جراح بأنه 
مع "، وقال 1948 بقيت بملكية يهودية حتى العام وأنها 1888 هناك منذ العام األراضياليهود اشتروا 

 بعد تحرير القدس فان 1967 بأخذ الملكية وفي العام األردني األمالك قام حارس إسرائيل دولة إقامة
 أراضيعلى مدار السنوات لقد امتلك اليهود  " وأضاف". استعاد هذه الملكيةاإلسرائيلي األمالكحارس 

 حتى األمر للمالكين اليهود وقد استمر هذا اإليجار يقوم العرب بدفع أن تقرر 1967وعقارات وفي العام 
 المحاكم بدعاوى إلى وقد توجهوا اإليجارات، حيث تقرر فجأة وقف دفع أعوام ثالثة أوما قبل عامين 

 ".ولكن دعواهم رفضت
 10/3/2010األيام، فلسطين، 

  
  صابة ُمِسنة واالستيالء على منزلها بالقدسإ .34

دارت مواجهات عنيفة بين المواطنين الفلسطينيين من سكان حي الشيخ جراح وسط مدينة : وكاالت
وجاءت المواجهات خالل قيام . القدس المحتلة وعناصر من شرطة وحرس حدود االحتالل اإلسرائيلي

، وخاصة في 9/3/2010ي بجولة في الحي الثالثاء نائب رئيس بلدية االحتالل في القدس دافيد هدار
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المنازل الفلسطينية التي تم االستيالء عليها لصالح الجماعات اليهودية المتطرفة بهدف فتح مكتب وديوان 
  . خاصٍ به لتأكيد مخططات تهويد الحي بالكامل

العالج بعد إصابتها بالصدمة وأفاد شهود عيان أنه تم نقل الحاجة المسنة رفقة الكرد إلى المستشفى لتلقي 
للقسم الذي استولت عليه الجماعات اليهودية المتطرفة " هداري"خالل المواجهات التي صاحبت اقتحام 

  . من منزلها بهدف تحويله لمكتبٍ له
  9/3/2010فلسطين أون الين، 

  
  سمي والدينياالعتداءات اإلسرائيلية المتصاعدة في القدس تتم بإشراف المستويين الر:  حلبيةأبو .35

 حلبيـة اسـتمرار تـصاعد وتيـرة         أبواحمد  . كد رئيس مؤسسة القدس الدولية د     أ :نفوذ البكري  -غزة  
 إلـى   مـشيراً  ،االعتداءات اإلسرائيلية في المدينة المقدسة وتتزامن مع االعتداءات في الخليل وبيت لحم           

 والمصلين فيه االستيالء    ، حراسه  النار على  وإطالق األقصى، واالقتحام للمسجد    ،تكثيف عمليات التدنيس  
 المـستويين الرسـمي والـديني       بإشـراف  والتي تأتي    ،على المنازل والعقارات واالعتقال والمحاكمات    

 السـتعراض االنتهاكـات     أمـس  حلبيـة    أبـو جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده         و .اإلسرائيلي
  . في القدس في النصف الثاني من الشهر الماضياإلسرائيلية

 10/3/2010لحياة الجديدة، ا
  

   خالل الشهور القليلة األخيرةياًقدسم طفالً 25عتقل االحتالل ي .36
أكد تقرير إعالمي أن قوات االحتالل تواصل حمالت اعتقال األطفال في حي سلوان : القدس المحتلة

الحتالل تعتقل اإلسرائيلية إن قوات ا" هآرتس"وقالت صحيفة . المحاذي للبلدة القديمة في القدس المحتلة
وأضافت أن . األطفال وهم نيام في أسرتهم في ظلمة الليل، بدعوى إلقاء الحجارة على المستوطنين
وتنفذ قوات . مراسلها وجد صعوبة خالل جولته في سلوان بالعثور على طفل واحد لم يتعرض لالعتقال

 ويتم أخذهم من أسرتهم فيما هم  عاماً،15 إلى 12كبيرة عمليات االعتقال ألطفال تتراوح أعمارهم بين 
  .نيام ويتم تكبيل أيديهم باألصفاد
 حالة اعتقال لهؤالء األطفال خالل الشهور القليلة األخيرة في سلوان 25وقالت الصحيفة إنه تم توثيق 

  .ونقلت الصحيفة عن األطفال قولهم إنه يتم استخدام العنف ضدهم خالل التحقيق معهم. وحدها
  ".هذه ليست شرطة، هذه مافيا..  جنديا50ًلكل طفل يأتي "سلوان عن االقتحامات الليلية وقال أحد سكان 

  10/3/2010الخليج، 
  

  أهالي األسرى يضربون عن زيارة أبنائهم الشهر المقبل احتجاجاً على سياسات االحتالل .37
زيارة ، اإلضراب عن أمسأعلنت وزارة شؤون األسرى ولجان أهالي األسرى،  :كتبت نائلة خليل

أبنائهم في سجون االحتالل خالل الشهر المقبل، في خطوة احتجاجية تعتبر سابقة من نوعها على 
  .ممارسات االحتالل التعسفية واستمرار عمليات التعذيب بحق األسرى

هذه الخطوة عبارة عن رسالة إعالمية وسياسية لفضح : "وقال وزير شؤون األسرى عيسى قراقع
واستعرض قراقع، خالل مؤتمر صحافي  ".هينة بحق األسرى وذويهم أثناء الزيارةممارسات االحتالل الم

عقد في مركز اإلعالم الحكومي في رام اهللا، أمس، أسباب اإلقبال على هذه الخطوة غير المسبوقة، 
أبرزها تصعيد إدارات السجون وتعسفها في التفتيش العاري ألمهات وزوجات األسرى، ومنعها األقارب 

  ".رجة األولى من الزيارة اما تحت ذرائع واهية مثل عدم القرابة، والمنع األمنيمن الد
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، غالبيتهم أقارب من الدرجة األولى 1200أن عدد الممنوعين من الزيارة في الضفة بلغ  "إلىوأشار 
  ".لألسرى، أما بالنسبة ألهالي األسرى في قطاع غزة فجميعهم ممنوعون من الزيارة

 10/3/2010، األيام، فلسطين
  

  االحتالل يحاول الضغط على حماس بشأن التبادل: مركز األسرى .38
 أكّد مركز األسرى للدراسات في األراضي الفلسطينية، قيام إدارة سلطة سجون ومعتقالت :رام اهللا

ير، لالشتباه باتصاله مع قياد ة الحركة في الخارج ساالحتالل، بعزل أحد أبرز قادة حركة حماس األ
، إن )9/3(نسخة منه يوم الثالثاء " قدس برس"وقال المركز في بيان وصل  .قة تبادل األسرىبشأن صف

الذي يقضي الحكم بالسجن المؤبد في سجن " يحيى السنوار"إدارة السجون قامت أول أمس بعزل األسير 
ل، قولهم ونقل المركز عن األسرى في سجون االحتال .اإلنفرادي" رامون"، ونقلته إلى عزل سجن "نفحة"

ذي عالقة مباشرة بمجريات صفقة التبادل، خاصة وأن المخابرات تعتقد أن له "بأن عزل السنوار 
، مشيرين إلى أن االحتالل يستغل هذا الموقف إلثارة " الصفقةإلتماماتصاالته مع قيادة حماس المفاوضة 

  .القائمين على الصفقة، والضغط عليهم لتسريع وتيرتها، حسب قولهم
  9/3/2010 رس،قدس ب

  
   يتظاهرون ضد الحزام األمني شمال غزةأجانبعشرات الفلسطينيين ونشطاء  .39

 أجانب جانب نشطاء إلىشارك حشد كبير من الفلسطينيين وبينهم قيادات فصائل  : اشرف الهور-غزة 
  . جدار امني ومنطقة عازلة شمال قطاع غزة"إسرائيل" إقامة في مسيرة سلمية ضد أمسيوم 

 المقام اإلسرائيلي األمني الحملة الشعبية لمقاومة الجدار إليهاشاركون في المسيرة التي دعت ووصل الم
 منطقة حدودية قريبة من الجدار، ورفعوا الفتات تندد بسياسة الحصار إلىعلى حدود شمال قطاع غزة، 

تر في عمق  م500 المنطقة العازلة التي تمتد ألكثر من إقامة على غزة، وترفض قرار اإلسرائيلي
  . ضد بناء الجداراألجانب بمشاركة النشطاء أيضاوهتف المتظاهرون  .المناطق الفلسطينية

  10/3/2010القدس العربي، 
  

  2010تجمع نقابي فلسطيني يتهم حكومة فياض بقطع رواتب مئات الموظفين منذ مطلع  .40
مة الفلسطينية في رام اهللا بقطع الحكو) 9/3(اتهمت نقابة الموظفين في القطاع العام يوم الثالثاء : غزة

 موظف من قطاع غزة وعشرات الموظفين في الضفة الغربية خالل األشهر الثالثة 500رواتب حوالي 
 موظفاً على رأس عملهم في غزة بينهم 323"وقال نقيب المعلمين في النقابة محمد صيام إن . الماضية

  ".واتب المتبعة من قبل حكومة فياض أسيراً محرراً قطعت رواتبهم بفعل سياسة قطع الر14
وشدد صيام خالل مؤتمر صحفي عقد في غزة على أن سياسة الفصل الوظيفي وقطع رواتب الموظفين 

إهانة للشعب الفلسطيني وفيها تعد فاضح على حقوق الموظفين وأمنهم "حكومة فياض هي " تمارسها"التي 
المانحة بالتدخل الفوري إلجبار حكومة فياض على ودعا صيام جامعة الدول العربية والدول ". الوظيفي

كما . وقف سياسة قطع الرواتب الظالمة والتي قد تؤدي إلى شرخ كبير في النسيج الوطني الفلسطيني
طالب صيام القوى والفصائل الفلسطينية ومنظمات حقوق اإلنسان الغيورة على مصلحة هذا الشعب 

ض لوقف الممارسات الالإنسانية وأن يكون لها موقفا مسئوال التدخل السريع وااليجابي لدى حكومة فيا
  .ومشرفا ووطنيا تجاه سياسة قطع الرواتب

  9/3/2010قدس برس، 
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   لتسهيل تطور االقتصاد الفلسطيني"إسرائيل"بالضغط على " الرباعية"وزير االقتصاد يطالب  .41
أبو لبدة، اللجنة الرباعية والمجتمـع      حسن  . طالب وزير االقتصاد الوطني د     : إبراهيم أبو كامش   -رام اهللا   

 لتمكين االقتصاد الفلسطيني من النمو والتطور، عبر تسهيل حرية الحركة           "إسرائيل"الدولي بالضغط على    
والتنقل والوصول إلى األسواق، وعدم عرقلة الجهود الفلسطينية الرامية إلى تطوير اإلنتاج، والمـساهمة              

أبو لبدة أمس مع ممثـل اللجنـة   . جاء ذلك خالل اجتماع د .الفلسطينيةااليجابية في تطوير بيئة األعمال      
  .الرباعية توني بلير في مقر وزارة االقتصاد الوطني برام اهللا

  10/3/2010الحياة الجديدة، 
  

  هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية تزّود مستشفيات غزة بالوقود .42
 ألف لتر من 185تية مستشفيات قطاع غزة بحوالي زودت هيئة األعمال الخيرية اإلمارا :غزة رائد الفي

قال مدير مكتب الهيئة في  و.الوقود لتشغيل المولدات الكهربائية في ظل أزمة انقطاع التيار الكهربائي
قطاع غزة عماد الحداد إن مشروع توفير الوقود جاء بعد نداء استغاثة عاجل وجهته وزارة الصحة 

لتيار الكهربائي في اآلونة األخيرة عن قطاع غزة بشكل كبير ومستمر والمستشفيات بسبب كثرة انقطاع ا
 .ولفترات طويلة، األمر الذي أدى إلى استهالك كبير في الوقود الالزم لتشغيل مولدات المستشفيات

وأضاف أنه تم نقل الوقود للمستشفيات عبر صهاريج إحدى شركات توريد الوقود التي تم التعاقد معها 
وأشار إلى أن الهيئة تنفذ مشاريع صحية  .الكمية للمستشفيات في القطاع وبشكل مباشرلتوفير كامل 

  .في قطاع غزة  خالل العامتالدوالرامتعددة ومتنوعة بماليين 
  10/3/2010الخليج، 

  
  "إسرائيل"األردن ينفي بيع يورانيوم مخصب إلى  .43

 الناطق الرسـمي باسـم الحكومـة        نفى وزير الدولة لشؤون االعالم واالتصال     :  نسيم عنيزات  -عمان  
الدكتور نبيل الشريف صحة ما تم تداوله اخيرا من معلومات مـن ان األردن يبيـع مـادة اليورانيـوم                    

وفي سياق متصل ، نفى رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان وجـود               .المخصب الى اسرائيل  
ـ    . وويةاي مشاريع تعاون اقليمي مع اسرائيل في مجال الطاقة الن          حول مـا   ) بترا(وقال ردا على سؤال ل

تناقلته وسائل اعالم عن تعاون اردني اسرائيلي في المجال النووي انها تصريحات قديمة لوزير الطاقـة                
  .االسرائيلي حول مقترحات شفوية قدمها لوزير الطاقة الفرنسي قبل عدة اشهر

  10/3/2010الدستور، األردن، 
 

   في القدس  بناء وحدات استيطانية"إسرائيل"األردن يدين قرار  .44
وأكد .  وحدة استيطانية في القدس الشرقية1600دان األردن أمس قرار إسرائيل بناء : نادية سعد الدين

وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف على رفض 
من شأن هذه اإلجراءات ان تعرقل الجهود األميركية الرامية األردن لهذا القرار االستفزازي، مبينا أن 

إلطالق جولة جديدة من المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، كما أن هذه القرارات واإلجراءات 
المرفوضة عالميا، من شأنها ايضا أن تقوض فرص إحالل السالم في المنطقة، إذ أن االستيطان يعد 

  .رعية الدوليةخروجا على قرارات الش
ودعا الشريف المجتمع الدولي والعالم أجمع الى الضغط على الحكومة اإلسرائيلية، ومطالبتها بالكف عن 
هذه اإلجراءات المرفوضة، والقبول بمبدأ التفاوض الذي يؤدي إلى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق 

  .حل الدولتين وضمن إطار سالم إقليمي شامل
  10/3/2010دن، الغد، األر
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 جنوب لبنان" يونيفيلال"اجتماع لبناني إسرائيلي برعاية  .45

 عقد أمس اجتماع عسكري لبناني إسرائيلي برعاية القائد العام للقوات الدولية العاملة في ):آي بي يو(
. ئيلاللواء ألبرتو أسارتا، في منطقة رأس الناقورة على الحدود اللبنانية مع إسرا) يونيفيل(جنوب لبنان 

بهدف «وقال مصدر رسمي إنه تم البحث خالل االجتماع في الحوادث والخروق التي حصلت مؤخراً 
الحدود بين لبنان (موضوع العالمات المرئية على طول الخط األزرق «كما تم بحث . »منع تكرارها
ار اللواء وأش . »ومن ضمنها وضع قرية الغجر التي ما زالت القوات اإلسرائيلية تحتلها) وإسرائيل

إن االجتماع الثالثي هو أداة ال غنى عنها في آلية االرتباط «، وقال »أهمية االجتماع الثالثي«أسارتا إلى 
 . »والتنسيق وأداة ضرورية لمعالجة القضايا األمنية والعسكرية

  10/3/2010البيان، اإلمارات،  
 

  اجتماع بين البزري والقوى اإلسالمية في عين الحلوة: لبنان .46
قام رئيس بلدية صيدا، الدكتور عبد الرحمن البزري، إلى مخيم عين الحلوة أمس،             : حمحمد صال  -يدا  ص

 اجتماعاً موسعاً مع القوى اإلسالمية في مقر عصبة األنصار، شارك فيـه النـاطق باسـم            البزري وعقد
الشيخ جمال  » ةالحركة اإلسالمية المجاهد  «العصبة ابوشريف عقل، ومسؤولها أبو طارق السعدي، وأمير         

. أبوعلي شكيب العينا  » الجهاد اإلسالمي «بو أحمد فضل، وممثل     خطاب، إضافة الى ممثل حركة حماس أ      
، في المخيم، وانتهى إلى منزل قائد الكفـاح المـسلح           »الجهاد«و» حماس«ثم جال البزري، برفقة ممثلي      

منير المقدح، حيث عقد اجتماع مغلق لبحث مختلف الجوانب األمنية والـسياسية واإلنـسانية المتعلقـة                
حت مصادر مطلعة أن يكون البزري قد نقل رسالة إلى من يعنيهم األمر في المخـيم                وقد رج  . بالالجئين

حول ضرورة تحصين الوضع األمني فيه، بعد المصالحات األخيرة، ال سيما إثر التغييرات التي طالـت                
ـ      . قيادة فتح في لبنان    بالمفاجئة والناجحة والمطمئنـة، وإن     » السفير«وقد صف المقدح زيارة البزري ل

ثر عدم الحديث في الجوانب السياسية التي تم التطرق إليها، الفتاً أنها من المرات القليلة التي يدخل فيه                   آ
  . البزري المخيم

وشدد المقدح على ضرورة معالجة الملف الفلسطيني في لبنان على قاعدة الحقوق والواجبات، مشيراً إلى               
انيون في طاولة الحوار اللبناني، وأنهـم علـى مـسافة           أن الفلسطينيين قد وافقوا على ما وافق عليه اللبن        

 .  واحدة من الجميع
  10/3/2010السفير، 

  
  دول عربية تبلغ واشنطن سحب الموافقة على استئناف المفاوضات غير المباشرة: "األيام" .47

، مساء أمس، أن بعض وزراء الخارجية العرب أجروا اتـصاالت عاجلـة مـع               "األيام"علمت  : رام اهللا 
وعلم أنه تم    . وحدة استيطانية جديدة في القدس     1600لين اميركيين حول القرار االسرائيلي باقامة       مسؤو

في هذه االتصاالت ابالغ المبعوث االميركي جورج ميتشل، أن قرار لجنة المتابعـة العربيـة الخـاص                 
  .بالموافقة على المفاوضات غير المباشرة، لم يعد قائماً على ضوء القرار االسرائيلي

 10/3/2010األيام، فلسطين، 
  

  يجب التوقف عن تقليد النعام واالعتراف باستحالة السالم دون حماس: أردوغان .48
أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس، أن من شأن الحوار :  محمد الجمعي-الرياض 

 -قات التركية والتواصل بين دول المنطقة أن يبدد أي خالف قبل نشوبه، واستشهد في ذلك بالعال
نحن أشقاء ألننا نعيش في : "وأضاف .السورية التي كان يسودها خالف حاد قبل حوالى ثماني سنوات
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وشدد أردوغان على  ".المنطقة ذاتها، واألبواب يجب أن تظل كما هي اآلن مفتوحة بين بعضنا بعضاً
نطقة، مطالباً المجتمع الدولي أهمية إيجاد حل للقضية الفلسطينية، للتمكن من إيجاد استقرار في الم
واعتبر ضم إسرائيل المسجد . بضرورة الضغط على إسرائيل، لوقف ممارساتها كافة التي تعوق السالم

وأعرب عن قناعته التامة بعجز الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في . األقصى إلى تراثها، أمراً مستفزاً
وشدد على وجوب . يمكن ترجمته إلى أرض الواقعحال عمل وحيداً، عن التوصل إلى أي اتفاق سالم 

التوقف عن تقليد النعام، واالعتراف بأن أي اجتماع مع الجانب اإلسرائيلي ال تشارك فيه حماس لن "
  ".يخرج بأي نتيجة، والغرب يدرك ذلك

  10/3/2010الحياة، 
  

  للجوازات الغربية" عملية تزوير كبرى"قائد شرطة دبي يتهم إسرائيل بـ .49
قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفـان       أن   ،أ ف ب   عن   دبي، سيدني  من    10/3/2010الحياة،   ذكرت

للجوازات الغربية، مؤكداً أن أجهزة األمن في اإلمـارة         " عملية تزوير كبرى  "اتهم أمس إسرائيل بتنظيم     
. حمحمود المبحو " حماس"رصدت عشرات الجوازات المتالعب بها في أعقاب اغتيال القيادي في حركة            

جهـاز  (لعملية تزوير كبرى لوثائق رسمية يقوم بهـا جهـاز رسـمي هـو               "ودعا العالم إلى التصدي     
  ".أدق ناقوس الخطر، إسرائيل تزور في شكل واسع النطاق. موساد) االستخبارات اإلسرائيلية الخارجية

 أن تعبث دولة من المعيب والمشين والمخجل بحق الدول األوروبية": "فرانس برس"وقال خلفان لوكالة 
... هذه ظاهرة غير مسبوقة أن تزور دولة وثائق دول أخرى... تدعي أنها دولة قانون بجوازات سفرها

أنا مندهش من حجم الجوازات التي تم : "وأضاف ".عادة تقوم عصابات إجرامية بذلك، وليس الدول
ياً نكتشف جوازات غير التالعب بها وإسرائيل تلعب بجوازات الدول الغربية من دون رادع، ويوم

  ".التيقظ"، داعياً الدول الخليجية المجاورة إلى "صحيحة
وعن الفلسطينيين االثنين اللذين تحقق معهما شرطة دبي في قضية المبحوح، جدد خلفان التأكيد بأن 

ألول أحدهما مشبته به إذ ثبت اتصاله بالمجموعة التي اغتالت المبحوح، أما الثاني فكان على عالقة مع ا
لكنه شخص غير مرغوب فيه في اإلمارات، وعليه أن يجد لنفسه "وهو ليس متهماً في الوقت الراهن، 

  ".مكاناً ليعيش فيه
 مشتبهاً بهم إضافيين في قضية المبحوح على النشرة الحمراء 16أسماء " إنتربول"ورأى أن وضع 

بحقهم مذكرات " إنتربول"أصدرت وارتفع عدد األشخاص الذين ". سيسهم في تقدم البحث والمالحقة"
  .27توقيف في اغتيال المبحوح إلى 

” الموساد“الفريق خلفان تمسك باتهاماته إلى جهاز  أن 10/3/2010 االتحاد، اإلمارات، وأضافت
إنه متأكد من “الفضائية مساء أمس ” دريم“وقال في حوار على قناة . بالوقوف وراء اغتيال المبحوح

  .”، وأن لديه الحمض النووي ألربعة مشتبه بهم من الموساد %100تورط اسرائيل بنسبة 
وتوريدها من إيران ” حماس”واعتبر االتهامات االسرائيلية حول قيام المبحوح بعقد صفقات سالح لـ

إن المبحوح كان يمر ترانزيت عبر دبي الى الصين ألخذ معدات للتصنيع قد “وقال . بانها كذبة كبرى
  .”ورش تصنيع الصواريختستخدم لغايات مثل 

ونفى خلفان أن يكون المبحوح حجز تذكرة السفر بواسطة االنترنت أو اتصل من دمشق بأهله في غزة 
إال ) عبد الرؤوف محمد(إن جواز سفر المبحوح يحمل االسم العادي “وقال . وابلغهم انه مسافر الى دبي

وجدد اتهامه حول تورط احد المقربين . ”اسم العائلة األخير غير موجود، كما أن صورته غير معروفة
على حماس أن تبحث عن الذي سرب “، وقال ”من المبحوح بكشف غطائه وتحركاته لمنفذي الجريمة

” فتح“واعترف بتبادل االتهامات بين  .”الخبر من دمشق، وإذا عرفوه فليقبضوا عليه ويأخذوا إجراءاتهم
ال يهم لمن ينتمي ألنه عنصر فاسد محسوب على “قال حول انتماء المعتقلين الفلسطينيين، و” حماس”و
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عندما أدعو حماس للتحقيق ال نلوم الحركة وال نتهمها بل نتهم عنصرا “وأضاف . ”فلسطين وعلينا جميعا
  .”فاسدا

الفريق خلفان دعا الجواسيس ، أن  نادية سلطان عن مراسلتهادبي من  10/3/2010 الخليج، وأوردت
، بلهجة تحذيرية "الخليج"وقال في تصريحات ل . لمغادرة في غضون أسبوعفي منطقة الخليج إلى ا

عليهم المغادرة وإال ستدور عليهم الدوائر ويواجهون مالحقة قوية من قبل األجهزة "لهؤالء الجواسيس، 
  ".المعنية كافة

قية تعمل وأكد الفريق تميم انه توافرت لديه معلومات مؤكدة ان هناك جواسيس من جنسيات غربية  وشر
فتح " االسرائيلي"مائير داغان رئيس الموساد : أضاف. لدى جهات مخابراتية أجنبية وتتواجد في المنطقة

نافذة على نشاطه المشبوه بشكل غير مسبوق وتجرأ على استخدام جوازات سفر دول كبرى وزرع 
  .تخيلها او يتوقعهاعمالءه، والكشف عن قضية محمود المبحوح القيادي بحماس شكل له صدمة لم يكن ي

  
  وزير إماراتي يدلي بأول تصريح لإلذاعة اإلسرائيلية منذ اغتيال المبحوح .50

نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة عن وزير الدولة اإلماراتي أنور محمـد قرقـاش             : وديع عواودة  -حيفا  
ي بحركـة المقاومـة     ، في إشارة إلى اغتيال القيـاد      "دولة عربية معتدلة  "عتبه على إسرائيل الستهدافها     

محمود المبحوح، في حين أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن قائد شرطة دبي             ) حماس(اإلسالمية  
  .يرفض التحدث للصحافة اإلسرائيلية وأن رئيس الشاباك األسبق زار اإلمارات قبل ستة أعوام

يـة جـدعون كـوتس،      وأبرزت اإلذاعة اإلسرائيلية تصريح الوزير قرقاش لمراسلها للـشؤون الخارج         
وأشارت إلى أن تصريحه يعد أول حديث لمسؤول إماراتي مع وسائل اإلعالم اإلسرائيلية منـذ اغتيـال                 

كما نقلت اإلذاعة عن الوزير قوله إن اغتيال المبحـوح لـيس             .كانون الثاني الماضي  /المبحوح في يناير  
 الخليج وإسرائيل وجهـات نظـر       حتى لو كانت لدول   "الطريق إلقامة عالقات دولية جيدة، وأضاف أنه        

، في إشارة إلـى     "مشتركة في قضايا كإيران، ال يمكن اعتبار دولة عربية معتدلة هدفا لعملية جيمس بوند             
  .عملية االغتيال التي وقعت في دبي

 10/3/2010نت، .الجزيرة 
  

  الستئناف الوساطة التركية مع سوريا  بعثت بإشارات إيجابية"إسرائيل": أردوغان .51
أبلغ رئيس الحكومة التركية طيب رجب أردوغان، صحافيين يرافقونه في زيارتـه إلـى              :  موسى حلمي

لكن سرعان مـا    . الرياض أمس، أن إسرائيل وافقت على استئناف المفاوضات مع سوريا بوساطة تركية           
بـشأن  رد ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية على ذلك بنوع من العصبية قائال أن أي قرار لم يتخذ بعد                  

غير أن وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك أبلغ الجنود أثناء جولة ميدانية له أمـس               . الوساطة التركية 
  . بأن كل استئناف للمفاوضات مع سوريا أمر مبارك

التركية عن أردوغان قوله للصحافيين في الرياض، إن هناك موافقة إسـرائيلية            " ان تي في  "ونقلت شبكة   
" األناضـول "ونقلـت وكالـة     . احثات مع سوريا، وإنه يتوقع أن تستأنف في كل لحظة         على استئناف المب  

ليست . هناك مصلحة جديدة اآلن   "التركية عن أردوغان قوله ان الوساطة التركية يمكن أن تستأنف إذ ان             
ا كما أن إسرائيل أرسلت اآلن وسابق     . لسوريا أي تحفظات إزاء الوساطة التركية وهي تريد هذه الوساطة         

لذلك، فإننا سنجري تقييمنا وإذا توصلنا إلى استخالصات إيجابيـة          . إشارات إيجابية حول هذا الموضوع    
  ". فسيكون بوسعنا البدء بعملية جديدة

  10/3/2010السفير، 
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  الى مكان لغير المسلمين" األقصى"حويل تحذر من محاوالت يوغلو أاكمل الدين  .52
لمنظمة المؤتمر اإلسالمي اكمل الدين احسان أوغلو من مغبة قيام حذر األمين العام  ":الخليج "-عواصم 

" فرانس برس"ونقلت . االحتالل بتحويل المسجد األقصى من مسجد للمسلمين الى مكان لغير المسلمين
وقال . من مسجد للمسلمين الى مكان لغير المسلمين" األقصى"عن اوغلو تحذيره من محاوالت لتحويل 

عامة للمنظمة إن األمانة العامة بعثت رسائل الى وزيرة الخارجية األمريكية هيالري مصدر في األمانة ال
كلينتون والرئاسة اإلسبانية لالتحاد األوروبي حذرت فيها من مغبة المساس بالمسجد األقصى من جانب 

  .آذار الحالي/  مارس16جماعات يهودية هددت باقتحامه في 
  10/3/2010الخليج، 

  
  ة تمنع امين عام اتحاد الممرضين العرب من دخول اراضيهاالسلطات المصري .53

منعت السلطات المصرية امين عام اتحاد الممرضين العرب محمد حتاملة من دخـول اراضـيها               : عمان
امس واعادته على متن طائرة الملكية الى عمان بعد ان احتجزته لمدة اربع ساعات وفقا لنائـب نقيـب                   

 وفد من النقابة برئاسة قد توجه امس الـى القـاهرة للمـشاركة فـي                وكان. الممرضين كامل العجلوني  
اجتماعات اتحاد المستشفيات العربية الذي يعقد في القاهرة تحت رعاية امين عام جامعة الدول العربيـة                

واعرب العجلوني عـن اسـتغرابه      . عمرو موسى على هامش اجتماعات مجلس وزراء الصحة العرب        
ين عام االتحاد نقيب الممرضين السابق من دخول مصر ، على اثر مـشاركته              واستهجان النقابة لمنع ام   
  . قبل نحو شهرين3في قافلة شريان الحياة 

  10/3/2010الدستور، األردن، 
  

 "النووي"العربية تقترح مؤتمراَ دولياً إلخالء الشرق األوسط من  الجامعة .54
رحات يجري التداول بشأنها لعقد مؤتمر دولي أعلنت الجامعة العربية عن مقت:   أحمد عبد اهللا- القاهرة

 .برعاية األمم المتحدة لبدء التفاوض حول إنشاء المنطقة الخالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط
أكد ذلك السفير وائل األسد مدير إدارة العالقات المتعددة األطراف في جامعة الدول العربية، وقال إن 

دولي برعاية األمم المتحدة لبدء التفاوض حول إنشاء المنطقة الخالية من هناك مقترحات بعقد مؤتمر 
 .األسلحة النووية في الشرق األوسط 

  10/3/2010عكاظ، 
  

  رئيس اتحاد وكاالت األنباء العربية يدعو للتوحد في الدفاع عن المقدسات .55
جلس إدارة، ورئيس تحرير  حمل عبد اهللا حسن رئيس اتحاد وكاالت األنباء العربية، ورئيس م:القاهرة

وربط حسن، في  .وكالة أنباء الشرق األوسط، اليوم، إسرائيل مسؤولية تصعيد األوضاع في المنطقة
بالقاهرة، بين إعالن إسرائيل ضم الحرم اإلبراهيمي، ومسجد بالل بن رباح لقائمة ' وفا'تصريح لـ

ة فشل جهاز المخابرات اإلسرائيلي التراث اليهودي مع ما جرى في دبي، معتبرا هذه محاولة لتغطي
في عملية اغتيال محمود المبحوح واكتشاف خطتها وافتضاح عمالئها على أرض دبي بالصوت ' الموساد'

واعتبر أن ظروف االنقسام الحالية التي تشهدها القضية الفلسطينية تمثل أفضل الظروف  .والصورة
ما يستدعي من جميع القوى الفلسطينية نبذ الخالفات المواتية إلسرائيل لتنفيذ هذه المخططات الخطيرة، 

  .وفتح صفحة جديدة في العالقات بينها، والتوحد في مجابهة االحتالل وسياساته الخطيرة
 10/3/2010وكالة وفا ، فلسطين، 
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  "تهويد القدس"اتحاد المحامين العرب يدعو لإلضراب احتجاجاً على  .56
لمحامين العرب نقابات المحامين بالدول العربية إلى تنظيم وقفة دعا اتحاد ا:  محمد المتولي-القاهرة 

احتجاجية واإلضراب عن العمل لمدة ساعتين صباح األحد المقبل، ضد ما وصفه بالهجمة اإلسرائيلية 
الشرسة على المقدسات اإلسالمية، كذلك دعا لتسجيل الوقفة وأحداثها في محاضر الجلسات بالمحاكم في 

  .ربيأنحاء الوطن الع
 من المنظمات والهيئات واالتحادات العربية -نسخة منه" العرب"تلقت -وطلب االتحاد في بيان له أمس 

غير الحكومية بإعالن موقفها الرافض للعدوان الهمجي على المقدسات اإلسالمية والمسيحية، كما طالب 
ي تنظيم حملة دولية من أجل لجنة القدس التي يرأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس بالمشاركة ف

حماية المقدسات، وإنهاء احتالل فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية 
والمشروعة وغير القابلة للتصرف والمتمثلة في حق العودة وتقرير المصير، وكذلك تفعيل اتفاقية جنيف 

  . منها46ات ومساءلتهم جنائيا إعماال للمادة عن هذه االعتداء" الصهاينة"الرابعة ومالحقة المسؤولين 
  10/3/2010قطر، , العرب 

  
   على االنتهاكات للمسجد االقصى"اسبوع االحتجاج"سياسيون وطالب موريتانيون ينظمون  .57

تداعت األحزاب والمنظمات الطالبية الموريتانية أمـس الثالثـاء عبـر     :نواكشوط ـ عبد اهللا بن مولود 
ص األسبوع الجاري لنصرة األقصى ولدفع الشعوب العربية واإلسالمية إلى هبة           تجمعات وبيانات لتخصي  

عاجلة لمؤازرته مع الضغط على الحكومات من أجل مواجهة التحديات القائمة والتهديـدات اإلسـرائيلية         
  .لمسرى الرسول المعظم صلى اهللا عليه وسلم

مواجهة االختراق الـصهيوني فـي كلمـة        وأكد محمد غالم ولد الحاج الشيخ رئيس الرباط الموريتاني ل         
إن إسرائيل تعمل جاهدة لتنفيذ خطة خبيثة لهدم األقـصى وبنـاء            'وجهها في حشد شعبي غاضب أمس       

  .'الهيكل المزعوم بشكل تدريجي وفي غفلة من دول العالم العربي واإلسالمي التي تغط في سبات عميق
إن ' لإلصالح والتنميـة ذي الخلفيـة اإلسـالمية          وقال ولد الحاج الشيخ وهو نائب حزب التجمع الوطني        

القضية الفلسطينية تعد وقودا محركا لألمة وهماً عربيا وإسالميا ال يمكن التنازل عنه قبل تحرير األرض                
  .'وطرد المحتل

وفي نفس السياق طالب أحمدو ولد الوديعة أحد القادة التاريخيين للمبادرة الطالبية لمناهـضة االختـراق                
ني والدفاع عن القضايا العادلة في حشد طالبي منـاهض لخطـط االحـتالل أمـس الـسلطات                  الصهيو

  .'بقطع العالقات نهائيا مع الكيان الصهيوني وعدم االكتفاء بتجميدها فقط'الموريتانية 
، بـل وطالـب     'سن قانون يجرم أي نوع من أشكال التطبيع مستقبال مع الصهاينة          'ودعا ولد الوديعة إلى     

  . في الدستور الموريتاني تحرم التطبيع مع اإلسرائيليين وتعاقب مرتكبيهبسن مادة
كافة أطياف الساحة الجامعية في موريتانيـا إلـى         'ودعا خطباء آخرون تعاقبوا على منصة أحمد ياسين         

التوحد والتكاتف نصرة للمسجد األقصى الذي تسعى دولة الكيان إلى تدنيسه وهدمه في ظل صمت عربي           
  .'ل تواطؤ من قبل بعض األنظمة العربيةمخز وفي ظ

  10/3/2010القدس العربي، 
    

  ميتشل أبلغ عباس ونتنياهو أن تفاهمات والية أولمرت غير ملزمة": هآرتس" .58
كشفت أمـس ان المبعـوث األميركـي         اإلسرائيلية» هآرتس«صحيفة   أن    10/3/2010الحياة،   ذكرت

 اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو ورئيس السلطة الفلـسطينية        لعملية السالم جورج ميتشل أبلغ رئيس الحكومة      
أن التفاهمات التي توصل إليها األخير مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية الـسابق            ) أبو مازن (محمود عباس   
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 ليست ملزمة في إطار المفاوضات غير المباشـرة التـي           2007ايهود اولمرت بعد مؤتمر أنابوليس عام       
  . ستنطلق قريباً

امس أن األميركيين أكدوا لممثلي األمم المتحـدة واالتحـاد االوروبـي فـي      » هآرتس«ت صحيفة   وأفاد
 اولمـرت،   –الدولية، وان تفاهمات عباس     » خريطة الطريق «إسرائيل أن المفاوضات ستقوم على أساس       

 وبحـسب   .، ال تلزم أياً من الطرفين، الفلسطيني أو اإلسـرائيلي         »اتفاق مبادئ «بما فيها اقتراح اولمرت     
 في المئة من أراضي الضفة الغربية وتعـوض الفلـسطينيين           96اقتراح اولمرت، تنسحب إسرائيل من      

كما يقضي بعودة رمزية لخمسة آالف الجئ فلسطيني إلى ديارهم، وأن           .  في المئة  6بأراض بديلة بنسبة    
  .»مقدسالحوض ال«تناط بهيئات دولية مهمة إدارة األماكن المقدسة في القدس المحتلة و 

وأضافت الصحيفة أن إعالن ميتشل أول من أمس استئناف المفاوضات غير المباشرة جاء علـى رغـم                 
 والواليات المتحدة والسلطة في شأن مبنى المحادثات وشكل إدارتها، وأنـه بينمـا              "إسرائيل"الخالف بين   

أن هذه القضايا يجب    يصر الفلسطينيون على الخوض في القضايا الجوهرية للصراع، فإن نتانياهو يرى            
  .التفاوض حولها فقط في اللقاءات المباشرة

  أضـافت الصحيفة، أن  وليد عوض  نقالً عن مراسلها   رام اهللا من   10/3/2010القدس العربي،    وأضافت
ان نائب ميتشل، ديفيد هيل، أوضح أن المفاوضات غير المباشرة ستجرى استنادا إلى اتفاقيـات سـابقة                 

 والسلطة الفلسطينية إضافة إلى خطة خريطة الطريـق التـي طرحهـا الـرئيس               "إسرائيل"وقعت عليها   
  .األمريكي السابق جورج بوش والتزم بها الجانبان

، على ما  أكد هيل، أنوكاالت  ونادية سعد الدين   نقالً عن مراسلتها     10/3/2010الغد، األردن،    وأضافت
وعليه فان سقف األشهر االربعة الذي      “بزمن،  أن واشنطن غير معنية بتقييد المحادثات       ” هآرتس“أوردت  

  .، حسب المسؤول األميركي”حددته الجامعة العربية للمحادثات ليس مقدسا بالنسبة للواليات المتحدة
  

  غير مباشرة وميدانية وسرية بين أبو مازن ونتنياهو.. للمفاوضات مسارات ثالثبايدن يقترح  .59
نائب الـرئيس  أن  زكي أبو الحالوة  نقالً عن مراسلها ،لقدسمن ا  10/3/2010الراي، الكويـت،    ذكرت  

اسـاس  «، امس، في القدس في ختام لقائه رئيس الوزراء بنيـامين نتنيـاهو ان                قال يدنااالميركي جو ب  
يحصل التقدم في الشرق االوسـط      «: واضاف. »سرائيلإمن  االلتزام المطلق والتام والثابث أ    عالقتنا هو   

ليس هناك مـسافة    . هناك ببساطة اي مسافة بين الواليات المتحدة واسرائيل       عندما يدرك الجميع انه ليس      
  .»سرائيلإسرائيل عندما يتعلق االمر بأمن إبين الواليات المتحدة و

يدن بقرار اجراء مفاوضات غير مباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين رغم الـشكوك العميقـة              اكما رحب ب  
 سعيد جدا النك والقيادة الفلسطينية اتفقتما على اطالق محادثات          انني«: وقال لنتنياهو . حول آفاق نجاحها  

نأمل في ان تؤدي هذه المحادثات الى مفاوضات ومحادثات مباشرة بين الطرفين ويجب ان              . غير مباشرة 
  .»تؤدي في نهاية المطاف الى ذلك

سرائيل هي  إمن   أل ضمانة االفضل على المدى الطويل    الرئيس اوباما وانا نعتقد في شدة ان ال       «: واضاف
التوصل الى سالم شامل في الشرق االوسط مع الفلسطينيين والسوريين ولبنان يؤدي بالتالي الى عالقات               

  .»كاملة وتطبيع مع كل العالم العربي
أعتقد اننا في مرحلة توفر فرصة حقيقية وان مصالح الشعبين االسرائيلي والفلسطيني تتوافق             «: ضافأو

  .»اكثر مما هي تتعارض
 مـصادر   أن نظيـر مجلـي       نقالً عن مراسـلها    تل أبيب  من    10/3/2010الشرق األوسط،    وأضافت

، أمس، أن بايدن تحدث عن ثالثـة مـسارات للمفاوضـات      »معاريف«حسب صحيفة   ذكرت  إسرائيلية،  
 الفلسطينية، أحدها القائم حاليا ويعتبر مفاوضات غير مباشرة، والثاني مفاوضـات جاريـة          -اإلسرائيلية  

حاليا بمستوى التنسيق اليومي حول بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، ويتم مع رئيس الوزراء الفلسطيني،              
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، ورئـيس الـوزراء     )أبـو مـازن   (سالم فياض، ومسار ثالث بين الرئيس الفلسطيني، محمود عبـاس           
تفعيله بـشكل سـري   اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ولكن المسار الثالث غير قائم حاليا ويريد األميركيون          

  .لكن الجانب الفلسطيني لم يوافق على ذلك بعد
: وقال موجها كالمه إلى نتنياهو خالل مؤتمر صحافي مشترك في نهاية لقائهما في القدس المحتلة، أمس               

قمت سيدي رئيس الحكومة في السنة األخيرة بخطوات مهمة في طريق التقدم نحو السالم، مثل تجميـد                 «
طنات وإعطاء تسهيالت في حرية التنقل في الضفة الغربية، كذلك الـسلطة الفلـسطينية              البناء في المستو  

ونحن نساندكم في هذه الجهود     . تبذل جهودا في مجالي األمن واالقتصاد وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية         
  .»ونبذل قصارى جهدنا إلنجاح المسيرة السلمية بينكم

  
   استيطانية في القدسوحدة 1600 لبناء "سرائيلإ"بايدن يدين خطط  .60

أدان نائب الرئيس االمريكي جو بايدن يوم الثالثاء خطط اسـرائيل           : جيفري هيلر  - دم انتوس آ - القدس
سرائيل وهو  إ" مسكن جديد في منطقة من الضفة الغربية المحتلة ضمتها للقدس والتي أعلنتها              1600لبناء  

  .سطينيينفي منتصف زيارته الحياء محادثات السالم مع الفل
 دقيقة للقاء على مأدبة عشاء مع رئـيس الـوزراء           90وقال بايدن في بيان صدر بعد أن وصل متأخرا          

  ."ادين قرار حكومة اسرائيل المضي قدما في التخطيط لوحدات سكنية جديدة"االسرائيلي بنيامين نتنياهو 
طقة في الـضفة الغربيـة      وهو مستوطنة يهودية دينية في من     -وقال ان مخطط انشاء حي رامات شلومو        

يقوض الثقة التي نحتاجها االن ويتعارض مع المباحثات البناءة التي أجريتهـا             "-ضمتها اسرائيل للقدس  
 والفلـسطينيين علـى     "سـرائيل إ"ان على   مع نتنياهو   وقال بايدن في في لقاء صحفي        ."هنا في اسرائيل  

  .ل السالممن أج" تقديم بعض االلتزامات التاريخية الجريئة"السواء 
10/3/2010وكالة رويترز،   

  
  السلطة باتت تستعمل وسائل جديدة في التعذيب أكثر قسوة: عربية في بريطانيامنظمة  .61

أكدت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا أن السلطة الفلسطينية لم تتوقف لحظة واحـدة عـن                 
  .2009تشرين األول /ية أكتوبرممارسة التعذيب في سجونها، منذ إعالنها وقف التعذيب بدا

وقالت المنظمة في تقرير أصدرته أمس الثالثاء وتناول سلوك األجهزة األمنية بعد إعالن السلطة وقـف                
إن السلطة الفلسطينية باتت تستعمل وسائل جديدة في التعذيب أكثر قسوة باإلضـافة        "التعذيب في سجونها    
جديدة في التعذيب تمارسها السلطة إلى جانب أساليب قديمة،         وعدد التقرير أساليب    ". إلى الوسائل القديمة  

  .وروت شهادات عديدة لفلسطينيين وقعوا ضحايا لهذا التعذيب
وأوضحت في تقريرها الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه، أنها بعثت رسائل إلى رئيس وزراء حكومـة                 

ظمة بزيارة مراكز االعتقـال فـي       تصريف األعمال برام اهللا سالم فياض من أجل السماح لوفد من المن           
  .أراضي السلطة الفلسطينية، إال أنه لم يصل أي رد

 واعتبرت أن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية تحت االحتالل، وأنه محمي بموجب اتفاقيات جنيـف               
وقواعد القانون الدولي ذات العالقة، وأن أي اعتداء على أي حق من حقوقه وخصوصا الحق في الحيـاة        

  .الحرية والسالمة الجسدية يعتبر خرقا للقانون الدوليو
  تبادل أدوار

وأضافت المنظمة أن سلطات االحتالل تقوم يوميا بعشرات االنتهاكات بحق المواطن الفلسطيني من قتـل               
متناغمـة  -واعتقال وتعذيب ومصادرة لألراضي وهدم للمنازل، كما تقوم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية             

 باالعتقال والتعذيب واالعتداء على المؤسسات المدنية والحريات العامة، في تبـادل            -راءاتمع هذه اإلج  
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واضح لألدوار يهدف إلى ضرب الروح المعنوية للشعب ومقاومته المشروعة في سبيل الحريـة وحـق                
  .تقرير المصير

يله علـى حـساب     وأكدت أن التعاون األمني الفلسطيني مع السلطات اإلسرائيلية وصل حدا ال يمكن تخ            
بقيـادة دايتـون    -أن أجهزة أمن السلطة الفلـسطينية       "كرامة وحياة وحرية المواطن الفلسطيني، مضيفة       

 تنفذ أجندات وسياسـات إسـرائيلية       -وبدعم عمالء من االتحاد األوروبي ووكالة االستخبارات األميركية       
  .خالصة حولت حياة المواطنين إلى جحيم مطبق

غربية أصبحت منطلقا ألنشطة استخباراتية خارجية يتم من خاللها تقـديم الـدعم             كما أكدت أن الضفة ال    
المعلوماتي واللوجستي ألجهزة أمنية خارجية من أجل تنفيذ عمليات قذرة ضد المقـاومين الفلـسطينيين               

  .خارج األراضي المحتلة
متابعة الحثيثـة مـع     وشددت على أن ملف انتهاكات حقوق اإلنسان في أراضي السلطة الفلسطينية قيد ال            

صناع القرار في دول االتحاد األوروبي، وأن هذا الملف سيأخذ منحى أكثر تقدما بتقديم المسؤولين عـن                 
  .هذه االنتهاكات للقضاء الدولي

وأشارت المنظمة إلى أن مدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ومسؤول جهاز االستخبارات العسكرية              
رئيس جهاز األمن الوقائي اللواء زياد هب الريح، مسؤولون بشكل مباشر عـن             العميد نضال أبو دخان و    

  .اعتقال المواطنين الفلسطينيين وتعذيبهم في مراكز تقع خارج رقابة القانون
كما تعتبر المنظمة كل ضابط أو جندي مهما دنت رتبته أو علت ينفذ أمر تعذيب أو اعتقال غير قـانوني                    

  .تكب جرائم ضد اإلنسانية وال يعفيه التذرع بأنه ينفذ أوامر القيادة العليامسؤوال عن أفعاله بوصفه مر
وأضافت أن الرئيس محمود عباس بوصفه رئيسا للسلطة ومسؤوال مسؤولية مباشرة عن أعمال موظفيها              
وعن جهاز المخابرات العامة واألمن الوقائي اللذين يأتمران بأمره، يعتبر مسؤوال عن انتهاكـات هـذه                

  .زة الجسيمة التي ترتكب بحق المواطنين الفلسطينييناألجه
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن الحكومة األردنية مسؤولة كذلك عن االنتهاكات الجسيمة التـي ترتكبهـا           
أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، حيث تقوم هذه الحكومة بتدريب عناصر هذه األجهزة على كافة التكتيكات               

جهزة بالمعدات الالزمة، داعية الحكومة األردنية إلى التوقف فورا عـن تـدريب             األمنية وإمداد هذه األ   
  .عناصر األجهزة األمنية الفلسطينية

وأكدت أنها تتابع ملف االعتقال والتعذيب لحظة بلحظة في السجون الفلسطينية، وأن إعالن السلطة وقف               
  .في مراكز االعتقالالتعذيب انطوى على خداع للفت أنظار العالم عن حقيقة ما يجري 

ودعت المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو إلى التحرك فورا واالدعاء على من               
ضاعف معاناة الفلسطينيين تحت االحتالل سواء باالعتقال أو التعذيب أو امتهان الكرامة، باعتبار أن هذه               

  . قية جنيف الرابعة وتدخل في اختصاص المحكمةالجرائم جرائم ضد اإلنسانية وأفعال تنتهك اتفا
كما دعت األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى واألمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل               
الدين إحسان أوغلو إلى كسر حاجز الصمت الذي التزماه طويال إزاء انتهاكات أجهزة أمن السلطة ضـد                 

  .فوري لوقف معاناة المعتقلين وأهاليهمالمواطن الفلسطيني والتحرك ال
وطالبت االتحاد األوروبي إلى وقف الدعم المقدم لألجهزة األمنية إلى أن يتم حلها وتوحيدها في جهـاز                 

  .شرطي واحد يقوم على خدمة المواطن الفلسطيني ال أجندات أخرى
ين في مجال حقوق اإلنسان     كما دعت المنظمة رئاسة االتحاد إلى تشكيل لجنة قانونية من خبراء ومختص           

للتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان بأراضي الـسلطة الفلـسطينية والعمـل الجـاد لوقـف التعـذيب                  
  .واالعتقاالت، إضافة إلى سحب بعثة الشرطة األوروبية من أراضي السلطة الفلسطينية
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وبعثة االستخبارات مـن    ودعت المنظمة الرئيس األميركي باراك أوباما إلى سحب الجنرال كيث دايتون            
  .أراضي السلطة الفلسطينية، وتقديم المتورطين في انتهاكات حقوق اإلنسان إلى العدالة
10/3/2010نت، .الجزيرة  

  
  سرائيلية لتوسيع المستوطنات األمم المتحدة تدين الخطط اإل .62

ية جديدة في مستوطنة    مون الخطط االسرائيلية لبناء وحدات سكن     -أدان األمين العام لألمم المتحدة بان كي      
يـدين األمـين العـام    "وقال مارتن نيسيركي المتحدث باسم األمم المتحدة في بيـان          .في القدس الشرقية  

  ". وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية1600المصادقة على خطط لبناء 
  "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي"مون يؤكد على أن -وأضاف البيان أن كي

10/3/2010بي بي سي،   
  

  ال مبادرة أوروبية للسالم: برلمانية دنماركية .63
ال مبـادرة   «أكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الدنماركي ايفا كيير هاسـون أن               :بيروت

ما يمكننا القيام به    «، مشيرة الى أن بالدها تتطلع إلى        »أوروبية جديدة محددة في شأن السالم في المنطقة       
  .»لمساعدة في التطور السلمي مستقبالًوا

10/3/2010الحياة،   
  

  السلطة طلبت مني التنحي بعد انتقاد تعاملها مع تقرير جرائم الحرب: فولك .64
قال مقرر األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في المناطق الفلسطينية المحتلـة ريتـشارد فولـك إن                 :شيكاغو

 عن منصبه في أعقاب انتقادات كان قد وجهها للسلطة حول           السلطة الوطنية الفلسطينية طلبت منه التنحي     
بدعوى أنه لم يعد قادرا على أداء مهامه منـذ          و تعاملها مع تقرير قدمه لألمم المتحدة حول جرائم الحرب        

أن احتجزته السلطات اإلسرائيلية في مطار بن غوريون الدولي قبل أن يتم إبعـاده فـي أواخـر عـام                    
2008..  

لبعثة المشتركة من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لألمـم المتحـدة فـي    أن ا"وأكد فولك   
لمجلس حقوق اإلنسان التـابع لألمـم المتحـدة حـول           ) فولك(جنيف قد أجلت مناقشة آخر تقرير قدمه        

  ". انتهاكات إسرائيل للحقوق الفلسطينية
لتصريحات الرسمية وغير الرسمية من قبـل       أن ثمة تناقض كبير بين ا     " "معا"غير أن فولك أكد لمراسل      

فالتصريحات غير الرسمية غير صحية حين يقولون إن وضعي الصحي ال يـسمح لـي بـأداء                 . السلطة
األمريكية " برنستون"وقد عبر فولك، الخبير في القانون الدولي من جامعة           ".عملي أو أنني منحاز لحماس    

أشعر : "كدا أنه ال ينوي االستقالة من منصبه حيث قال        عن انزعاجه من ممارسات السلطة الفلسطينية مؤ      
ومضى فولك قـائال     ."أن من الضروري عدم االنصياع لهذه الضغوطات، إذ من المفروض أننا مستقلون           

إن السلطة الفلسطينية ربما تكون قد تعرضت لضغوطات من قبل الواليات المتحدة وإسـرائيل للحيلولـة                
  .حدث مع تقرير غولدستوندون مناقشة التقرير تماما كما 

9/3/2010وكالة معاً،   
  

  "سرائيلإ"عائلة راشيل كوري تقيم دعوى قضائية ضد  .65
ستبدأ عائلة ناشطة أمريكية قتلتها جرافة عسكرية اسرائيلية في قطاع غزة دعوى قـضائية يـوم                 :القدس

ـ   لمتظـاه  "سـرائيل إ"االربعاء للمطالبة بتعويض مما يثير جدال حول معاملة          دين للفلـسطينيين   رين مؤي
  .سرائيليين المستائين من االنتقادات الدوليةويغضب اإل
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وراشيل كوري واحدة من عدد من النشطاء االجانب الذين القوا حتفهم في مواجهات مع اسـرائيل فـي                  
 ألـف   324وستقيم عائلتها دعوى قضائية للمطالبة بتعويض قدره        . االراضي المحتلة في العقد المنصرم    

  .ا محكمة في مدينة حيفادوالر تنظره
10/3/2010وكالة رويترز،   

  
  ستراليا تؤكد استخدام جواز سفر رابعأ .66

قال وزير الخارجية االسترالي ستيفن سميث، أمس الثالثاء، انه تم اسـتخدام جـواز سـفر                : )ب.ف.ا(
ماضـي،  كانون الثاني ال  / استرالي رابع في اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح في دبي في يناير            

ويزور فريق من الـشرطة     . قائمة لمشتبه بهم تضمنت اسماً جديداً     ) االنتربول(غداة نشر الشرطة الدولية     
للتحقيق في استخدام ثالثة    " إسرائيل"الفيدرالية االسترالية ومسؤولون من مكتب جوازات السفر االسترالي         

ر استرالياً رابعـاً باسـم جوشـوا        وقال سميث ان جواز سف    . جوازات سفر استرالية في جريمة االغتيال     
  . كرايسر، استخدم في العملية

10/3/2010الخليج،   
  

  اقتلوا المبحوح في دبي: هكذا صدر األمر .67
  *مصطفى العاني

  : المشهد األول
اجتماع دولي للجنة : ، المناسبة2009) يونيو(أواخر شهر حزيران : منتجع شرم الشيخ، الزمان: المكان

يعقد لتقر ير موقع المقر الدائم ألحدث منظمة دولية » إيرينا«دولية للطاقة المتجددة التحضيرية للوكالة ال
  .»إيرينا«وهي الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 

عدم ارتياح إسرائيلي للجهود اإلماراتية المدعومة دولياً والهادفة الى ضمان اختيار العاصمة اإلماراتية 
فقد نجحت السياسية اإلسرائيلية، وعلى مدى نصف قرن من الزمن، . دوليةأبو ظبي مقراً دائماً للمنظمة ال

من حرمان الدول العربية استضافة أي منظمة دولية على أراضيها مستخدمة حججاً وتكتيكات متعددة 
حاول الوفد اإلسرائيلي توظيف التكتيكات المعروفة بالتشكيك في مدى . ومختلفة علناً ومن وراء الكواليس

 وأمن دولة اإلمارات، ثم عبر إثارة الشكوك حول مالءمة عاصمة دولة عربية ال تمتلك عالقات استقرار
. رسمية مع إسرائيل أن تكون مقراً لمنظمة دولية سيكون لها دور متنامٍ في مستقبل شؤون الطاقة الدولية

لدول المشاركة في أدرك مندوب إسرائيل أن طلب اإلمارات استضافة المقر يتمتع بدعم كبير من جانب ا
تغير التكتيك . االجتماع ال يمكن تجاوزه، وأن األمر بات شبه محسوم لمصلحة الطلب اإلماراتي

اإلسرائيلي من الممانعة إلى فرض الشروط عبر تأكيد المسؤول اإلسرائيلي حق ممثلي دولة إسرائيل في 
ألولى جاءت عندما تعهدت قيادة خيبة األمل ا. حضور اجتماعات المنظمة الدولية من دون قيد أو شرط

دولة اإلمارات بالتزامها كل الشروط التي يستوجب اتباعها من جانب الدول المضيفة للمنظمات الدولية، 
وأنها ستقوم بتسهيل المهمات لجميع المندوبين الرسميين الممثلين لدولهم، ومن ضمنها تسهيل الدخول 

ها العرف الدولي، وأنها ستحترم كل القواعد والنظم القائمة والخروج والحماية وواجبات الضيافة التي أقر
انتهى االجتماع بإقرار . في هذا المجال، حالها حال أي دولة أخرى مضيفة لمقار المنظمات الدولية

العاصمة اإلماراتية كمقر دائم للمنظمة الدولية، وأمست أبو ظبي أول عاصمة عربية تكسر عزلة العالم 
  . جالالعربي في هذا الم

  : المشهد الثاني
، إدراج اسم الفلسطيني محمود عبدالرؤوف حسن المبحوح 1989تل أبيب والزمان منتصف عام : المكان

الخاصة باألشخاص الواجب ) الشن بت والموساد(على قائمة أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية ) أبو العبد(
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ولكون المبحوح تمكن من .  لعبة القط والفأرتصفيتهم جسدياً، وبداية الجهود لتنفيذ قرار التصفية في
الفرار من األراضي المحتلة واستقر في دمشق، فإن أمر تصفيته أمسى من اختصاص جهاز 

التي تتولى حصرياً مهمات » فرقة كيدون«وبالتحديد من  اختصاص » الموساد«االستخبارات الخارجية 
 عملية االغتيال ستتم على أراضي دولة أخرى، ولكون. 1975تنفيذ عمليات االغتيال الخارجي منذ عام 

فإن األمر يستوجب موافقة رئيس الوزراء اإلسرائيلي وإعالم وزير الخارجية، والحصول على الموافقة 
وتحميل رئيس الوزراء التبعات الديبلوماسية والقانونية في حالة » النتهاك سيادة دولة أخرى«النهائية 

، قام جهاز االستخبارات بإعالم رئيس الوزراء أن السيد 2009 في منتصف عام. اكتشاف العملية
المبحوح المدرج اسمه على قائمة التصفية الجسدية كثير السفر ويمكن اغتياله في مدن عدة منها دبي 

  .التي صار يستخدمها كمحطة توقف في رحالته لدول أخرى
  : المشهد الثالث

 انعقاد القمة 2010) يناير( كانون الثاني 17: بي، الزمانأحد فنادق العاصمة اإلماراتية أبو ظ: المكان
وزير البنى . في أبو ظبي» إيرينا«العالمية لطاقة المستقبل واجتماع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 

جاء لنداو إلى . التحتية اإلسرائيلي عوزي لنداو يصل إلى العاصمة اإلماراتية ممثالً دولته في االجتماع
حمل في داخله أحالماً واسعة وتفاؤالً إسرائيلياً كبيراً يتمثل في مناسبة وجود أول وزير أبو ظبي ي

إسرائيلي على أرض اإلمارات وما ستحمله من مفاجآت سيكون إحداها تحركاً إماراتياً لبداية عملية 
  . تطبيع مع إسرائيل

 حين انتظر الوزير اإلسرائيلي في غرفته بدأ العد التنازلي لقرار تنفيذ عملية االغتيال في اإلمارات فعلياً
طويالً في أحد فنادق أبو ظبي على أمل استقبال اتصال ما يخبره بدعوة مسؤول رسمي إماراتي للقائه 
علناً، ثم انتظر طويالً من يخبره باستعداد مسؤول إماراتي بلقائه سراً، ثم انتظر طويالً على أمل أن 

 عربي إلجراء لقاء مع أول وزير إسرائيلي يزور الدولة، انتظر يتسلَّم دعوة من صحافي إماراتي أو
طال انتظار الوزير لنداو ولم يحدث أي شيء مما أمل به . طويالً أن تتصل به الصحافة الدولية

قام الوزير اإلسرائيلي بإبالغ رئيس الوزراء نتانياهو ووزير الخارجية ليبرمان بأنه يواجه . اإلسرائيليون
  . في فندقه»عزلة القبور«

كان عبارة عن مقابلة أجرتها » لمناسبة زيارته التاريخية لدولة اإلمارات«اللقاء الوحيد الذي حظي به 
للمرة األولى هناك وزير إسرائيلي في أبو «: معه إذاعة الجيش اإلسرائيلي عبر هاتفه المحمول حيث قال

لكونه في ذلك » أمر مهم لإلمارات«ازي إنه ولم يتمكن أن يقول بالتو. »ظبي وإنه أمر مهم بالنسبة إلينا
الحين اكتشف الحقيقة المرة بكون حسابات تل أبيب وتصوراتها كانت خاطئة، وأن  قيادة اإلمارات تنفذ 
التزاماتها القانونية تجاه ممثلي الدول المشاركة في االجتماع الدولي ولن تحاول ممارسة ديبلوماسية 

هكذا، جاءت خيبة أمل تل أبيب بأبو . »باستغالل الفرصة«علناً أو سراً األبواب الخلفية، وال نية لها 
ظبي حين مرت الساعات واأليام وحان موعد مغادرة الوفد اإلسرائيلي من دون قيام أي اتصال رسمي، 

  . وتعمقت خيبة األمل عندما عاد الوزير اإلسرائيلي بخُفَّي حنَين. أو شبه رسمي
يبة األمل اإلسرائيلية أن سلوك حكومة دولة اإلمارات كان منظماً ومنضبطاً ومما زاد من االنزعاج وخ

لدرجة عالية، ولم يترك المسؤولون اإلماراتيون فرصة أو سبباً، صغيراً أو كبيراً، يتمكن من خالله 
د ، فدخول الوفد اإلسرائيلي إلى البال»سوء المعاملة«أعضاء الوفد اإلسرائيلي من الشكوى أو التظلم من 

ومغادرتها تما بحسب األصول المرعية المتبعة دولياً في التعامل مع ضيوف المنظمات الدولية في توفير 
ولم تطرأ أي حادثة تنم عن توجيه . االستقبال والحماية والسكن وغيرها من المتطلبات المقررة سلفاً

تمكن من اختالق أزمة أو حتى هنا أدرك الوزير اإلسرائيلي أنه ال ي. اإلهانة أو التعامل غير الحضاري
ما قامت به حكومة دولة اإلمارات يمثل االلتزامات الدولية المفروضة على الدولة . مجرد تقديم احتجاج
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وال يوجد أي التزام قانوني أو معنوي يستوجب توفير مقابالت مع المسؤولين الرسميين . المضيفة كاملة
  . وهذا ما التزمت به دولة اإلمارات حرفياً. ل المؤتمرأو السماح للنشاطات الصحافية خارج إطار أعما
في اعتبار فرصة » الحسابات اإلسرائيلية كانت خاطئة«قام عوزي لنداو بإعالم نتنياهو بحقيقة كون 

وجود وزير إسرائيلي لحضور اجتماع دولي في اإلمارات ستكون فاتحة لعملية تطبيع تدريجي بين 
. »أنه ال يوجد أمل بقيام دولة اإلمارات بأي خطوات تطبيع مع إسرائيل«وأكد . إسرائيل ودولة اإلمارات

ولمح لنداو إلى أن العزلة السياسية واإلعالمية التي فُرِضت عليه خالل فترة وجوده في العاصمة 
  . ، بل نُفِّذت بناء على قرار رسمي من سلطات الدولة العليا»لم تكن مصادفة«اإلماراتية 

  المشهد الرابع
تزامنت . 2010 من كانون الثاني 19 – 18ليلة : مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، الزمان: كانالم

وصول األخبار غير السارة والمخيبة لآلمال من الوزير عوزي لنداو في هذه األثناء بقيام رئيس 
ي دول عدة المخابرات اإلسرائيلية مئير داغان بإعالم نتنياهو أن فريق اغتيال المبحوح اتخذ مواقعه ف

، إما في »...الهدف الرقم«بحسب الخطة المعدة، وأن الفريق مستعد لتنفيذ عملية  اغتيال المبحوح أو 
دبي التي من المتوقع أن يقضي فيها ليلة واحدة فقط، أو في المدن األخرى التي سيقوم بزيارتها والتي 

ياهو وخيبة أمله كبيرين تجاه حكومة كان غضب نتن. لفترات أطول» الهدف«من المتوقع أن يقيم فيها 
وهنا أصدر رئيس . »ال أمل باإلمارات، ولن نخسر شيئاً«: دولة اإلمارات، وردد ما قاله وزيره لنداو

  . »اقتلوه في دبي«الوزراء اإلسرائيلي أوامره لرئيس جهاز الموساد 
أخرى لم يكونوا يتوقعونها من بعد تنفيذ جريمة القتل أصيب نتانياهو وداغان بخيبة أمل ومفاجئة كبيرة 

دولة اإلمارات، عندما تمكنت أجهزة الدولة األمنية من الكشف وفي شكل موثَّق عن مسؤولية الموساد 
  .وهذه قصة أخرى سنروي تفاصيلها الحقاً. اإلسرائيلي الرسمية عن الجريمة

  . مركز الخليج لألبحاث-مدير قسم الدراسات األمنية والدفاعية * 
  10/3/2010الحياة، 

  
  خنساوات فلسطين في يوم المرأة العالمي .68

  نواف الزرو
فاننا نفتح ملفات مسيرة المرأة العربيـة فـي         " اليوم العالمي للمرأة  "ان كنا نفتح عادة في الثامن من آذار         

المجتمع والنضال من اجل التطور والرقي الحضاري والتحرر االجتماعي والسياسي على حد سـواء ،               
ايضا ان نفتح من ملفات المرأة العربية في هذا اليوم المجيد على نحـو حـصري ، فاننـا                   وان كان لنا    

بالضرورة نفتح ملف المرأة الفلسطينية باعتباره اهم وابرز الملفات ، لما للمـرأة الفلـسطينية مـن دور                  
ماضي نضالي متميز في مقارعة مشاريع واجتياحات االحتالل البريطاني والصهيوني على مدى القرن ال            

  .وعلى مدى االنتفاضات الفلسطينية
فعهد المرأة الفلسطينية في عملية النضال الوطني الفلسطيني يعود إلى بـدايات الـصراع علـى أرض                 
فلسطين في مواجهة االستعمار البريطاني والمشروع الصهيوني معاً ، وان كان دور المرأة قـد تميـز                  

تميز على نحو اوضح واعمق واوسع خالل االنتفاضـتين         عملياً بالنشاطات والممارسات غير العنيفة ، و      
  .االولى والثانية

وفق جملة من الشهادات والوقائع هناك في فلسطين ، فقد ارتقى دور المرأة الفلـسطينية الـى مـستوى                   
  .استشهادي وخنساوي لم يشهد التاريخ له مثيال

 تماضر  -العربية المشهورة الخنساء    فبينما عرف التاريخ العربي اإلسالمي خنساء واحدة ، هي الشاعرة           
 هجرية ، التي قالت حينما بلغهـا  14 التي استشهد أبناؤها األربعة في معركة القادسية سنة         -بنت عمرو   

، فقـد عـرف    " الحمد هللا الذي شرفني بقتلهم ، وأرجو من اهللا أن يجمعني بهم في مستقر رحمته              : "الخبر
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اوات اللواتي فقدن اطفالهن وابناءهن فلـذات أكبـادهن فـي           التاريخ الفلسطيني المعاصر عشرات الخنس    
  . انتفاضات المواجهة مع االحتالل دفاعا عن االرض والوطن والبقاء والوجود

 شهيداً من أفراد عائلتها في جريمة صهيونية تقـشعر          54فالشاعرة الفلسطينية رحاب كنعان كانت فقدت       
  .لها األبدان

فلسطين ، هي االقرب الى الذاكرة الفلسطينية والعربية ، حيث اقتحمـت            وحكاية ام نضال الملقبة بخنساء      
فرحات ، التي يطلق عليها الغزيون اسم       " أم نضال "صورتها كل بيت عربي ، ففي الوقت الذي كانت فيه           

، تستعد هي ومجموعة من زوجات وأمهات الشهداء للذهاب إلى مخيم جباليـا لتقـديم               " خنساء فلسطين "
ي شهداء مجزرة جباليا ، جاءها نبأ استشهاد نجلها األصغر ، رواد ، وهو الثالث الـذي                 واجب العزاء ف  

تفقده من أبنائها شهيداً خالل هذه االنتفاضة ، وكان ألم نضال ستة من األبناء الـذكور ، هـم نـضال ،                  
م معتقـل ،    ووسام ، وحسام ، ومؤمن ، ورواد ، استشهد منهم ثالثة ، وبقي ثالثة على قيد الحياة ، أحده                  

واهللا فرحانة مـن كـل      : "بعد استشهاد نجلها الثالث   " أم نضال "، وقالت   " واآلخر مطلوب لقوات االحتالل   
قلبي ، صحيح فرقة االبن غالية ، خاصة وأن رواد هو اصغر أوالدي ، ولكن واهللا ال يعـز وال يغلـى                      

   ".2005 ـ 9 ـ 25 االحد -شيء على اهللا ـ قدس برس 
طمة الجزار الشهيرة باسم خنساء رفح التي استقبلت نبأ استشهاد ابنها الرابع محمد الشيخ              وكذلك حكاية فا  

خليل لينضم لسبعة من أبناء العائلة استشهدوا بنيران االحتالل هم أشرف وشرف ومحمود أبناء الحاجـة                
هـو قـدر اهللا ،      أدركت أن هذا    : "فاطمة ، واثنان من أحفادها ، وزوج ابنتها ، إضافة إلى أخيها ، قائلة             

  ".فأخذت أزغرد وأصرخ بصوت عال ، ووقفت أوزع الحلوى بفخر على من جاء يواسيني
وحماة الشهيد القائد أمـين     ) أيمن وخالد ومحمد  (وهناك حكاية الحاجة أم إبراهيم الدحدوح والدة الشهداء         

ي كشعور كافة أمهـات     شعور: "الدحدوح ، التي قالت أنها تفتخر بأن قدمت ابناءها فداء للوطن ، مضيفة            
إنني افتخر أن قدمت ثالثة من أبنائي شهداء في سبيل اهللا وفداء للدين             .. الحمد هللا رب العالمين   .. الشهداء

  ".فما يهمنا هو رضا اهللا: وللوطن كما أمرنا اهللا ، ومستعدة أن أضحي بالخمسة الباقين ألجل ذلك
 التي قامت قوات    - شجرة الزيتون الرومية     -عاما   65 -وهناك ايضا حكاية الحاجة أم بكر سعيد بالل         

  ".2009االحتالل باعتقالها بعد مداهمة منزلها والعبث بمحتوياته غرب مدينة نابلس في كانون االول 
وأم بكر هي والدة خمسة أسرى فلسطينيين أشقاء يقبعون في السجون اإلسرائيلية ، وباعتقال السيدة التي                

ة على اإلطالق يصبح ستة أشخاص من عائلتها قيـد التحقيـق فـي المركـز                تعتبر اكبر أسيرة فلسطيني   
  .العسكري

وقد تعرضت المرأة الفلسطينية خالل االنتفاضة األولى كما هو موثق إلـى القمـع والقتـل واالعتقـال                  
من عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا خـالل        % 7والتعذيب مثلها مثل الرجل تماماً ، واإلناث شكلن         

 ألف جريح ، إضافة إلى اعتقال ما ال يقل عن           70من عدد الجرحى البالغ نحو      % 9نتفاضة ، وشكلن    اال
حالة إجهاض خـالل الفتـرة ذاتهـا جـراء          ) 1700( امرأة خالل االنتفاضة األولى ، و أكثر من          500

  ".استنشاق الغازات السامة والضرب المبرح للنساء
ت المرأة حقول النضال والحياة الفلسطينية علـى اخـتالف           ، اقتحم  2000وخالل انتفاضة األقصى عام     

مجاالتها ، فكان لها دور ورأي في القضايا االجتماعية والثقافية والعالقات السياسية وغيرها ، وكان لها                
شهيدة ، فيمـا اعتقلـت قـوات        ) 440(دور في الفعاليات االنتفاضية ضد االحتالل ، فقدمت حتى اليوم           

  . خالل االنتفاضة860 ، بينهن 2009 حتى ايلول 1967رأة منذ العام  ألف ام13االحتالل 
 ، واتسع نطاقه ليشمل كافة منـاحي        2000وقد تعاظم دور المرأة الفلسطينية خالل انتفاضة األقصى عام          

  .الحياة الفلسطينية على قدر ضخامة معاناتها وتضحياتها اليومية المستمرة الكبيرة
ورها النضالي الكبير سواء في المشاركة المباشرة في العملية النضالية الميدانية           فلعبت المرأة الفلسطينية د   

وتوجت المرأة الفلسطينية دورها بعطائها     .. ، أو في المشاركة غير المباشرة في ميادين النضال األخرى         
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طة والمجتمع  النضالي بالمشاركة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والتعليمية في مؤسسات السل         
  2006,المدني الفلسطيني والتي بلغت ذروة جديدة بمشاركتها في االنتخابات التشريعية الفلسطينية عام 

عشرات الخنساوات الفلسطينيات اللواتي تحكي لنا كل واحدة منهن حكايات ومالحم بطولـة وتـضحيات               
  .واباء ال مثيل لها في تاريخ المرأة على وجه الكرة االرضية

يس من قبيل المبالغة ، فالقصص والوقائع التي تتحدث عن حضور ودور المرأة الفلسطينية متصلة               وهذا ل 
منذ ما قبل النكبة الفلسطينية ، مرورا بعشرات االنتفاضات والهبات الجماهيرية الفلسطينية ، وصوال الى               

  .ىالراهن في المشهد الفلسطيني ، ونحن على اعتاب الذكرى العاشرة النتفاضة االقص
فتحية تقدير وإجالل للمرأة العربية على امتداد الجغرافيا العربية احتراما لدورها الرائد ، وتحيـة تقـدير            
واجالل للمرأة الفلسطينية أما وزوجة وأختا وبنتا ، أسيرة في معتقالت االحتالل او فاعلة فـي الميـادين                  

  .االجتماعية والعلمية المختلفة
  10/3/2010الدستور، األردن، 

  
  قرار الجامعة العربية بالعودة إلى المفاوضات  .69

  منير شفيق
حكومة نتنياهو أخذت قراراً باعتبار مسجد الحرم اإلبراهيمي في الخليل ومسجد بالل بن رباح الذي يضم 

، بما يعني االعتداء الصارخ على مسجدين إسالميين "التراث اإلسرائيلي"قبر راحيل في بيت لحم، من 
  .اإلسالمي-العربي- الفلسطينيوسلبهما من التراث

، ومن جانب حكومة مصر )عباس-سلطة فياض(وعندما لم يأت رد الفعل من جانب السلطة في رام اهللا 
اإلسالمي على العموم، في مستوى ال يتعدى الشجب اللفظي -على الخصوص، ومن جهة الموقف العربي

ة أعلى في االعتداء على المسجد األقصى الذي ال يتبعه فعل ملموس، انتقلت حكومة نتنياهو إلى خطو
وإحكام قبضتها العسكرية على مداخله وباحته وأبوابه، األمر الذي يؤكد اقتراب لحظة اإلعالن عن 

  .اقتسامه ووضع اليد عليه
على المستوى الشعبي الفلسطيني داخل الضفة الغربية انطلق شباب وشابات للدفاع بأجسادهم وبالحجارة 

من المدينة، أي الواقعة تحت ) ب(ل الصهيوني في الخليل وعلى التحديد في المنطقة ضد قوات االحتال
سيطرة االحتالل مباشرة، وكذلك في القدس القديمة التي أعلن ضمها للكيان الصهيوني وقد سقط 

  .العشرات من الجرحى فضالً عن اعتقال العشرات كذلك
يشرف عليها الجنرال دايتون، فقد ُأحكمت القبضة أما المناطق الخاضعة ألجهزة حكومة فياض، والتي 

واألنكى . عليها، ومنعت بالقوة من االنتفاض نصرة للمنتفضين في القدس والخليل حيث االحتالل المباشر
أن بعض الذين يفترض بهم أن يحركوا الشارع في الضفة الغربية بانتفاضة شاملة وحازمة ضد قوات 

في الخليل ليتضامنوا إلى جانب تحركات قام بها سالم فياض، رئيس ) ب(االحتالل ذهبوا إلى منطقة 
الحكومة غير الشرعية، أيضاً في الخليل كما يفعل في نعلين وبعلين بتقصد االستعراض الثقافي، بدالً من 

 وقد. أن يوقف ما يوفره هو والرئيس محمود عباس من غطاء ألجهزة أمنية يقودها عملياً الجنرال دايتون
حرب : أثبتت حتى اآلن قدرتها على تهدئة الضفة الغربية ومنعها من االنتفاض في مناسبتين خطيرتين

العدوان على قطاع غزة أوالً، ومصادرة الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل واالعتداءات المتواصلة على 
  .المسجد األقصى ثانياً

 وإنما أيضاً في الموقف المتخاذل لعدد من طبعاً المشكلة ال تكمن في القمع والقبضة الحديدية فحسب،
القيادات والكوادر ممن يفترض بهم تحريك الشارع وتحدي السياسات الفلسطينية القمعية في الضفة 

  . الغربية إلى حد شلّها عن االنتفاض ضد االحتالل وما يرتكبه من اعتداءات وجرائم
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الجماهير العربية واإلسالمية والرأي العام إن انتفاض جماهير الضفة الغربية يشكل الشرط لتحريك 
  . ولكن هذا ال يعفي هنا من المسؤولية في عدم التحرك رغم الشلل في الضفة الغربية. العالمي

مصادرة مسجد الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل بن رباح وتهويدهما وفي ظل : في ظل هذه المعادلة
يداً لتقسيمه ومصادرته ثم بناء الهيكل المزعوم مكانه، إحكام القبضة العسكرية على المسجد األقصى تمه

وفي ظل انتفاض أهل الخليل والقدس انعقد مجلس وزراء خارجية الدول العربية في القاهرة، وأمامه 
  . جدول أعمال أعده األمين العام عمرو موسى بالتعاون، بالطبع، مع أحمد أبوالغيط وزير خارجية مصر

ل األعمال على اتخاذ خطوات عملية ملموسة في مواجهة السياسات اإلسرائيلية كان البدهي أن يركز جدو
والتي بلغ سيلها الزبى في االعتداء على المقدسات واألرض والحقوق والتراث، كما ) المغطاة أميركياً(

لتسوية بلغ سيلها الزبى في االستهتار بالحكومات العربية، وعلى التحديد تلك التي تتصدى لقيادة عملية ا
  .والرهان على السياسات األميركية

بدالً من هذا البدهي ركز جدول األعمال على اتخاذ خطوة عملية في الموافقة على الطلب األميركي 
بتغطية الرئيس محمود عباس للدخول في مفاوضات غير مباشرة للتوصل إلى حل نهائي أو في األقل 

وإحياء لعملية التسوية التصفوية، بامتياز، كما يشرف عليها ما على هذا الطريق إنقاذاً " إنجاز"لتحقيق 
ولكن لإلنصاف حدد قرار مجلس الوزراء، وقد اعترض عليه وليد المعلم وزير الخارجية . جورج ميتشل

السوري وحده، مدة أربعة أشهر، فرصة أخيرة لتحقيق إنجاز ما، وإالّ سينعقد المجلس غاضباً لتجديد 
 أو إعادة القضية إلى مجلس األمن أي للمندوب األميركي فيه بدالً -أخيرة– أخرى المهلة وإعطاء فرصة

  .من جورج ميتشل
أمام هذا الواقع كيف يقوم وضع الجامعة العربية ومن خالله وضع الحكومات العربية، السيما التي تتحكم 

  في تأمين أغلبية قرارات مجلس وزراء الخارجية وفي تحديد جدول أعماله؟
وذلك على الضد من السرعة التي يمكن أن يجيب بها أي إنسان عربي مار في . جواب ليس سهالًال

ألن الصعوبة هنا ال تأتي من إيجاد وصف مثل وصف اإلنسان . شارع من شوارع العواصم العربية كافة
ل هذا في وضع مخزٍ، أو معيب، أو ما شابه أو أكثر، وإنما ألن الوضع العربي لم يشهد مث: العربي له

فالحالة التي وصلتها . تاريخه الحديث حتى في مرحلة تحكّم الملك فاروق في قرارات الجامعة العربية
وكانت بداية ذلك، زمنياً، مع حصار .  حتى اآلن ليس لها مثيل في تاريخها2001الجامعة العربية ما بعد 

مما مهد أو . قائد إلى رمز شكليالرئيس ياسر عرفات، وإدارة الظهر له أو الضغط عليه للتحول من 
لماذا وكيف واألسباب؟ هو : من هنا فإن تفسير هذه الحالة. ساعد، ولو بصورة غير مباشرة، على اغتياله

  . مصدر الصعوبة
واألنكى، أن هذا القرار الذي اتخذه مجلس وزراء خارجية الحكومات العربية باألغلبية، وفي ظل 

 في ظرف آخر، غير ظرف االعتداءات واالنتهاكات الفاضحة، هو ما الجامعة العربية، وباسمها، جاء
  .مثلته قمة دمشق ومؤتمر طهران قبله بيومين

ومن هنا بدا القرار كأنه جاء رداً على التحدي الكبير الذي مثلّه هذان الحدثان المتكامالن في دمشق 
ما تتعرض له المقدسات في الخليل وطهران في مواجهة التهديدات اإلسرائيلية واإلمالءات األميركية و

  .وبيت لحم والقدس من مصادرات
بعبارة أخرى جاء قرار مجلس الجامعة في ظروف حدثت فيها متغيرات غاية في األهمية تمثلت في 

واألهم ما عكسه خطاب السيد حسن نصر . نجاح مفاوضات قطر حول دارفور، وإطفاء الفتنة في اليمن
القوى العسكري بين المقاومة والكيان الصهيوني في حالة وقوع حرب، ثم ما اهللا من تغيير في ميزان 
نجاد وانضمام المقاومتين اللبنانية والفلسطينية إليها ومتابعتها في مؤتمر طهران -جسدته قمة دمشق األسد

سط ثم خطاب السيد خامنئي الذي أعلن بأن ما يسمى منطقة الشرق األو". مستقبل فلسطين"الذي بحث في 
  ".هي منطقة إسالمية"



  

  

 
 

  

            35 ص                                     1724:         العدد       10/3/2010األربعاء  :التاريخ

عبر كل ذلك عن تغيير مهم في ميزان القوى في غير مصلحة أميركا والكيان الصهيوني، كما عبر عن 
  . تصميم على تثبيته وتحويله إلى معادلة جديدة تحكم الصراع

أو كثير، في هنا، أيضاً، بدالً من أن يرتفع قرار مجلس الجامعة العربية إلى هذا المستوى أو دونه، بقليل 
مواجهة سياسات حكومة نتنياهو وإدارة أوباما، هبط إلى مستوى بدا كأنه رد معاكس من خالل رمي 

  وذلك بإطالق مفاوضات غير مباشرة؟ . أوباما-طوق نجاة لمأزق نتنياهو
  ". ال حول وال قوة إالّ باهللا: "ماذا يمكن أن يقال مع هذا التردي غير

 10/3/2010العرب ، قطر،
  

  عملية السالم من الجمود إلي بدائل أخري .70
  حسن أبو طالب. د

 جاءت خطوة المفاوضات غير المباشرة بين السلطة الوطنية  , بعد جمود استمر أكثر من عام كامل
  .  تتمثل في جهود المبعوث األمريكي الخاص روبرت ميتشل , الفلسطينية وإسرائيل برعاية أمريكية

 وانها قد تفضي إلي  ,  فالمؤيدون يرون أنها أفضل من ال شئ , يراتوهي خطوة تختلف عليها التقد
 وذلك  ,  مع تعديالت محدودة 1967  ومن ثم إلي دولة فلسطينية في حدود عام , مفاوضات مباشرة الحقا

 وأن الوعد األمريكي  , رغم علمهم أن الواليات المتحدة لم تقدم أية ضمانات بشأن مصير هذه المفاوضات
  , ن من المتسبب في فشل هذه المفاوضات ليس سوي ذر للرماد في العيون ولن يقدم ولن يؤخر شيئابإعال

بل ربما تنتهي الواليات المتحدة إلي اعتبار هذا الفشل المتوقع نتيجة تعنت السلطة الوطنية الفلسطينية 
ها صاحبة الحق في  وبالتالي تزداد عليها الضغوط بدال من أن تمارس هي الضغوط باعتبار , ذاتها

   . االرض وفي الحرية واالستقالل
 وأنها تضفي شرعية علي  , أما المعارضون فيرون أنها دليل علي تراجع آخر للرئيس محمود عباس

  , الممارسات االسرائيلية التي تستهدف تهويد القدس والضفة الغربية عبر خطط استيطانية واسعة المدي
 وربما جاز القول  . قاومة الفلسطينية بنفس الحماس والقدرة علي التطبيقفي وقت لم تعد فيه خيارات الم

هنا إن ثمة مؤشرات علي تدحرج كرة الثلج ممثلة في االحتجاجات الفلسطينية المتكررة ضد الممارسات 
 ولكي تتحول إلي  , االسرائيلية االستيطانية والتي تطول مقدسات المسلمين في القدس وفي الخليل وغيرهما

 خاصة في ضوء اولويتها  ,  وإن حدثت فلن يكون للفصائل الموجودة علي الساحة يد فيها , انتفاضة شاملة
 بل سيكون الفضل للفلسطينيين  , النضالية في البقاء في سلطة معيبة او مغتصبة او تحت احتالل مذموم

   . العزل أنفسهم
 ليس فقط  , التي باتت سمة رئيسية في أيامنا هذههذان الموقفان يجسدان االنقسامات العربية والفلسطينية 

  ,  بل بكثير من القضايا التي تهم العرب أينما كانوا ,  حاضرها ومستقبلها , فيما يتعلق بفلسطين ومقدساتها
حتي إنه من الصعوبة بمكان أن يجد المرء نوعا من اإلجماع أو التوافق العربي الذي يحمي المصالح 

 بل أيضا في ضعف  ,  والمشكلة هنا ليست في االنقسام وحسب . كثيرة ومتشعبةالمشتركة ـ وكم هي 
الخيال السياسي الذي يطرح بدائل غير تقليدية من شأنها أن تربك الطرف اآلخر وتوفر قوة ضغط 

 هذه السمة بدورها ليست مقصورة علي  . سياسية ومعنوية كبري تعوض حالة الخلل في التوازن العام
 بل تطول الجميع بمن فيهم هؤالء الذين  , وضات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرةمؤيدي المفا

 ويرفعون لواء المقاومة في شكلها  , يرفضون مبدأ المفاوضات ويعتبرونها شرا يجب تجنبه جملة وتفصيال
   . السلبي عديم المفعول

يفت في عضد األمة في وقت هي  أو التشاؤم الذي قد  , وبعيدا عن نبرتي التفاؤل الذي ال مقدمات له
 والذي  ,  يمكن القول إن قرار المفاوضات غير المباشرة , بحاجة إلي من يمنحها قدرا من األمل في الغد

وافق عليه وزراء خارجية الدول العربية األعضاء في لجنة المتابعة العربية وصدقت عليه منظمة 
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 أو لنقل التغاضي عن  ,  بقدر ما فيه قدر من التنازلالتحرير الفلسطينية قبل يومين فيه قدر من الجرأة
 كما عودتنا علي ذلك كل  , حقوق أساسية تضمن جدية المفاوضات وليس فقط استهالك الوقت بال طائل

 فيما يتعلق بالجرأة فتتمثل في قبول فكرة  . حكومات إسرائيل أيا كان رئيسها واألحزاب التي تشكلها
ع حكومة إسرائيلية يمينية كل هدفها هو هدم مبدأ الدولة الفلسطينية المفاوضات غير المباشرة م

 وتحت رعاية  , واالستمرار في اغتصاب األراضي الفلسطينية عبر خطط االستيطان الطموحة جدا
 بل وقبولها للمنطق  , أمريكية إلدارة أوباما التي ثبت أنها فاقدة اإلرادة في الضغط علي إسرائيل

 رغم علم جميع من في هذه اإلدارة األمريكية أنه منطق سياسي سيدفع المنطقة  ,  كاملةاالسرائيلي بصورة
 وهكذا يتجسد عنصر الجرأة بالدخول في عملية تبدو فاقدة لشروط  . إلي مزيد من التأزم والتوتر والخراب

تبار نيات  ولعل ما يخفف األمر نسبيا أن هذه المفاوضات غير المباشرة تبدو كنوع من اخ . النجاح
 فالقرار العربي الفلسطيني اشترط أن تكون المفاوضات لمدة أربعة  . الحكومة ونيات إدارة أوباما معا

 في الوقت الذي يلتزم فيه االقتراح االمريكي بأن تقتصر هذه المفاوضات علي عنصري  , اشهر وحسب
أن يحال مشكلة االستيطان ويتيحا بالتالي  باعتبار ان االتفاق علي هذين البندين من شأنهما  , الحدود واألمن

   . الخوض في القضايا األخري األكثر تعقيدا كالقدس والمياه وعودة الالجئين
بيد أن هذا التخفيف لم تكتمل فاعليته بما يتناسب مع حجم القرار وما ينطوي عليه من تراجع في الموقف 

ف كامل لالستيطان االسرائيلي بما في ذلك الفلسطيني المعلن والذي ربط العودة إلي المفاوضات بوق
 وإذا به يقبل العودة إلي هذه المفاوضات غير المباشرة دون الحصول علي ضمانات  , القدس الشرقية

 وحتي ما قيل إنه مع  . الجدية في التفاوض ال من قبل اإلدارة االمريكية وال من قبل حكومة نيتانياهو
صل إلي نتائج تفضي إلي مفاوضات مباشرة ذات مرجعية واضحة انقضاء مدة األربعة أشهر دون التو

 فسوف يتوجه العرب إلي مجلس األمن ليقوم بدوره في حل  , ومدي زمني مناسب لقيام الدولة الفلسطينية
 فهي أيضا خطوة للوراء ال تقدم شيئا ملموسا في الضغط  , القضية باعتبارها تخص االمن والسلم الدوليين

 ليس فقط ألن مجلس األمن لن يتحرك في مواجهة أي فيتو  , ل وال علي الواليات المتحدةال علي إسرائي
 بل ألن التوجه إلي مجلس األمن بهذه الطريقة يعني أن العرب ليس لديهم بدائل لمواجهة  , امريكي
   .  وأنهم عالقون في وسط الطريق بال بوصلة واضحة , الموقف

العرب أن فرصة االربعة أشهر هذه هي مجاملة لإلدارة االمريكية أوال لقد كان من األجدر هنا أن يعلن 
 أو بمعني آخر ان العرب يمنحون إدارة أوباما فرصة زمنية محددة لكي تثبت التزامها بالسالم  , وأخيرا

 ومن ثم  ,  وتمارس دورها كقوة عظمي قادرة علي تحويل المعوقات إلي حالة نجاح , والمفاوضات الجادة
 ويعني أيضا تغييرا أساسيا في استراتيجية التفاوض  , فشل هذه الفرصة يعني موت خيار السالمفإن 

 ولن نقول تحوال جذريا من السالم إلي خيارات أخري تعلي من شأن الوسائل العنيفة بدرجاتها  , العربية
 مواجهة عسكرية المختلفة من تعليق السياسة واللجوء إلي استراتيجية مقاومة مفتوحة قد تتدرج إلي

 وفي ظني أنه يكفي هنا تغيير الهدف من النضال الفلسطيني من االلتزام بمبدأ الدولتين  . صريحة الحقا
  .  ولكل المقيمين عليها ولكل من لهم حقوق تاريخية فيها , إلي مبدأ دولة واحدة علي كل أرض فلسطين

ونية التي تسعي إلي تهويد وصهينة كل أرض وهو تحول سيعني تهديدا حقيقيا إلسرائيل اليهودية الصهي
 يقينا هنا أن تغيير هدف  . فلسطين لحساب المقيمين اليهود دون أدني اعتبار للحقوق الفلسطينية التاريخية

 لعل أوالها وأهمها ان يتم التخلي  ,  ويتطلب تضحيات كبري , التفاوض سيكون له ثمن أيضا يجب دفعه
 ويعلن حلها وبالتالي تتحرر إرادة المنظمات الفلسطينية بكل  , لسطينيةعن بقاء السلطة الوطنية الف

 ويكون حينئذ من واجبها ـ وتحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية  , توجهاتها السياسية وااليديولوجية
التي ستعود كما كانت الكيان المؤسسي الوحيد الذي يتحدث باسم كل الفلسطينيين دون استثناء ـ تعبئة 

شارع الفلسطيني من أجل حريته من خالل العيش في دولة لكل مواطنيها بما ينطوي عليه ذلك من ال
 والمرجح هنا وبشرط  . تغيير جوهري في بنية دولة إسرائيل الراهنة سواء مؤسسيا أو أيديولوجيا
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جم من شأنه  أن تغييرا في هدف التفاوض الفلسطيني العربي بهذا الح , اإلخراج الجيد الحاذق والمدروس
أن يولد قوة ضغط أكبر علي إسرائيل وعلي الواليات المتحدة وعلي االتحاد االوروبي وكل المعنيين 

 وبحيث يدفعهم إلي التحول من حالة الالمباالة التي يتمعتون بها ويستمرئونها  , بأمن وسالم هذه المنطقة
 ومن ثم الضغط بشأن  , بل أي شئ آخرإلي حالة استنفار لوقف تداعيات هذا التحول حماية إلسرائيل ق

   . ضمان تفاوض جاد ينهي معاناة الفلسطينيين ويعيد لهم حقوقهم ويؤدي إلي دولة فلسطينية حقيقية
إن شيئا من الخيال السياسي والجرأة في طرح البدائل الكبري باتت شرطا الزما للحفاظ علي المصالح 

  , طالق منها في كل مرة وبنفس اآلليات العقيمة التي ثبت فشلها أما البقاء في خانة واحدة واالن , العربية
   .  وهو تكرار الفشل بل واالعتياد عليه إن لم يكن إدمانه , فليس له من مآل سوي أمر واحد

  10/3/2010االهرام، مصر، 
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