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***  

  
  توتر فلسطيني بعد تعيينات جديدة بالقيادة العسكرية لفتح في لبنان .1

 ا مطلعامصدر أن سوسن األبطح بيروتنقال عن مراسلتها من  11/3/2010الشرق األوسط، نشرت 
 أن اجتماعا عقد في سفارة فلسطين في بيروت في الساعة الثالثة "الشرق األوسط"في حركة فتح أكد لـ
هر أمس، بلغ خالله أمين سر حركة فتح الجديد في لبنان، فتحي أبو العردات، والنصف من بعد ظ

المجتمعين بالمرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتم بموجبه تعيين هيئة جديدة لقيادة 
 .فتح في لبنان طالت المواقع التنظيمية والعسكرية
نير المقدح، مسؤول الكفاح المسلح في لبنان من منصبه وأبرز ما في الهيئة الجديدة، هو إزاحة العقيد م

 مع العقيد منير المقدح، رفض التعليق على "الشرق األوسط"وفي اتصال لـ. ومن مجمل التشكيلة الجديدة
عين «استبعاده، واتهامه بأنه ناصر عصبة األنصار بدال من مناصرة فتح في المعارك األخيرة في مخيم 

ي طور إجراء اجتماعات مكثفة مع ضباط ومسؤولين في فتح وأفراد وأيضا مع إنه ف«: ، وقال»الحلوة
لم أبلغ الخبر بشكل رسمي بعد، انتظر ": وأضاف. "الجماهير لتدارس الوضع، واتخاذ القرار المناسب

 ."تبليغي وبعدها نتكلم في الموضوع
" القـدس العربـي   " أن    نقال عن مراسلها من رام اهللا وليد عوض        11/3/2010القدس العربي،   وذكرت  
 بأن هناك توترا فلسطينيا في لبنـان جـراء          األربعاءمن مصادر فلسطينية مطلعة جدا في بيروت        علمت  

قرار الرئيس محمود عباس باستبعاد منير مقدح عن قيادة جهاز الكفاح المسلح الفلسطيني الذي يقوم بدور                
  .الشرطة في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان

مقدح رفض عرضا من الرئيس الفلـسطيني بمغـادرة         المن مصدر موثوق بأن     " القدس العربي " وعلمت
مقدح يعقد سلـسلة مـن   ال إنوقال المصدر ). وأتباعهحراسه ( بلد يراه مناسبا له ولجماعته      أي إلىلبنان  

  .االجتماعات مع عسكرييه لالتفاق على خططهم المستقبلية، وانه سوف يعلن للجميع نتائجها
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سب مصادر فلسطينية فان عباس أصدر مرسوماً رئاسياً وقراراً للقيادة العسكرية لحركة فتح والكفاح              وح
 أن المرسوم الرئاسي يقضي بتعيين عضو اللجنـة المركزيـة           إلىوأشارت المصادر   . المسلح في لبنان  

  .لحركة فتح اللواء سلطان أبو العينين مستشاراً لشؤون الالجئين برتبة وزير
 عن لبنان وفقا للرغبـة اللبنانيـة،        إلبعاده سعي عباس    إطاريين أبو العينين للمنصب الجديد في       وجاء تع 

  . لسر حركة فتح هناكأميناالعردات أبو وذلك بعد تعيين فتحي 
، واستبعاده عن جهاز الكفاح المـسلح       األمنيةمقدح من التشكيلة    ال استبعاد منير    أن إلى المصادر   وأشارت

  . الفلسطينية في لبناناألوضاع يفجر أن والذي يخشى من األبرز األمر منصب يعتبر أيوعدم تعيينه في 
وحسب المصادر فانه تم تعيين احمد صالح رئيسا لجهاز الكفاح المسلح، وتعيين العميد محمد علي عبيـد                 

 بعـدما   ، في حين جرى تثبيت العميد صبحي أبو عرب مسيّرا لألمن الوطني،           "الكفاح المسلح "نائباً لقائد   
الماضي بدالً من العميد أديب الحـصان، وتعيـين         ) ديسمبر (األول كانون   22كان تم تكليفه بالمهمة في      

  . الوطنياألمنالعميد محسن الحالق نائباً لمسيّر 
وجرى تكليف العميد مطيع أبو الليل مسؤوال لالستخبارات العسكرية الفلسطينية بدال من العميـد معـين                

 قائداً لمنطقة صيدا، وتعيين العميد فـضل مـصطفى قائـداً            "اللينو"قيد محمود عيسى    كعوش، وتعيين الع  
لمنطقة صور، وتعيين العقيد أبو أياد شعالن قائداً لمنطقة بيروت، وتعيين المقـدم أبـو محمـد فخـري                   

  .طيراوية قائداً لمنطقة الشمال
عباس جاء بناء على توصية اللـواء        قرار التعيين لهؤالء المسؤولين من قبل        أن "لقدس العربي ا"وعلمت  

 يعود عباس لتنحيته وتكليف اللواء جبريل       أن قبل   أشهرتوفيق الطيراوي الذي كلف بالساحة اللبنانية قبل        
 الفلـسطينية  األوضاعالرجوب بملف لبنان، والذي زار بيروت مؤخرا ونقل غضب الحكومة اللبنانية من        

  . فتحطأوسافي لبنان بسبب الصراعات الداخلية في 
 بيـروت   إلـى  األخير الحكومة اللبنانية ما زالت تنتظر رد عباس على اتفاق تم خالل زيارة              أنكما علم   

  . فلسطينية لبنانية لحفظ امن المخيمات الفلسطينية في لبنانأمنيةيقضي بتشكيل قوة 
من أمس  من بيروت أن السفارة الفلسطينية تلقت هذه التشكيالت أول 11/3/2010الحياة، وأضافت 
 اإللكتروني اإلخباري عن مسؤول األمن "ناو ليبانون"من محمود عباس، ونقل موقع " الفاكس"بواسطة 

ان «في لبنان العميد صبحي أبو عرب الذي بقي في مركزه، » فتح«الوطني والقائد العسكري لحركة 
 في االشباكات األخيرة استبعاد المقدح من التشكيلة مرده األخطاء التي ارتكبها بحق القيادة وخصوصاً

» عصبة األنصار«الماضي اذ انحاز الى جانب ) فبراير( شباط 15التي وقعت في مخيم عين الحلوة في 
 أن التشكيلة الجديدة أجري إبالغها إلىوأشار أبو عرب  .اضافة الى خالفه العميق مع اللواء أبو العينين

  .للجهات اللبنانية
  

  "2009  لسنةالتقرير االستراتيجي الفلسطيني"التنفيذي لـملخص ال  عن يعلنالزيتونةمركز  .2
  صحفياًاًمركز الزيتونة للدراسات واالستشارات عقد مؤتمرأن  11/3/2010السبيل، األردن، نشرت 

، وعقد المؤتمر في مقر نقابة 2009ُأعلن فيه عن الملخص التنفيذي للتقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة 
  .ي بيروت صباح يوم أمس األربعاءالصحافة اللبنانية ف

ويهدف التقرير إلى متابعة الشأن الفلسطيني بالرصد واالستقراء والتحليل، ويغطي األوضاع السياسية 
الداخلية، والجوانب المتعلقة باألرض والمقدسات، والمؤشرات السكانية الفلسطينية، والوضع اإلسرائيلي، 

 ويعالج المواقف العربية واإلسالمية والدولية من القضية ،"إسرائيل "وعالقات التسوية والصراع مع
  .الفلسطينية
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وتجدر اإلشارة إلى أن التقرير يصدر باللغتين العربية واإلنجليزية للسنة الخامسة على التوالي، حيث 
أصبح مرجعاً أساسياً للعديد من المتخصصين والمهتمين بالشأن الفلسطيني، بمن في ذلك أساتذة الجامعات 

  .طلبة العلوم السياسية والتاريخ واالجتماع والكتّاب والصحفيينو
مركز الزيتونة "التقرير االستراتيجي الفلسطيني يصدر سنوياً عن  أن 11/3/2010السفير، وأضافت 

مركز دراسات مستقل، يهتم "ويعرف المركز عن نفسه بأنه . "للدراسات واالستشارات في بيروت
وللمركز هيئة . لمستقبلية، ويولي تركيزاً خاصاً على الشأن الفلسطينيبالدراسات االستراتيجية وا

محسن محمد صالح . ويعالج التقرير االستراتيجي، الذي حرره د. "استشارية من كبار الباحثين والخبراء
األستاذ المشارك في الدراسات الفلسطينية والمدير العام للمركز، وقد أطلق صالح الملخص أمس (

 بالرصد 2009القضية الفلسطينية خالل سنة "، ) منير شفيق"المؤتمر القومي اإلسالمي" بحضور منسق
واالستقراء والتحليل، ويدرس األوضاع الفلسطينية الداخلية، والمؤشرات السكانية واالقتصادية 

يناقش الفلسطينية، واألرض والمقدسات، ويناقش العالقات الفلسطينية العربية واإلسالمية والدولية، كما 
والتقرير موثق علمياً ومدعم بعشرات الجداول . الوضع اإلسرائيلي وعمليات المقاومة ومسار التسوية

جاد . د: وشارك في كتابة التقرير مجموعة من المتخصصين، هم. "واإلحصائيات والرسوم التوضيحية
عبد الحميد الكيالي، حسن أبو طالب، وزياد الحسن، وسهيل خليلية، و. د.جوني منصور، وأ. إسحاق، ود

معين رجب، . د.محمد نور الدين، وأ. محسن صالح، ود. طالل عتريسي، ود. وعبد اهللا نجار، ود
  .  وليد عبد الحي. د.وهاني المصري، ووائل سعد، وأ

وأشار الكاتب في جريدة السفير جهاد بزي إلى أنه حين تُقارن األرقام بعضها ببعض، يسهل فهمها أكثر، 
  .  صعوبتها على القارئفيزداد وقع

، "2010، والمسارات المتوقعة لسنة 2009الملخص التنفيذي للتقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة "في 
في مؤتمر صحافي عقده في نقابة الصحافة أمس، " مركز الزيتونة للدراسات واإلستشارات"الذي أطلقه 

مجردة ترى الفوارق الجلية في طرفي الصراع الكثير من هذه األرقام التي ال تحتاج إلى أكثر من عين 
  . الفلسطيني اإلسرائيلي بشكل خاص، والصراع العربي اإلسرائيلي بشكل عام

وهو . أبريل المقبل/ التقرير الذي يصدر عن المركز للسنة الخامسة على التوالي، سيظهر في نيسان
  . تنوعي االنتماءاتتقرير ضخم تعمل عادةً على إعداده مجموعة كبيرة من الباحثين م

 ما مجموعه 2009استشهد في سنة "يذكر الملخص أنه . الدم: فلنبدأ بقراءة األرقام، في شقها األقسى
 في الضفة 33 في قطاع غزة، و1,148 فلسطينياً برصاص قوات االحتالل ونيرانه، من بينهم 1,181

كما .  امرأة126الثامنة عشرة، و دون سن 473وسجل من ضمن الشهداء، . الغربية، بما في ذلك القدس
وفي .  في الضفة الغربية682 جريحاً في قطاع غزة و3,521 فلسطينيين، من بينهم 4,203جرح نحو 

 نتيجة عمليات نفذها 2009 إسرائيلياً في سنة 15المقابل، سجل جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي مقتل 
  ".  خالل العدوان على غزة185 إسرائيلياً، منهم 234فلسطينيون، كما جرح نحو 

بالطبع، فالحفاظ على . على إبقاء هامشه واسعاً إلى هذه الدرجة المرعبة" إسرائيل"ال تكافؤ مخيفاً، تصر 
  .مثل هذا الهامش يحتاج إلى وقود من المدنيين الفلسطينيين، وهي حال مستمرة دائماً

جندي نعرفه .  هناك أسير واحد إسرائيلي.األرقام الثانية تتعلق بالحرية، وهي ليست بعيدة عن الدم
، على غرار السنة التي سبقتها، 2009تعد سنة : "ماذا في المقابل؟ يورد الملخص. باالسم، جلعاد شاليط

من السنوات األسوأ بالنسبة إلى األسرى، حيث بلغ عدد األسرى في سجون االحتالل في نهاية سنة 
 نائباً، ووزيران سابقان، باإلضافة 17 أطفال، و310سيرة و أ34 أسير، بينهم 7,500 ما مجموعه 2009

، 750، ومن قطاع غزة 6,330وبلغ عدد األسرى من الضفة الغربية . إلى عدد من القيادات السياسية
، فضالً عن عشرات 1948 من أراضي فلسطين المحتلة في العام 120، ونحو 300ومن القدس 

  ". المعتقلين العرب من جنسيات مختلفة
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  . أطفال، لهم أسماء أيضاً، لكنها لن تتسع في الملخص وال في التقرير310هؤالء، ومن بينهم 
اقتصادياً، وللكلمة رديف هو الخبز، فإن الجدول الذي يقارن الناتج المحلي اإلسرائيلي بالناتج المحلي 

وشبه دائرة ثمة عمود طويل أزرق يشير إلى مائتي مليار دوالر تخص إسرائيل، . الفلسطيني محبط
.  مليارات دوالر هي الناتج المحلي لألراضي الفلسطينية4،9حمراء تالصق العمود األزرق وتشير إلى 

 في المائة في العام 5الناتج المحلي اإلجمالي لألراضي الفلسطينية حقق نمواً بمعدل "ويشرح الملخص أن 
 مليون دوالر 4,896إلى حوالي ، 2008 مليون دوالر في العام 4,640، حيث ارتفع من حوالي 2009

 دوالرا في العام 1,327وقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي حوالي . 2009في العام 
لك، هذا .  في المائة2.9، محققاً بذلك نمواً قدره 2008 دوالرا في العام 1,290، مقارنة بحوالى 2009

ترانه باستمرار الدعم الخارجي، وبقاء مستويات البطالة عند النمو، وإن كان يمثل توجهاً إيجابياً، إال أن اق
 في المائة 24.5إذ بلغت نسبة البطالة . معدالت مرتفعة، يعني أنه ال يشير بالضرورة إلى نمو جوهري

وكان من المالحظ أن نسبة البطالة في . 2008 في المائة في العام 26، مقارنة بنسبة 2009في العام 
 في المائة، مقابل 42.3 مثيلتها في الضفة الغربية، فسجلت في القطاع نسبة قطاع غزة بلغت ضعف

  ".  في المائة في الضفة17.8
معدل دخل الفرد : في جدول آخر، نرى أي نوع من الخبز يتناول اإلسرائيلي، مقارنة بالخبز الفلسطيني

 ألف 27اإلسرائيلي فهو أما معدل دخل الفرد .  دوالرا سنويا1327ً هو 2009الفلسطيني في العام 
  . دوالر

  ديموغرافياً
يفرد الملخّص حيزاً لعدد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، باإلضافة إلى عرب 

فلسطين "ويجري تقديراً لعدد الفلسطينيين واليهود المقدر في . ، كما لإلسرائيليين ووتيرة هجرتهم1948
تُظهِر المؤشرات "ويقول الملخص انه . 2020وصوال إلى العام ) 1948فلسطين ما قبل " (التاريخية

 بحسب دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية، 2009في نهاية سنة " إسرائيل"السكانية أن عدد سكان 
 في المائة من السكان، 75.4 مليون يهودي، أي ما نسبته 5.664 ماليين نسمة، بينهم 7.5حوالى 

وإذا ما حذف عدد سكان شرقي القدس .  في المائة من السكان20.3ما نسبته  مليون عربي، أي 1.526و
 1.256 يصبح حوالي 1948 ألفاًً، فإن عدد ما يعرف بفلسطينيي 270والجوالن الذين يقدر عددهم بنحو 

 وقُدر عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، بما فيها.  في المائة من السكان17.5مليون، أي نحو 
 في المائة، وهو المعدل نفسه 1.8وبلغ معدل النمو السكاني في إسرائيل .  ألفا520ًشرقي القدس، بنحو 

 هاجروا 13,699 مهاجراً، مقارنةً بـ 14,564، قدم إلى إسرائيل 2009وخالل سنة . 2003منذ سنة 
فق مع المنحى المتراجع وبالرغم من النمو الطفيف في المعدل فإن أرقام هذه السنة تتوا. 2008إليها سنة 

  ". ، بعد استنفاد الخزانات البشرية اليهودية المستعدة للهجرة الواسعة2000للهجرة اليهودية منذ سنة 
ترافق مع استمرار الهجرة المضادة منها، بمتوسط " إسرائيل"تراجع الهجرة إلى "ويشير الملخص إلى أن 

وقف نمو عدد يهود العالم، باستثناء إسرائيل، نتيجة  آالف نسمة سنوياً، كما ترافق مع ت10يبلغ حوالي 
  ". تدني النمو الطبيعي، وترك الدين اليهودي، وانتشار الزواج المختلط

تشير تقديرات الجهاز : "في المقابل، يورد المركز المؤشرات السكانية الفلسطينية على النحو التالي
 10.9 حوالي 2009في العالم بلغ في نهاية العام المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى أن عدد الفلسطينيين 
والبقية . يعيشون في الشتات%) 51.8( ألفاً 634ماليين نسمة، أكثر من نصفهم، أي خمسة ماليين و

 ألف نسمة في األراضي 247يقيمون في فلسطين التاريخية، ويتوزعون على حوالي مليون و%) 48.2(
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، يتوزعون على 1967 ألف نسمة في أراضي سنة 992 و، وحوالي ثالثة ماليين1948المحتلة سنة 
  %). 37.9( ألفاً في قطاع غزة 511، ومليون و%)62.1( ألفاً في الضفة الغربية 481مليونين و

 ألف نسمة، 240 بحوالي ثالثة ماليين و2009أما في األردن، فقد قُدر عدد الفلسطينيين في نهاية سنة 
، )من فلسطينيي الشتات% 57.4نحو (ئة من الفلسطينيين في العالم  في الما29.8يشكّلون نسبة حوالي 

وقُدر عدد الفلسطينيين في بقية الدول العربية بحوالي مليون . وغالبيتهم العظمى يحملون الجنسية األردنية
 في المائة من مجموع الفلسطينيين في العالم، يتركز معظمهم 16.3 ألف نسمة، يشكلون ما نسبته 776و

وقُدر عدد . دول العربية المجاورة، أي في لبنان، وسوريا، ومصر، ودول الخليج العربيفي ال
 في المائة من مجموع 5.7 ألف نسمة، يشكلون ما نسبته 618الفلسطينيين في الدول األجنبية بحوالي 

ندا وبريطانيا الفلسطينيين في العالم، يتركز معظمهم في الواليات المتحدة األميركية وأميركا الالتينية وك
  . وبقية دول االتحاد األوروبي

 69،5نسبة . عشرة ماليين وتسعمائة ألف فلسطيني في فلسطين والعالم، هو الرقم الذي يورده الملخص
 في 30،5، ونسبة )من ضمنهم الالجئون في الضفة الغربية وغزة(في المائة من هؤالء هم الجئون 

كز للمؤشرات الديموغرافية للفلسطينيين في الضفة الغربية في قراءة المر. المائة منهم غير الجئين
 عاماً 15 أن نسبة األفراد الذين تقل أعمارهم عن 2009أظهرت إحصائيات نهاية سنة "وقطاع غزة، 

 في المائة، مع وجود اختالف واضح بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد بلغت النسبة 41.5قُدرت بـ 
كما قُدرت نسبة األفراد الذين تزيد .  في المائة في القطاع44.6مقابل  في المائة في الضفة 39.7

 في المائة، مع وجود اختالف بين الضفة 3 عاماً في األراضي الفلسطينية بـنسبة 65أعمارهم عن 
 في المائة في قطاع 2.4 في المائة في الضفة الغربية و3.4الغربية وقطاع غزة، حيث بلغت النسبة 

 في المائة 3ت البيانات انخفاض معدل الزيادة الطبيعية للسكان في الضفة والقطاع من كما أظهر. غزة
 1997 مواليد سنة 6، وانخفاض معدل الخصوبة الكلية من 2009 في المائة سنة 2.9 إلى 2007سنة 
ياً في إال أن هذه األرقام تبقى مرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حال. 2007 مواليد سنة 4.6إلى 

وتشير التقديرات إلى أنه في حال بقيت معدالت النمو السائدة حالياً، فإن عدد السكان . الدول األخرى
، حيث سيبلغ عدد كل من 2015الفلسطينيين واليهود في فلسطين التاريخية سيتساوى مع نهاية سنة 

 في المائة فقط 48.8والي وستصبح نسبة السكان اليهود ح.  ماليين6.2اليهود والفلسطينيين ما يقارب 
 7.1 ماليين يهودي مقابل 6.8، حيث سيصل عددهم إلى 2020من السكان، وذلك بحلول نهاية سنة 

  ". ماليين فلسطيني
  شقاء األشقاء 

في محاور المخلص األخرى، تحضر نقاط أخرى ترصد حجم التجارة بين دولتين عربيتين هما مصر 
رة اإلسرائيلية مع دول إسالمية تبقى تركيا في طليعتها بفارق هائل ، كما التجا"إسرائيل"واألردن وبين 

  . عن الدول الباقية ومن ضمنها مصر واألردن
ال يتسع المكان هنا لعرض النقاش السياسي في الملخص وهو واسع وإشكالي وينطلق من المشهد 

ذا العرض للملخص أن تكون غير أنه يمكن لخاتمة ه. الفلسطيني الداخلي إلى العربي وصوالً إلى الدولي
الوضع الداخلي الفلسطيني ما زال يشهد : "فيذكر الملخص. مقتطعة منه، وأال تشد عن لعنة األرقام أيضاً

حالة من التشرذم واالنقسام تؤثر سلباً على مجمل المشروع الوطني، وعلى النضال الفلسطيني محلياً 
، وحاالت "الشرعيات المنقوصة"ويعاني " شقاء األشقاء"وما زال الوضع الداخلي يعاني . وعربياً ودولياً

  ".حصيلة صفرية"التضاد في العمل الفلسطيني التي تؤدي إلى 
 net.alzaytouna.wwwيمكن االطالع على الملخص على موقع الزيتونة االلكتروني 
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  وال بديل عن حل الدولتين .. فرص السالمكتل االستيطانية تدمرال: وبايدن عباس .3

الـرئيس محمـود     أن   نائل موسى  نقالً عن مراسلها     رام اهللا   من   11/3/2010الحياة الجديدة،   ذكرت  
عباس أكد وجوزيف بايدن نائب الرئيس األميركي عقب مباحثات أجرياها برام اهللا أمس على خطـورة                

لجديدة في القدس المحتلة على مصير مفاوضات الـسالم          الوحدات االستيطانية ا   آالف بناء   إسرائيلقرار  
  . بوساطة أميركية قبل أن تبدأواإلسرائيلي بين الجانبين الفلسطيني إطالقهاغير المباشرة المزمع 

وجدد عباس وضيفه األميركي في مؤتمر صحفي مشترك نظم في المقر الرئاسي بمدينة رام اهللا ادانتهما                
 وحدة استيطانية جديدة شمال القدس في خطوة قدرا أنهـا تـدمر كـل               1600لقرار حكومة نتنياهو بناء     

  .فرص السالم، وتقوض الثقة مع الفلسطينيين للتوصل الى النتائج المنشودة من المفاوضات
بموقفنا وهو أن   " بايدن" وعقب مباحثات وصفت بالمهمة مع نائب الرئيس األميركي، قال أبو مازن ابلغنا             

  .أن يتوقفوا" اإلسرائيليين" تدمر فرص السالم، وان عليهم اإلسرائيليونالتي أعلن عنها الكتل االستيطانية 
وحث عباس، في كلمته بالمؤتمر الصحفي حكومة اسرائيل على عدم تفويت الفرصة لتحقيـق الـسالم،                
 مؤكدا أن الوقت حان لصناعة السالم الذي جدد التزام الجانب الفلسطيني بـه لتحقيـق الـسالم الـشامل      

  .والعادل في المنطقة
 آالف  إقامـة  خالل اليومين الماضيين، عن      اإلسرائيليةواعتبر أبو مازن القرارات التي أعلنتها الحكومة        

وضربة قاصمة للجهد الـذي  .. الوحدات االستيطانية الجديدة في األراضي الفلسطينية المحتلة، نسف للثقة     
وتهدد هذه المفاوضات، مطالبا سـيادته      . لمباشرة المفاوضات غير ا   إلطالقبذل خالل الشهور الماضية     

  . هذه القراراتبإلغاء
 الى الصعوبة البالغة التي رافقت اتخاذ قرار الموافقة على بدء المفاوضات غير المباشرة في               عباسولفت  

ة تأييدا  لجنة المتابعة العربية، والهيئات القيادية الفلسطينية جراء التعنت االسرائيلي معتبرا سيادته الموافق           
  .لرغبتا في دعم الجهود األميركية لدعم عملية السالم

 التزام السلطة الوطنية بالسالم الشامل والعادل على المسارات كافة، بمـا فيهـا المـسارين                عباسوأكد  
، استنادا الى خطة خارطة الطريق،      1967السوري واللبناني، وبما يقود الى انهاء االحتالل الذي بدأ عام           

  .مبادرة السالم العربيةبما فيها 
 اسرائيل قائال ان الوقت حان لصناعة السالم على أساس حل الدولتين، دولـة اسـرائيل                عباسوخاطب  

.  بعاصمتها القدس الـشرقية    1967تعيش بأمن وسالم الى جانب فلسطين على حدود الرابع من حزيران            
يطاني، وعن فـرض الحقـائق علـى        ودعا ها لعدم اضاعة الفرصة، بالكف عن االستمرار بالبناء االست         

  .األرض، واعطاء جهود ادارة الرئيس باراك أوباما والسناتور جورج ميتشل الفرصة للنجاح
ودعا ابو مازن الى رفع الحصار عن قطاع غزة لتوفير االحتياجات األساسية ألهلنا هناك، ومواد البنـاء            

 ألف فلسطيني فـي العـراء       800مر و  ألف مسكن مد   25الضرورية العادة االعمار، مشيرا الى وجود       
  .يحتاجون الى بيوت، وطالب بامداد غزة بمواد البناء من خالل وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الدولية

وجدد نائب الرئيس األميركي ادانته لقرار الحكومة االسرائيلية بناء وحدات سكنية بالقدس الشرقية مؤكدا              
فلسطينيين بالمفاوضات غير المباشرة وبالتوصل الـى النتـائج         أن الخطوة من شأنها تقويض الثقة مع ال       

  .المنشودة
وأكد بايدن مجددا التزام بالده بتحقيق اقامة دولة فلسطينية مستقرة وقابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا، مبينا               

خطـة  وانه ال بديل عن تحقيق حل الدولتين في أي          . أن قيامها يمثل مصلحة للجانبين وللواليات المتحدة      
  .سالم شاملة

، داعيـا  - بحـسب تعبيـره    -وأكد في هذا الصدد أن بالده ستقف الى جانب من يجازف من أجل السالم             
  الطرفين الى بناء مناخ من الدعم للمفاوضات وليس تعقيده
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مسؤول فلـسطيني كـشف أمـس أن        من رام اهللا نقالً عن الوكاالت أن         11/3/2010الحياة،  وأضافت  
تصاالً هاتفياً من ميتـشل وبـشكل عاجـل إلنقـاذ المفاوضـات بـسبب القـرار        الرئيس عباس تلقى ا   "

دوالً عربية عدة كانت تريـد      "وأضاف أن   ". الذي كاد أن يفجر أزمة كبيرة في المفاوضات       ... اإلسرائيلي
سحب موافقتها على إجراء مفاوضات غير مباشرة في القرار الذي اتخذته لجنة المتابعة العربية مطلـع                

غير أن  : "وأضاف". جاري في القاهرة، وذلك للرد على القرار اإلسرائيلي االستيطاني في القدس          الشهر ال 
اتصال ميتشل الذي أكد خالله للرئيس عباس أن الواليات المتحـدة ستـصدر بيانـات إدانـة للقـرار                   

قف قرارهم،  اإلسرائيلي، وأن بايدن الذي كان موجوداً في إسرائيل سيتدخل مع المسؤولين اإلسرائيليين لو            
وهو ما حدث من خالل بيانات عدة من اإلدارة األميركية تدين القرار، حال دون أزمـة كبيـرة كانـت                    

  ".ستحدث قبل انطالق المفاوضات غير المباشرة
  

  على تصعيد االستيطان" إسرائيل"قرار استئناف المفاوضات شجع : هنية .4
الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس  هنية رئيس الحكومة إسماعيلقال  :وليد عوض -رام اهللا 

في غزة ان قرار لجنة المبادرة العربية بالموافقة على استئناف المفاوضات مع اسرائيل شجع االخيرة 
  .على المضي في تصعيد حمالتها االستيطانية

 باستئناف اي وقال هنية، للصحافيين في مدينة غزة، ان قرار لجنة المبادرة العربية والسلطة الفلسطينية
وقد شجع االسرائيليين على توسيع االستيطان في ' خاطئ'شكل من المفاوضات مع الحكومة االسرائيلية 

  .مدينة القدس والضفة الغربية
  .مع اسرائيل' الهرولة التفاوضية'ودعا هنية العرب والفلسطينيين الى االستفادة من التجربة وعدم 

  11/3/2010القدس العربي، 
 

   دوال عربية ابلغت واشنطن بأن قرار المفاوضات غير المباشرة لم يعد قائما: ربهعبد .5
كشف امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية : نادية سعد الدين وبرهوم جرايسي وحامد جاد

بية ياسر عبد ربه أمس أن دوال عربية ابلغت واشنطن أول من أمس الثالثاء ان قرار لجنة المتابعة العر
وجاء ذلك بعد االعالن عن  .بشأن المفاوضات غير المباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين لم يعد قائما

  . وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية المحتلة1600القرار اإلسرائيلي ببناء 
رفض القرار اإلسرائيلي االخير يعني "واعتبر عبد ربه في تصريح الذاعة صوت فلسطين الرسمية ان 

  ".انطالق العملية السياسية والمفاوضات مع الفلسطينيين
  11/3/2010الغد، األردن، 

  
  جهود استئناف المفاوضات عبثية: قريع .6

اعتبر أحمد قريع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون القدس             :وكاالت
إعالن صـريح عـن عبثيـة جهـود اسـتئناف           "بمثابة  المحتلة، تكثيف الهجمة االستيطانية اإلسرائيلية      

  ". المفاوضات
إن ما تقوم به سلطات االحتالل من تكثيف لهذه         : "2010-3-10وقال قريع في تصريح صحفي األربعاء       

الهجمة االستيطانية االستعمارية في األسابيع الماضية، هو إعالن صريح وواضح ومباشر عـن عبثيـة               
ركية المبذولة الستئناف المفاوضـات الفلـسطينية اإلسـرائيلية، وإخـضاعها           كافة الجهود الدولية واألمي   

  ". للشروط اإلسرائيلية ومنطق القوة واألمر الواقع
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وشدد قريع على ضرورة مراجعة مجمل مواقف السلطة الفلسطينية ولجنة المتابعة العربية من العمليـة                
ي تصدر حكمها سلفاً على نتائجهـا قبـل أن          التفاوضية تحت هذه الظروف وهذه الشروط اإلسرائيلية الت       

  .تبدأ
  10/3/2010فلسطين أون الين، 

  
  إقرار أي موازنة بعيدا عن مصادقة التشريعي غير قانوني: أحمد بحر .7

أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن إقرار أي موازنة للسلطة .  أكد د:غزة
صادقة المجلس التشريعي تعتبر باطلة قانونيا ودستوريا، وتحمل مخالفة الوطنية الفلسطينية بعيدا عن م

  .صريحة لنصوص القانون األساسي الفلسطيني
بحر على إعالن سالم فياض رئيس الوزراء مؤخرا نيته تقديم موازنة . جاء ذلك في معرض تعقيب د

  .وإقرارها لما يسمى مجموعات العمل البرلمانية بغية مناقشتها 2010للسلطة للعام 
وأوضح بحر أن كافة ما يترتب على اإلقرار غير القانوني وغير الدستوري لموازنة السلطة من نفقات 

فياض المسؤولية الكاملة عن . يعتبر دينا على من يقوم يتولى تقديمه وإقراره على السواء، محمال د
  .تجاوز األصول القانونية والدستورية المعمول بها بهذا الخصوص

 في 2010حر على أن الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية تقدمت بمشروع موازنتها للعام وشدد ب
إطار الموعد القانوني، مشيرا إلى أن المجلس التشريعي صادق على الموازنة المطروحة مع بعض 

  .التعديالت، وأن حكومة هنية باشرت بتنفيذ وتطبيق كافة ما ورد فيها من مضامين وتوصيات
  11/3/2010عاً، وكالة م

  
   من غزة"الطريق إلى القدس" يفتتح مشروع هنية .8

دشن رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية أمس األربعاء، المرحلة األولى من  -غزة
في قطاع غزة، والذي يتضمن إنتاج وتركيب الفتات من الرخام تحمل اسم " الطريق إلى القدس"مشروع 

  .ترات التي تفصل القدس عن مكان تثبيت هذه الشارةالقدس والمسافة بالكيلوم
وأزاح هنية الستار عن اللوحة األولى بحضور وزير الثقافة أسامة العيسوي وعدد من الشخصيات 
الرسمية في مقر مجلس الوزراء بمدينة غزة، عادا هذا المشروع من المشاريع المهمة التي تعمق االنتماء 

  .مكانتها اإلسالمية والتاريخيةللقدس والمسجد األقصى وتعزز 
ويرمز هذا المشروع إلى التعلق بالقدس ومكانتها ورمزيتها التاريخية والدينية واإلنسانية وإلى كونها 
عاصمة أبدية لفلسطين، لتثبت هذه القطع في الساحات واألماكن العامة وعلى الطرق في العواصم والمدن 

  .لخارجوالقرى والمخيمات المختلفة في فلسطين وا
وكانت األكاديمية ". المسافة صفر"وقد تم تثبيت القطعة األم في قلب مدينة القدس مع إشارة إلى نقطة 

الدولية للفنون افتتحت هذا المشروع مؤخرا كمبادرة للفنان خالد حوراني في إطار االحتفال بالقدس 
  .عاصمة الثقافة العربية

شراف على تركيب باقي القطع في مدن قطاع غزة، إلى  وقالت الوزارة إنها تطمح وبعد التنسيق واإل
 .االنتقال للمرحلة الثانية عبر تجهيز مائة قطعة يتم تركيبها في أماكن مختلفة

  11/3/2010السبيل ، االردن ، 
  

  الشهيدة دالل المغربي  الفلسطينية تتراجع عن إفتتاح ميدان يخلد ذكرىالسلطة .9
، بإلغاء حفل لتكريم المناضلة الفلسطينية "إسرائيل"من " طلب" على أمرت السلطة الفلسطينية، أمس، بناء

وقال ثالثة مسؤولين .. 1978عام " إسرائيلياً "35الشهيدة دالل المغربي التي نفذت عملية قتل فيها 
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طلبت من السلطة إلغاء المراسم التي كانت ستتضمن " إسرائيل"فلسطينيين شاركوا في تنظيم الحفل إن 
  .ا على ميدان قرب رام اهللا، وكان سيكشف النقاب عن لوحة تذكارية باسمهاإطالق اسمه

كان المفروض أن "وقالت رشيدة المغربي شقيقة دالل وهي تعمل ضابطة بقوات األمن التابعة للسلطة انه 
وكان من المقرر ان . في ذكرى استشهاد دالل) اليوم(آذار /يكون االحتفال في الحادي عشر من مارس

حركة فتح .. صدر قرار بإلغاء االحتفال هذا من الجهات الرسمية" "رويترز"وقالت ل ". الميدانيفتتح 
  ".تريد االستمرار في الفعالية وحتى اآلن لم يتخذ قرار حاسم من قبل حركة فتح

  11/3/2010الخليج، 
  

  العالقة مع مصر" دفء"نحاول استعادة :  رزقةيوسف .10
ة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس أمس إنها تسعى قال مسؤول في الحكوم:  د ب أ-غزة 

العالقات مع مصر ، مستبعدا في الوقت نفسه إنجاز المصالحة " دفء"بشكل متواصل الستعادة 
  .الفلسطينية قريبا ، رغم الحراك العربي الحاصل

أن العالقة بين حركة وأقر يوسف رزقة ، المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية ، ب
 شهرا وإلى 15، وارجع ذلك إلى الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة قبل " فاترة قليال"حماس ومصر 

لكن رزقة قال إن هذا ". الجدار الفوالذي"إغالق معبر رفح وتعثر المصالحة وشروع القاهرة في بناء 
كومة في غزة من جهة ، وقادة فما زالت العالقات بين حماس والح"الضرر لم يبلغ حد القطيعة 

المخابرات المصرية الذين يحملون ملف غزة من جهة أخرى متواصلة وتحاول أن تستعيد الدفء الذي 
  ".كان قبل ذلك

وبشأن ملف المصالحة الفلسطينية برعاية مصر ، قال رزقة إن الملف ما زال عالقا لكن األسابيع المتبقية 
  . تدفع باتجاه نشاط وحراك جديد من أجل إتمام هذه المصالحةقبل القمة العربية وهى قليلة ربما

  11/3/2010الدستور، األردن، 
  

   تحظر التعامل مع مواقع فتح اإلخبارية في غزةالحكومة .11
حذر مكتب اإلعالم الحكومي التابع للحكومة المقالة الصحافيين الفلسطينيين من :  حامد جاد-غزة 

  .المحلية والمواقع اإلخبارية االلكترونية القريبة من حركة فتح التعامل مع عدد من وسائل اإلعالم 
واتهم رئيس المكتب .وتوعد المكتب بإخضاع الصحافيين للمساءلة القانونية حال استعانتهم بتلك المواقع 

حسن أبو حشيش عدداً من وسائل اإلعالم والهيئات والشخصيات الموالية لحركة فتح بشن حرب إشاعة 
 ضد الحكومة المقالة ونواب المجلس التشريعي من كتلة حماس البرلمانية وقيادات ودعاية سوداء

  .المقاومة
إن هناك تبادل أدوار بين بعض وسائل اإلعالم والمواقع "وقال أبو حشيش في مؤتمر صحافي أمس 

اجزة، الصفراء وبين اإلعالم اإلسرائيلي واإلقليمي في استهداف الحكومة بقيادة حماس، وإظهارها بالع
  ".وتشتيت الجماهير من حولها

وحمل أبو حشيش وسائل اإلعالم التابعة لحركة فتح المسؤولية عن تنفيذ هذه الحرب الدعائية، الفتا الى 
موقع الملتقى الفتحاوي والكوفية برس، وموقع اإلعالم " انه من بين هذه المواقع االخبارية االلكترونية 

واعتبر أبو حشيش أن المواقع المذكورة هي مواقع ". تلفزيون فلسطينالمركزي لحركة فتح، ووكالة وفا و
سرية وأمنية باسم إعالمي، وغير قانونية، مشددا على أن أي شخص يتعامل معها سيعرض نفسه 

  ".للمحاسبة القانونية ، سيما وأن ساحة غزة تخلو من مراكز علنية ومرخصة باسم هذه المواقع
  11/3/2010الغد، األردن، 
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  مجهولون يلقون قنبلة على فندق يرتاده أجانب: زةغ .12

غرب مدينة غزة الذي يغص عادة " الديرة" ألقى مسلحون مجهولون قنبلة يدوية على فندق -غزة 
إن انفجاراً وقع " الحياة"وقال شهود لـ . بالصحافيين األجانب، من دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات

  .الفندق عن الشاطئ" تراس"حد فقط قبالة البحر مباشرة، ويفصل قرب جدار للفندق يرتفع نحو متر وا
إن الشرطة اعتقلت شخصاً واحداً " الحياة"لكن مصدراً في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة قال لـ 

  .فقط يشتبه بإلقائه القنبلة
  11/3/2010الحياة، 

  
  االستيطانتستخدم استئناف المفاوضات كغطاء الستمرار " إسرائيل: "الهندي .13

بدعوة من حركة الجهاد اإلسالمي أمس،  تظاهر عشرات النساء الفلسطينيات في مدينة غزة،: )ا ب د(
  .بحق المقدسات اإلسالمية خاصة المسجد األقصى في القدس المحتلة" إسرائيل"لالحتجاج على اعتداءات 

 التنديد العربي فقط باالحتالل وقال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي محمد الهندي خالل التظاهرة إن
اإلسرائيلي وممارساته لم يعد يجدي، والمطلوب وقفة جادة لوقف عبث المفاوضات والتصدي لمخططات 

، وشدد على معارضة قرار المبادرة العربية والسلطة الفلسطينية لقرار استئناف مفاوضات "إسرائيل"
المتطرفة على المضي " إسرائيل"شجع حكومة " القرار معتبراً أن هذا". إسرائيل"السالم غير المباشرة مع 

   ".في مخططات االستيطان والتهويد والعدوان بحق شعبنا
تستخدم استئناف المفاوضات كغطاء لها " إسرائيل "إنووجه الهندي رسالة إلى المفاوض العربي قائالً 

ن يراهن على تلك المفاوضات لالستمرار في بناء أكبر عدد من الوحدات االستيطانية، ونقول إلى كل م
  ". بأنها تزيد من معانات الفلسطينيين ويستمر االستيطان وتهويد القدس

  11/3/2010الخليج، 
  

   يطالب اإلدارة األمريكية بإجراءات لوقف االستيطاندحالن .14
ة طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض الثقافة واإلعالم محمد دحالن، أمس، اإلدارة األمريكي

بناء وحدات استيطانية جديدة، معتبراً أن اإلدانة " إسرائيل"بإجراءات عملية على األرض لوقف قرارات 
نرحب بموقف نائب الرئيس األمريكي جو بايدن بإدانة قرار "وقال دحالن في بيان، . وحدها ال تكفي

وردعها عن " إسرائيل "األخيرة، لكن المطلوب تنفيذ خطوات عملية من أجل لجم" اإلسرائيلية"الحكومة 
  ".استباحة األرض الفلسطينية

  11/3/2010الخليج، 
  

  استئناف المفاوضات خرق لقرار المجلس المركزي": الشعبية" .15
 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة الفلسطينية بالعودة عن قرارها بإسقاط اإلجماع الوطني تطالب

تحدياً وخرقاً "ورأت في قرار استئناف المفاوضات . رةوالذهاب إلى ما تسمى بالمفاوضات غير المباش
وعبرت ". صريحاً لقرار المجلس المركزي وإرادة شعبنا الذي سئم هذه المفاوضات وسياسة التنازالت

إلمالءات اإلدارة األمريكية ومرجعيتها، والرهان على وعودها الزائفة ومبادراتها "عن رفضها لإلذعان 
ودعت إلى حوار وطني شامل لمراجعة نهج المفاوضات واشتقاق ". المؤقتةالمخادعة ومشروع الدولة 

  . وطنية نضالية بديلةإستراتيجية
  11/3/2010الخليج، 
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   من أنصار الحركةثمانيةأجهزة السلطة تختطف : حماس .16
أفادت حركة حماس، أن أجهزة السلطة الفلسطينية قامت باعتقال ثمانية من أنصارها في أنحاء : رام اهللا

  .الضفة الغربية المحتلة، خالل األربع والعشرين ساعة الماضية
، إلى أن األجهزة األمنية )10/3(، اليوم األربعاء "قدس برس"في بيان تلقته " حماس"وأشارت حركة 

التابعة للسلطة الفلسطينية، قامت باقتحام بلدة عصيرة الشمالية في محافظة نابلس، شمال الضفة الغربية، 
مداهمات للعديد من منازل مناصري الحركة ألقت خاللها القبض على ثالثة معتقلين سابقين وشنّت حملة 

  .أحدهما أسير محرر
وأضاف البيان، قيام أجهزة السلطة باعتقال خمسة مواطنين فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، 

معظمهم من األسرى المحررين وتم الفضائية مصعب الخصيب، مشيراً إلى أن " القدس"بينهم مراسل قناة 
  .اعتقالهم سابقاً لدى ذات األجهزة

وفي الشأن ذاته، قالت حركة حماس أن أجهزة السلطة تواصل اعتقال األسير المحرر بالل أبو عصبة 
   . من محافظة سلفيت منذ نحو أسبوعين، الفتةّ إلى أن عصبة أسيراً محرر ويعاني من المرض

  10/3/2010قدس برس،  
  

  من االحتفال بذكرى تأسيسه" فدا"اعتقال ناشط من فتح ومنع : غزة .17
 نعيم حمودة من قيادة حركة فتح في بلدة جباليا، شمال قطـاع             أمس حماس   اعتقلت حركة ): وفا( –غزة  
في مدينة  ) فدا(، قاعة االحتفال المقرر أن يقيمه االتحاد الديمقراطي الفلسطيني          أمسوأغلقت مساء   . غزة

 احتفالـه   إقامـة ، قيام أجهزة حماس بمنعه من       "فــدا"بة الذكرى العشرين لتأسيسه، واستنكر      غزة لمناس 
 .لمناسبة انطالقته العشرين

 11/3/2010الحياة الجديدة، 
  

   السجون اإلسرائيلية تعتزم منع البرغوثي من المقابالت الصحفيةسلطات .18
ومعتقالت االحتالل، بالتعاون مع أعلنت مصادر عبرية، عن اعتزام إدارة مصلحة سجون : الناصرة

السلطات المعنية، اتخاذ عدة إجراءات من شأنها التضييق على حرية أحد قياديي حركة التحرير الوطني 
  .في السجون اإلسرائيلية" فتح"الفلسطيني 

 ، إن مصلحة السجون تفكّر اآلن في اتخاذ إجراءات بحق األسير)10/3(وقالت اإلذاعة العبرية، األربعاء 
  .مروان البرغوثي، من شأنها الحد من امكانية إجراءه للمقابالت الصحفية من داخل معتقله

  10/3/2010قدس برس، 
  

   تعزي مصر بوفاة طنطاويحماس .19
نعت حماس إلى مصر، وإلى األمة العربية واإلسالمية، وفاة شيخ األزهر محمد سيد طنطاوي : غزة

ودعت . في السعودية، عن عمر يناهز اثنين وثمانين عاماً )10/3(الذي وافته المنية صباح األربعاء 
" قدس برس"في بيان نعي رسمي صادر عنها، وأرسلت نسخة منه لـ" حماس"حركة المقاومة اإلسالمية

، بأن يتغمده اهللا "في خدمة اإلسالم والشرع الحنيف"للشيخ طنطاوي، الذي قالت بأنه قضى سنوات عمره 
  .ويه الصبر والسلوانبواسع رحمته وأن يلهم ذ

  10/3/2010قدس برس، 
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  وأمريكا" إسرائيل" وحدة استيطانية يوتّر العالقة بين 1600 على خطة بناء التصديق .20
 األميركية التي نشبت في أعقاب -تصدرت األزمة في العالقات اإلسرائيلية :  أسعد تلحمي-الناصرة 

 وحدة سكنية جديدة في 1600التصديق على خطة لبناء إعالن وزارة الداخلية اإلسرائيلية أول من أمس 
شمال القدس الشرقية المحتلة، عناوين واهتمامات وسائل اإلعالم العبرية التي » رمات شلومو«مستوطنة 

أجمعت على أن إعالن الوزارة في أوج زيارة نائب الرئيس األميركي جوزيف بايدن إلسرائيل تسبب في 
  . حرج للضيف الكبير

، وأبرزت اعتبار الواليات المتحدة »أزمة في الزيارة«: في عنوانها الرئيس» يديعوت أحرونوت«وكتبت 
  .»اإلحراج«: بعنوان من كلمة واحدة» معاريف«واكتفت . »لعبة من أالعيب إسرائيل«اإلعالن 

خطوة «في التنديد األميركي شديد اللهجة بقرار البناء الذي أصدره بايدن، » هآرتس«ورأت صحيفة 
حتى لحظة صدور اإلعالن عن البناء الجديد اعتبرت زيارة نائب الرئيس «وكتبت أنه . »استثنائية

، لكن بعد ساعات، وعندما تأخر بايدن وعقيلته ساعة ونصف الساعة عن حفلة »األميركي نجاحاً مذهالً
وخالل وجبة العشاء ... تبدلت أألمور رأساً على عقب «العشاء الذي أقامه نتانياهو وعقيلته على شرفهما 

  . »أصدر بايدن بيان التنديد بالقرار اإلسرائيلي
وتابعت أن نتانياهو أبلغ نائب الرئيس أنه لم تكن لديه معلومات عن خطة البناء الجديدة، وأن الحديث 
يدور عن إجراءات شكلية ال تخضع لتصديق المستوى السياسي وتتعلق بخطة بناء وضعت قبل ثالث 

كرر على مسامع ضيفه أنه لم تكن لدى أي «لتصديق النهائي عليها شهوراً أخرى، كما سنوات ويحتاج ا
  .»من المسؤولين اإلسرائيليين نية إلحراجه أو للمساس بزيارته

أن وزير الرفاه اإلسرائيلي اسحق هرتسوغ اعتذر أمس عن إحراج بايدن » رويترز«وذكرت وكالة 
ما كان يجب أن يحدث ذلك أثناء زيارة نائب الرئيس «: يةونقلت عنه قوله لإلذاعة العسكر. بالقرار

وانتقد وزير الدفاع . »هذا إحراج حقيقي واآلن يتعين علينا تقديم اعتذارنا عن هذا الخطأ... األميركي 
أوساط الوزير تعبر عن غضبها «وأعلن مكتبه في بيان أن . اإلسرائيلي إيهود باراك قرار حكومته أمس

لضروري عن هذا المشروع الذي يعرقل مفاوضات السالم مع الفلسطينيين، وهي بعد اإلعالن غير ا
  .»مفاوضات إلسرائيل مصلحة كبرى فيها

السطحية واالستهتار، وكما يبدو الخبث أيضاً، نجحت في «أن » يديعوت أحرونوت«من جهتها، كتبت 
ئيس الحكومة اإلسرائيلية خلق أزمة عنيفة بين إسرائيل واألميركيين، وأنها تتسبب في حرج كبير لر

  . »وتهدم زيارة نائب الرئيس األميركي إلسرائيل
في شأن حضور حفلة العشاء مع نتانياهو من » ترددوا حتى اللحظة األخيرة«ولفتت إلى أن األميركيين 

وأشارت وسائل اإلعالم . عدمه، ما أدى إلى تأخر بايدن وعقيلته عن الموعد ساعة ونصف الساعة
 أن نتانياهو الذي شعر بحجم الحرج الذي تسبب به لضيفه، أرغم وزير الداخلية ايلي يشاي العبرية إلى

على إصدار بيان يقول فيه إن ال عالقة بين توقيت صدور البيان عن مخطط البناء الجديد وزيارة نائب 
  .الرئيس األميركي

  11/3/2010الحياة، 
  

  نتقادات من قبل األحزاب اإلسرائيلية وحدة استيطانية يثير موجة من اال1600قرار بناء  .21
 وحدة استيطانية في القدس المحتلة جدالً في 1600بناء " اإلسرائيلية"أثار قرار الحكومة : )وكاالت (
 ، انطالقاً من مخاوف إزاء تأثير القرار في العالقات مع واشنطن، سيما أنه تزامن مع وجود"إسرائيل"

  ".إسرائيل"في   نائب الرئيس األمريكيجو بايدن
واستنكر مكتب وزير الحرب إيهود باراك اإلعالن، باعتباره جاء في توقيت يضر بالمفاوضات مع 

. منذ شهور عديدة لخلقها" إسرائيل"واعتبر أنه يؤثر في الثقة المتبادلة التي عملت وتعمل . الفلسطينيين
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خطه من القرار، وقال وأعرب الوزير يتسحاق هرتسوج من حزب العمل، الذي يترأسه باراك، عن س
الحديث يدور عن خطأ جسيم وسوء إدارة بيروقراطية حكومية كان من الواجب أال تحدث أصالً بأي "

  ".حال من األحوال
جميع " إسرائيل"لم يكد يمنح "المعارض اإلعالن بمثابة صفعة في وجه بايدن الذي " كاديما"واعتبر حزب 

بعد ذلك بساعات بإعالنها " اإلسرائيلية"زارة الداخلية حتى سارعت و) أول أمس(الضمانات األمنية 
  ". رقماً قياسياً جديداً في الحماقة الدبلوماسية"أن حكومة نتنياهو حققت بذلك " كاديما"ورأى . الجديد

عن حزب كاديما يوئيل حسون فرأى أن القرار يعد إهانة لبايدن، وأن هذه اإلهانة " الكنيست"أما عضو 
  .ائب وزير الخارجية للسفير التركيأكبر من إهانة ن

  11/3/2010الخليج، 
  

   وافقت على تقاسم السيادة بالقدس"إسرائيل": بيريز .22
إن تل أبيب كانت قد     :  رئيس الدولة العبرية شيمون بيريز      قال : قدس برس  —) فلسطين المحتلة (الناصرة  

سيادة على المدينة المقدسة بـين      وافقت على الصيغة التي كان قد طرحها في حينه كلينتون بشأن تقاسم ال            
الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، باعتبار أن األحياء العربية والمناطق اآلهلة بالسكان العرب هي مناطق             

  .فلسطينية، والمستوطنات اليهودية والمناطق اآلهلة باليهود هي مناطق إسرائيلية
ي يسكنها عرب ويهود في القدس، مؤكداً فـي         وبحسب بيريز فإن المشكلة تكمن في األحياء المختلطة الت        

  .، بحسب أقواله"جواز حلها"ذات الوقت على 
الفرنسية أمس األربعاء أن مالمح حل النـزاع اإلسـرائيلي   / لوموند/وأضاف بيريز في لقاء مع صحيفة      

توقف ، مشيراً إلى أن النتيجة سـت      1967الفلسطيني سترتكز إلى حدود األراضي الفلسطينية المحتلة عام         
 .، بحسب تصريحاته"دون تقديم أي التزامات مسبقة"على ما تؤول إليه المفاوضات بين الجانبين 

  11/3/2010الشرق، قطر، 
 

   ألفا480ًمستوطنو الضفة والقدس :  المركزي اإلسرائيلياالحصاء .23
م الماضي، ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة خالل العا: )آي.بي.يو (

  . ألفا480ًحيث وصل عددهم إلى 
أن عدد المستوطنين في الضفة وحدها وصل إلى " اإلسرائيلية"وبينت معطيات لدائرة اإلحصاء المركزية 

  .2009 ألف بحلول نهاية العام 300أكثر من 
% 4،9، أمس، معطيات الدائرة إن نسبة ارتفاع عدد المستوطنين بلغت "جيروزاليم بوست"ونقلت صحيفة 

 في نهاية العام 301200 إلى 2008 في نهاية العام 290400في العام الماضي، وأن عددهم ارتفع من 
2009.  

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه األرقام ال تشمل المستوطنين في الجزء الشرقي من القدس المحتلة، والذين 
  .  ألفا180ًيصل عددهم إلى حوالي 

  11/3/2010الخليج، 
  

    توجيه ضربة عسكرية اليرانتدرسانتل ابيب وواشنطن : االمم المتحدةب "ئيلاسرا" سفيرة .24
كشفت سفيرة اسرائيل لدى االمم المتحدة، البروفيسور غبريئيال شيلو، ليـل            :زهير اندراوس  - الناصرة

االربعاء، النقاب عن ان مسؤولين في الواليات المتحدة واسرائيل يدرسون امكانيـة ضـرب المنـشآت                
  .ة االيرانية اذا لم تلتزم طهران بالقرارات الدوليةالنووي
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اما ان يتيح لها العـالم      : واضافت شيلو في حديثها لصحافيين في نيويورك ان امام ايران خيارين سيئين           
تطوير سالح نووي او مهاجمة منشآتها النووية، وان الوقت ليس في صالح الجمهورية االسالمية، علـى                

ذلك، زعمت السفيرة ان االستخبارات االسرائيلية تشير الى ان ايـران تقتـرب       حد تعبيرها، عالوة على     
  .نحو القدرة النووية، وان االمر لن يستغرق سنوات

وقالت شيلو تزامنا مع زيارة رئيس هيئة اركان الجيش االسرائيلي للواليات المتحـدة، الجنـرال غـابي                 
س اوباما والحكومة االسرائيلية تدرس امكانية ان       اشكنازي، ان شخصيات رفيعة المستوى في ادارة الرئي       
  .تضع ضربة عسكرية النهاية للمشروع النووي االيراني

وقللت من امكانية تأييد روسيا والصين فرض عقوبات صارمة على طهران، مشيرة الـى ان اسـرائيل                 
ـ           رارات مجلـس  على قناعة ان الخطوات الدبلوماسية قد استنفدت، الن االيرانيين يسخرون ويتحـدون ق

االمن في االمم المتحدة، كما قللت من فرض عقوبات جديدة على طهران معتبرة ان الفـرص ضـعيفة،                  
واضافت انّه في حال لم يقم مجلس االمن الدولي بخطوات تجاه ايران، فـان الدولـة العبريـة سـتحث                    

  .الواليات المتحدة واوروبا التخاذ خطوات قاسية ضد ايران، على حد قولها
  11/3/2010قدس العربي، ال

  
   ضد إيران يؤكد في نيويورك على اّن جميع الخيارات مفتوحةاشكنازي .25

قال رئيس هيئة االركان في الجيش االسرائيلي، غـابي اشـكنازي، خـالل           :زهير اندراوس  - الناصرة
خلـي  زيارة لنيويورك امس ان كل الخيارات يجب ان تظل مطروحة على الطاولة إلجبار ايران على الت               

على االنترنت عن اشكنازي قولـه فـي        ) يديعوت احرونوت (ونقل موقع صحيفة     .عن برنامجها النووي  
نيويورك ان ايران هي الخطر الرئيسي على السالم العالمي، واتهـم الجمهوريـة االسـالمية بمحاولـة                 

ـ  . زعزعة االستقرار في منطقة الشرق االوسط من خالل تمويل المتطرفين وتجهيزهم           ي مأدبـة   وقال ف
تعكس هذه االمور محـاوالت ايـران زعزعـة         : عشاء اقامتها جماعة اصدقاء قوات الدفاع االسرائيلي      

استقرار المنطقة من خالل وكالئها حزب اهللا وحماس ومنظمات ارهابية اخرى، وزاد قائال، خالل حفل                
سطينيين وامـريكيين،   نُظم في نيويورك لجمع التبرعات لجيش االحتالل والذي قوبل بمظاهرة من قبل فل            

انّه بناء على ذلك، فانّه يجب على المجتمع الدولي ان يوقف البرنامج النووي االيراني من اجل مصلحته                 
 .مع ابقاء كافة الخيارات مطروحة على الطاولة، على حد قوله

  11/3/2010القدس العربي، 
  

  تؤجل محاكمة النائب محمد بركة" الصلح اإلسرائيلية" محكمة .26
أرجأ قاضي محكمة الصلح االسرائيلية في تل أبيب محاكمة : المحتلة ـ حسن مواسي ووكاالتالقدس 

محمد بركة بالتهم " الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة"العضو العربي في الكنيست االسرائيلي ورئيس 
ائيلية خالل الواردة في الئحة اتهام مقدمة ضده بشأن قيامه باالعتداء على عناصر من الشرطة اإلسر

) ابريل( نيسان 21وقرر القاضي اإلسرائيلي عقد جلسة ثانية في . 48تظاهرات عدة في اراضي الـ
  .المقبل بطلب من هيئة الدفاع المكونة من المحاميين حسن جبارين وأورنا كوهن

ونوابهم،  48وأكد بركة أمام محكمة الصلح االسرائيلية، التي تظاهر أمامها حشد كبير من فلسطينيي الـ 
إن "وقال أثناء دخوله الى قاعة المحكمة  .أنه لن يستخدم حصانته البرلمانية بل يسعى إلى تفنيد تلك التهم

وزمرته لن تردعنا في رفع راية السالم ) المستشار القضائي السابق للحكومة اإلسرائيلية(ميني مزوز
مشترك، ونحن على موعد جديد مع وراية النضال في تحقيق المساواة والتعايش العربي اليهودي ال

  ".النضال ضد مزوز ألنه في خطه العنصري ال يمكن أن يكون قاضيا في سلطة القضاء
  11/3/2010المستقبل، 
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  في القدس الشرقية" مواقع ميراثية" االحتالل تلزم المدارس اليهودية بزيارة حكومة .27

 اليهودية بتنظيم جوالت لتعزيز ما اسماه أصدر وزير المعارف اإلسرائيلي مؤخراً قراراً يلزم المدارس
وذكرت  .في الجزء الشرقي من القدس المحتلة" ميراثية"في مواقع وصفت بأنها "  الصهيونياالنتماء"

، غدعون ساعر، ضغط "ليكود"، الصادرة صباح اليوم، أن الوزير من حزب "يديعوت أحرنوت"صحيفة 
في القدس المحتلة، إضافة " مواقع ميراثية"ليهودية بزيارة على األجهزة األمنية للسماح لطالب المدارس ا

 .لزيارة حائط البراق، بعد ان عارضت األجهزة األمنية في السابق زيارة اليهود لعدة مواقع بدوافع أمنية
 10/3/2010، 48عرب

  
   يطرد الطيبي والصانع من جلسة تمجد ارهابيين يهوداًالكنيست .28

لهيئة العامة للكنيست مساء أول من أمس، جلسة صاخبة لدى احياء شهدت ا:  برهوم جرايسي-الناصرة
 في فلسطين 1937ذكرى تسعة إرهابيين من العصابات الصهيونية، أعدمهم الحكم البريطاني في العام 

  .وعقد الكنيست جلسة خاصة الحياء ذكرى هؤالء االرهابيين .بعد ارتكابهم مجازر ضد الفلسطينيين
ربما كان نشاط هؤالء خالفيا، ولكن من يدعي ان هناك : "الوزراء بنيامين نتنياهووفي كلمته، قال رئيس 

وبين منظمات االرهاب العربية، فعليه أن يفحص ماذا ) الصهيونية(تشابها بين نشاط الخاليا السرية 
لى وماذا كانت اهداف المخربين العرب، الذين بشكل عام يعتدون دائما ع) الصهاينة(كانت اهداف هؤالء 

المواطنين المدنيين، أو يوجهون بشكل منهجي عملياتهم ضد المدنيين، في حين أن الخاليا السرية 
  ".لاليتسل وأيضا الليحي، فهذه أعمال كانت في حاالت شاذة، وبشكل عام اهدافها كانت عسكرية

 النائبان ويقاطع أعضاء الكنيست العرب جلسات عنصرية، لكنه بخالف ما هو مستقر فقد اقتحم الجلسة
أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، وطلب الصانع، رئيس الحزب العربي الديمقراطي، وقاطعا 

  .نتنياهو بحدة، ما استتبع ضجة كبيرة، انتهت بطردهما من الجلسة
  11/3/2010الغد، األردن، 

  
  االحتالل يسمح لطاقم أممي مختص بدخول القطاع إلزالة مخلفات الحرب: غزة .29

سمحت قوات االحتالل، أمس، لطاقم أممي مختص في إزالة القنابل بدخول قطاع غـزة               :ايز أبو عون  ف
 يومـاً  22للعمل على إزالة مخلفات العدوان األخير على قطاع غزة الذي استمر " إيرز"عن طريق معبر    

  .على التوالي
ختص في إزالة ذخائر عملية     باللغة العربية أن عمل الطاقم األممي الـم      " صوت إسرائيل "وذكرت إذاعة   

سيستمر عدة أشهر، ومن الـمتوقع أن تسمع بين الحـين واآلخـر انفجـارات             ) الرصاص الـمصبوب (
  .قريبة من التجمعات السكانية الـمحيطة بقطاع غزة

  11/3/2010األيام، فلسطين، 
  

  عبر جوازات سفر إسرائيليةأسرار الصفعة اإليرانية للموساد ": معاريف" .30
 هؤالء اإليرانيين كانوا يحملون وكان, ام ثالثة من اإليرانيين أخيرا بالسفر إلى جزيرة سيشل،ق: معاريف

كانوا قد فقدوها في تايالند عندما أمضوا هناك , معهم جوازات سفر إسرائيلية خاصة بثالثة من المواطنين
ز الموساد تشير صراحة إلى أن جها» معاريف«هناك معلومات وصلت إلى  و.عطلة الصيف الماضي

غير أن جهة , أبلغ الخارجية اإلسرائيلية أن األوراق المفقودة من المواطنين اإلسرائيليين تم الكشف عنها
وهي اآلن في طريقها إلى إسرائيل , غير أن الجهاز نجح في رصد هذه الجوازات, معادية تستخدمها اآلن
لموساد اآلن إلى إمكانية تشكيل المخابرات هل تنبه القائمون على ا, األخطر من هذا. بعد كل هذا الجدال
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اإليرانية لوحدة خاصة تقوم بسرقة الجوازات اإلسرائيلية من المواطنين واستخدامها في أغراض أمنية 
  والسفر بها عبر العالم؟

, الكارثة الحقيقية في هذه القضية أن العشرات من اإلسرائيليين يفضلون قضاء إجازاتهم في جزيرة سيشل
ي كان من الممكن أن يبادر هؤالء العمالء اإليرانيون الذين استخدموا هذه الجوازات المزورة وبالتال

واألخطر أنهم من الممكن أن يندسوا أيضا بين , بالتغلغل وسط اإلسرائيليين المتواجدين في الجزيرة
ن قسوة هذه الصفعة األمر الذي يزيد م, اإلسرائيليين في أي مكان آخر بالعالم الرتكاب عمليات تخريبية

واألخطر من هذا أن حدة القوة تتضاعف مع ضياع العديد من , التي وجهتها المخابرات اإليرانية للموساد
األمر الذي يزيد من حدة , جوازات السفر الخاصة بالمواطنين اإلسرائيليين منهم في الكثير من دول العالم

  . هذه المأساة ويزيد من خطورتها
 11/3/2010العرب، قطر، 

  
  يجب إنقاذ يهود زيمبابوي مهما كان الثمن ": يديعوت" .31

أكد عدد كبير من العلماء البريطانيين وعلى رأسهم البروفيسور بيتر داني أستاذ : يديعوت أحرونوت
 لليهود وبين أبناء سعلوم اإلسرائيليات الشهير، وجود صلة مباشرة بين السبط الثاني والثالث والساد

تواجدين في زيمبابوي وبعض مناطق جنوب إفريقيا، وأشار داني ومعه عدد كبير من طائفة هليمبا الم
العلماء اإلسرائيليين إلى أنهم توصلوا إلى هذه النتيجة بعد سنوات من العمل المضني والبحث في التوراة 

ا إلى ، واللذين أثبتا بصورة أساسية أن بعض أسباط اليهود هاجرو)البابلي واألورشليمي(والتلمودين 
إفريقيا حيث تركزوا لفترة ما في شرق القارة السمراء وبالتحديد إثيوبيا، ومنها توجه بعضهم إلى الشرق 
أو واصلوا رحلتهم في إفريقيا لينزلوا جنوبا ويتصاهروا، ويعيش بعضهم هناك مع أبناء طائفة هليمبا 

  .ياالذين كانوا يتمركزون في األساس في دولة زيمبابوي وفي جنوب إفريق
الالفت أن جميع الدراسات العلمية التي كتبت صراحة في هذا الصدد أثبتت حقيقة مفزعة، وهي أن 
غالبية أبناء هذا السبط ولألسف الشديد تحولوا عن اليهودية وبات العشرات منهم إما مسلمين أو 

  .مسيحيين
 11/3/2010العرب،قطر ، 

  
  روبافي أو" الموساد"حملة ترويجية إسرائيلية لقمصان  .32

أطلقت جهات إسرائيلية حملة ترويجية في أوروبا، لقمصان تحمل اسم جهاز االستخبارات : بروكسيل
وتعتمد الحملة على ترويج قمصان  .، في خطوة غير مسبوقة من نوعها"موساد"اإلسرائيلي الخارجي 

بالفعل من " س برسقد"، في البلدان األوروبية، وقد تمكنت وكالة "موساد"تحمل اسم الجهاز االستخباري 
  .الحصول على أحد هذه النماذج

 10/3/2010قدس برس، 
  

   ألف وحدة سكنية في القدس المحتلة50 لبناء مخططات .33
ومعطيات مصدرها بلدية االحتالل في القدس أنه يوجد ما " جمعية عير عميم"بينت تقارير مصدرها 

وتبين أن  .خيص لبنائها في القدس ألف وحدة سكنية في مراحل مختلفة من التخطيط والتر50يقارب 
 ألف وحدة سكنية ال تزال في مراحل التخطيط والترخيص الرسمية، بضمنها مخططات بدأت 20هناك 

 ألف وحدة سكنية لم يتم تقديمها بعد 30تخرج إلى حيز التنفيذ، كما أن هناك مخططات لبناء ما يقارب 
ألكبر الموجود في مراحل الترخيص المتقدمة فإن المخطط ا" عير عميم"وبحسب  .إلى لجان التخطيط
هار " وحدة سكنية في مستوطنة 1500، و"غيلو" آالف وحدة سكنية في مستوطنة 3يشتمل على بناء 
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 وحدة سكنية في 3500، و"بسغات زئيف" وحدة سكنية في 1500المقامة على جبل أبو غنيم، و" حوما
، "أرمون هنتسيف" وحدة سكنية في 600و، "راموت" وحدة سكنية في 1200، و"غفعات هماطوس"
كما جاء أن هناك مخططات مستقبلية واسعة النطاق، بضمنها  ".نافيه يعكوف" وحدة سكنية في 450و

 . ألف وحدة سكنية13إقامة حي استيطاني جنوب القدس يضم ما يقارب 
 3تقسيمها إلى فإن عملية البناء االستيطاني في شرقي القدس يمكن " عير عميم"وبحسب مصادر في 

، تبدأ داخل البلدة العتيقة، أما الدائرة الثانية )مواجهات مثالً" (االشتعال"دوائر بحسب مدى قابلية ذلك لـ
فهي االستيطان في داخل القرى الفلسطينية التي ضمت إلى القدس وباتت تعتبر ضمن أحيائها، في حين 

 .شرقي القدس" األحياء"أن الدائرة الثالثة هي توسيع 
 11/3/2010، 48عرب

  
  الحصار يضع بلديات غزة على حافة االنهيار .34

حذر رؤساء بلديات قطاع غزة من خطر انهيار بلدياتهم والخدمات التي تقدمها  : رائد الفي-غزة 
. للجمهور في ظل استمرار الحصار المحكم المضروب على قطاع غزة منذ ما يزيد عن ثالثة أعوام

مر صحافي عقدوه، أمس، في مدينة غزة، إن البلديات في القطاع تواجه وقال رؤساء البلديات في مؤت
  .أزمة حقيقية تهدد استمرار عملها

وأكد رئيس بلدية خزاعة جنوب القطاع كمال قديح أن انقطاع الكهرباء بشكل متكرر جعل األزمة تتفاقم 
مؤسساتية التي تعتمد على وجعل البلديات في وضع خطير، وأحدث شلالً كبيراً في جميع مناحي الحياة ال

األخطر من ذلك أن انقطاع التيار الكهربائي تسبب في توقف محطات : "وقال .الكهرباء بشكل رئيسي
معالجة مياه الصرف الصحي وتكدسها في أحواض ضخمة تهدد حياة اآلالف من السكان، إلى جانب 

". ت كبيرة منها نحو البحرسريان كميات كبيرة في الشوارع، ما اضطر البلديات إلى تحويل كميا
الكميات الموردة إلى البحر تتزايد مع اقتراب فصل الصيف مما يشكل تهديداً كبيراً على "وأضاف أن 

  ".الحياة، ويتسبب في تلويث البيئة والشواطئ، ويعمل على انتشار األوبئة
جميع الجهات المعنية العربية واألجنبية التحرك العاجل والسريع لفك "وناشد قديح باسم رؤساء البلديات 
االتحاد األوروبي بتحويل أموال الوقود بشكل "، مطالباً في الوقت نفسه "الحصار المفروض على القطاع

  ".مباشر للشركة الموردة لصالح شركة الكهرباء في غزة
  11/3/2010الخليج، 

  
   أسير فلسطيني يكملون دراستهم الجامعية في سجون االحتالل500: تقرير .35

في األراضي الفلسطينية، إنهاء عدد كبير من األسرى " مركز األسرى للدراسات" أكّد :رام اهللا
الفلسطينيين في سجون ومعتقالت االحتالل، لدراستهم الجامعية من الجامعة المفتوحة في الدولة العبرية 

قوله، إن هناك عدد كبير من " هداريم"نقل المركز، عن األسير توفيق أبو نعيم في سجن و .بنجاح
األسرى الذين أنهوا دراستهم الجامعية وحصلوا على درجتي الماجستير والبكالوريوس من الجامعة 

صوا المفتوحة في الدولة العبرية، أثناء اعتقالهم في سجون االحتالل، منهم ثمانية وعشرين أسيراً تخص
  .في العلوم السياسية، وأسير تخصص في إدارة األعمال

 أسير 500، أن ما يقارب )10/3(األربعاء " قدس برس"وأفاد مدير المركز، رأفت حمدونة في بيان تلقته 
 للغة العبرية، في إتقانهمفلسطيني في سجون االحتالل كانوا قد انتسبوا للجامعة المفتوحة في تل أبيب بعد 

  . للجامعات العربيةباالنتسابالجانب اإلسرائيلي مطالبهم أعقاب رفض 
  10/3/2010 قدس برس،
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  أوكرانيا إلى فلسطيني معتقلة في سجونها أسير زوجة إبعاد تقرر "إسرائيل" .36
  كشف وزير شؤون األسرى والمحررين في حكومة رام اهللا عيسى قراقع أن إدارة سجن:غزة

 بلدها األصلي إلى أبلغت األسيرة إيرينا سراحنة بقرار طردها  المخصص للنساء،اإلسرائيلي "هاشارون"
 إبعاد األسرى واألسيرات بأنها "إسرائيل"ووصف قراقع في تصريح أمس قرارات  .أوكرانيا خالل شهر

تعسفية وخطيرة تنتهك كل الشرائع والمواثيق الدولية، وال تنسجم مع التوجه الدولي الحترام حقوق "
  ."الم في المنطقةاإلنسان وتحقيق الس

 بعدما اإلسرائيلي "رامون" السماح لها بزيارة زوجها األسير في سجن "إسرائيل"وناشدت األسيرة سراحنة 
 اإلسرائيليرفضت إدارة السجن في السابق بإصرار السماح لها بلقاء زوجها، على رغم أن القانون 

  .يسمح لألسرى المتزوجين باللقاء كل أربعة أشهر
  11/3/2010الحياة، 

  
  أهالي المعتقلين في السجون المصرية يطالبون الجامعة العربية بالضغط على مصر : غزة .37

طالب أهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية الحكومات العربية وجامعة الدول العربية : غزة
 في السجون بالتدخل السريع لدى الحكومة المصرية للعمل على إنهاء اعتقال عشرات الفلسطينيين

تجمع أهالي "وقال عطا اهللا أبو رية شقيق المعتقل عبد اهللا أبو رية خالل مؤتمر صحفي عقده . المصرية
إن ما يتعرض له أبناؤنا في "بغزة ) 10/3(يوم األربعاء " المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية

 فقد بلغ التضييق واإلهانة والتعذيب السجون المصرية في هذه اللحظات يمثل خطورة كبيرة على حياتهم،
المسؤولية "وحمل أبو رية الحكومة المصرية ". يحتمل وال يمكن السكوت عليه" أقصى الدرجات وبات ال

الكاملة عن حياة المعتقلين الفلسطينيين، وما يتعرضون له وما قد ينتج عن هذه الممارسات بحقهم، مطالباً 
  .إنهاء ما يتعرضون له من معاناة"نهم وفي الوقت ذاته باإلفراج الفوري ع

  10/3/2010قدس برس، 
  

  ناصر الشيوخي وخليل أبو حمرة يفوزان بجائزتين دوليتينالفلسطينيان  الصحفيان .38
والتي تتخذ من العاصمة ) بي جي بي( أعلنت المنظمة الدولية للصحفيين المعروفة بمنظمة :ستوكهولم

يين فلسطينيين أحدهما من مدينة الخليل والثاني من قطاع  لها عن فوز مصورين صحفالسويدية مقراً
  .2009غزة، بجائزتين رفيعتي المستوى عن عمل لكل منهما خالل العام 

وجاء في اإلعالن الذي نشرته اللجنة الخاصة بالجائزة من مقرها في ستوكهولم أن الصحفي ناصر 
ضل صورة خبرية عامة، فيما فاز الصحفي الشيوخي فاز بالجائزة الثانية على المستوى العالمي عن أف

  .خليل أبو حمرة بالمرتبة الثانية ألفضل صورة للحدث اإلخباري
  10/3/2010وكالة معاً، 

  
  بأوباما% 8 و للسالميثقون بجهود ميتشل% 14:  فلسطينياستطالع .39

اء التحركات أظهر استطالع للرأي العام الفلسطيني، تراجعاً في التفاؤل إز : منتصر حمدان-رام اهللا 
األمريكية بما فيها الزيارة األخيرة للمبعوث جورج ميتشل للمنطقة، ودل على أن هذه الزيارة لم يتمخض 
عنها ما يبعث على التفاؤل في أوساط الفلسطينيين، كما أن الحماس الكبير الذي أعقب تولي باراك أوباما 

تطالع الذي أجراه مركز العالم العربي للبحوث وحسب نتائج االس. لرئاسة الواليات المتحدة بدأ بالتالشي
من الفلسطينيين أن الجولة األخيرة لميتشيل ستؤدي إلى تقدم في عملية % 14 أوراد، رأى - والتنمية

فقط من الفلسطينيين أن أوباما جاد % 8ويعتقد . ال يوافقون على ذلك% 79السالم في المنطقة، مقابل 
وأفاد . أن أوباما غير جاد%) 67(طينية، فيما رأى ثلثا المستطلعين في رغبته في إقامة الدولة الفلس
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. ال يحملون هذا التفاؤل% 73فقط بأنهم متفائلون بقيام دولة فلسطينية في ظل رئاسة أوباما مقابل % 16
فقط % 10ربط استئناف المفاوضات المباشرة بتجميد االستيطان بشكل كامل، في حين دعم % 87ودعم 

أن التعايش بين الفلسطينيين واإلسرائيليين % 82فاوضات في ظل الظروف الراهنة، ورأى استمرار الم
  ".في ظل األجواء الحالية"غير ممكن 

  11/3/2010الخليج، 
  

  2010الشهر األول من انخفاض واردات الضفة وصادراتها في ": بال تريد" .40
الغربية في مطلع العام الحالي سجلت حركة الواردات والصادرات عبر معابر الضفة  :كتب حامد جاد

انخفاضاً ملحوظاً مقارنة مع معدل حركة السلع والبضائع المختلفة الواردة والصادرة عبر المعابر ذاتها 
وكشفت مؤشرات الحركة التجارية في معابر الضفة الغربية بحسب البيانات  .في نهاية العام الماضي

أن معدل حركة " بال تريد"ينفذه مركز التجارة الفلسطيني الصادرة عن مشروع متابعة أداء المعابر الذي 
مقارنة مع معدل حركة الواردات عن % 28الواردات انخفض في شهر كانون الثاني الماضي بنسبة 

  %.26، فيما انخفض حجم الصادرات خالل فترة المقارنة ذاتها بنسبة "كانون األول"الشهر الذي سبقه 
إدخال " ترقوميا والطيبة والجلمة وبيتونيا" عبر معابر الضفة األربعة وأوضحت المؤشرات ذاتها أنه تم

شاحنة محملة بالبضائع والسلع المختلفة في شهر كانون األول الماضي فيما بلغ عدد شاحنات   11,694
  %.28 شاحنة، ما شكل انخفاضاً نسبته 8416البضائع الواردة في شهر كانون الثاني 

ة بالبضائع المصدرة للخارج عبر المعابر ذاتها في شهر كانون األول الماضي وبلغ عدد الشاحنات المحمل
  %.26 شاحنة في الشهر الذي تاله، ما شكل انخفاضاً نسبته 5977 شاحنة مقارنة مع 8031

  11/3/2010األيام، فلسطين، 
  

   لكل ألف24نسبة وفيات األطفال دون  :الصحةوزير  .41
 24لصحة الفلسطيني فتحي أبو مغلي إن نسبة وفيات األطفال دون قال وزير ا:  نادية سعد الدين–عمان 

 حالة والدة لكل مائة ألف، 32لكل ألف، فيما تبلغ نسبة وفيات األمهات في سن الحمل والوالدة دون 
نتيجة جهود الوزارة والسلطة "وأوضح أن .  لكل مائة ألف77 كانت النسبة إذ 1994مقارنة بفترة ما قبل 

ضل الدعم األردني والمساندة العربية والدولية لموازنة السلطة وللمشاريع المختلفة، فإن الوطنية، وبف
 مركزاً حكومياً، بينما تتبع البقية إلى 24 مركز للرعاية الصحية األولية، منها 600الوزارة تدير نحو 

 24غزة، منها  مستشفى في الضفة الغربية وقطاع 72، إضافة إلى أهليةوكالة األونروا وإلى مؤسسات 
  .مشفى حكومياً، مناصفة بين الضفة وقطاع غزة

  11/3/2010الغد، األردن، 
  

   تغرق الضفة بأدوية وأغذية فاسدة"إسرائيل" :وزير الصحة .42
 تغرق سوق الضفة "إسرائيل"قال وزير الصحة الفلسطيني فتحي أبو مغلي إن :  نادية سعد الدين–عمان 

ة بمعاونة تجار جشعين، ما يحد من قدرة أجهزة الرقابة، ويلحق الضرر الغربية باألدوية واألغذية الفاسد
وأوضح أنه تم ضبط كميات كبيرة من األدوية الفاسدة أخيراً بمليون ونصف  .بالمواطن واالقتصاد

المليون دوالر في منطقة الخليل، جرى تهريبها من خالل جهات إسرائيلية بالتعاون مع أحد المواطنين، 
  . علناً خالل أياماإتالفهوسيتم 

  11/3/2010الغد، األردن، 
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  ينفلسطينيال ينجئالصحية لالخدمات الم يقدلبنانية لتوقع مذكرة تفاهم مع جمعية يالهالل القطري  .43
قام الهالل األحمر القطري بتوقيع مذكرة تفاهم مع جمعية اإلرشاد واإلصالح الخيرية بلبنان  :الدوحة

وتعتبر هذه المشاريع التي تغطيها  .المزمع تنفيذها خالل المرحلة المقبلةوالتي تنص على إدارة المشاريع 
االتفاقية من أهم المشاريع التي ستقدم خدمات في المجال الصحي لالجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك 

وتشمل هذه المذكرة كافة األعمال والمشاريع الصحية التي  .للتخفيف من معاناة المريض الفلسطيني
م بها الهالل األحمر القطري داخل المستشفيات التابعة للهالل األحمر الفلسطيني بالمخيمات سيقو

  .الفلسطينية بلبنان وبالتعاون مع وكالة األونروا
مشروع المناظير لمستشفى الهمشري بصيدا وذلك لتأمين العمليات الجراحية .. ومن ضمن هذه المشاريع

ير، مشروع الوالدات بمستشفيات الهالل األحمر الفلسطيني والذي المتطورة والتي تستعمل أجهزة المناظ
 حالة والدة طبيعية خالل العام الواحد، مشروع تجهيز مركز الهالل األحمر 3000سيغطي أكثر من 

الذي على أثره قام الهالل القطري خالل األسبوع الماضي  الفلسطيني في مخيم الجليل في بعلبك وهو
 من المعدات الطبية، والتي كانت عبارة عن جهاز تصوير صوتي مع طابعة، ومن بتسليم الدفعة األولى

المشاريع أيضاً عمليات جراحة العظام لألطفال دون السن الثامن عشر من ذوي اإلعاقات الحركية، 
  .المياه البيضاء بمستشفى الهمشري" Cataract" بالنسبة لعمليات) Phaico(ومشروع توريد جهاز 

 ألف الجئ فلسطيني سواء الذين يقطنون المخيمات 100ن تخدم هذه المشاريع أكثر من ومن المقدر أ
  .الالجئين في المخيمات األخرى التي بها هذه المستشفيات والمراكز أو

  11/3/2010الشرق، قطر، 
 

  لكيان الصهيونيل قوات األمن الفلسطينية مصلحة  األردنتدريب:  سعيدهمام  .44
  األردنية همام سعيد، الحكومة.د "اإلخوان المسلمين"المراقب العام لجماعة حذر :  نبيل غيشان-عمان 

وأعرب عن  تدريب رجال شرطة أفغان، من مغبة االستجابة لمطلب حلف شمال األطلسي والمساهمة في
تدريب قوات «، مشيراً إلى أن "أن ينأى األردن عن تدريب جهات تناصب مقاومة المحتل العداء"أمله في 

الفلسطينية يسهم في تعزيز ما تقوم به هذه القوات من دور أمني خطير لمصلحة الكيان الصهيوني، األمن 
  ."بما في ذلك مطاردة المقاومين

  11/3/2010الحياة، 
 

   "سرائيلإ"من بعض الفواكه  تمنح تصاريح الستيراد "وزارة الزراعة األردنية" .45
راعة ان بعض تجار القطاع الخاص حـصلوا        قال مصدر مطلع في وزارة الز     :  محمود كريشان  - عمان
 تلـك   أن إلـى  ، مـشيرا     إسرائيل على تصاريح الستيراد منتجات الكاكا واالفوكادو والجزر من          أخيرا

  .  المحليةباألسواقالمنتجات بدأت بالتواجد 
  11/3/2010الدستور، األردن، 

  
  في القدس ليةاإلجراءات اإلسرائي" رعونة"ـندد بت المبادرة العربية متابعةلجنة  .46

األمـين العـام للجامعـة      ، أن    محمد المكي أحمد    عن مراسلها  الدوحة من    11/3/2010 الحياة،   ذكرت
العربية عمرو موسى ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الذي تتولى                

قرار إسرائيل بناء وحدات اسـتيطانية   ابالده الرئاسة الدورية للجنة متابعة المبادرة العربية للسالم، اعتبر   
لمواجهة اإلجراءات  " اتخاذ موقف عربي واضح   "، وشددا على ضرورة     "رعونة"جديدة في القدس الشرقية     

  .اإلسرائيلية التي تزامنت مع انطالق المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين
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الوضع "لدوحة أمس، إنهما ناقشا وقال الشيخ حمد في مؤتمر صحافي مشترك مع موسى بعد لقائهما في ا
رداً " وحدة سكنية في القدس المحتلة، واعتبره 1600وقرار إسرائيل بناء " الذي ال يكفي وصفه بالمؤسف

  .الموافقة على إجراء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عبر الوسيط األميركي" على قرارنا
ورأى أن ".  واضح للرد على هذا التصرفوال بد من قرار)... اإلسرائيلي(ندرس القرار : "وأضاف

نحن طالب سالم، وهذا ليس تحذيراً بل ... هناك خطورة على إسرائيل من هذه الرعونة وعلى مستقبلها"
  ".نصيحة لقادة إسرائيل

كنا مقتنعين في اجتماع لجنة المتابعة العربية بأن قرار الموافقة على المفاوضات غير المباشرة : "وأوضح
ينيين وإسرائيل لن يجدي ولن يقدم ولن يؤخر، وكان هدفنا تسهيل مهمة الوسيط األميركي بين الفلسط

) اإلسرائيليون(الذي نعتقد أنه مجتهد، وأن نعطيه ورقة مع األوراق السابقة لنرى ماذا سيفعل، وها هم 
فلسطينية  وحدة سكنية حتى ال تكون التوقعات في شأن المفاوضات ال1600في بداية الحديث وضعوا له 

  ". اإلسرائيلية عالية-
القرارات ) تنفيذ(ونحن لم نطلب إال ... كل قادة إسرائيل قال ال تتوقعوا أشياء كثيرة"ولفت إلى أن 

، معرباً عن شكوك في "األمر لن يستمر بهذه الطريقة"وأبدى اعتقاده بأن ". الدولية، وليس أشياء كثيرة
  ".مدى الضغط األميركي على إسرائيل"

النتيجة ستكون وباالً عليها وعلى "جهته، حذر موسى من تبعات قرارها االستيطاني األخير، قائالً إن من 
  ". المنطقة، ولن تكسب إسرائيل من هذه الرعونة التي وصلت إلى مرحلة مرضية خطيرة في سياستها

 ال تقيم وزناً ئيلوإسرااإلهانة اإلسرائيلية وصلت إلى درجة ال يستطيع أي عربي قبولها، "واعتبر أن 
إلى كل العرب والفلسطينيين تحت االحتالل، فالمسألة أصبحت غير ) األميركي(ألحد، ابتداء من الوسيط 

ورأى أن صدور قرار ". مقبولة، وهذه رعونة وصلت إلى درجة خطيرة جداً ال يمكن السكوت عليها
أول القصيدة كفر، "دل على أن االستيطان في اليوم األول لجولة المبعوث األميركي جورج ميتشل ي

  ".واعتقد بأن القصيدة كلها ستكون كفراً
 العام للجامعة العربية يوم األمين عمرو موسى هقالما  ،القاهرة من  11/3/2010 وكالة رويترز، ونقلت

 إذا إسرائيل ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابلغه أنه ال يمكن الدخول في اي مفاوضات مع األربعاء
وقال موسى في  . والخاصة ببناء مساكن جديدة في ارض محتلةاألخيرة اإلسرائيلية تلغى القرارات لم

محمود (الرئيس "مؤتمر صحفي في ختام اجتماع للجنة مبادرة السالم العربية المنبثقة عن الجامعة 
  ." مازن ابلغني انه لن يدخل في مفاوضات تحت الظروف الحاليةأبو) عباس
 هذا إن قوله وأضاف .لعام للجامعة العربية ان عباس أبلغه بهذا القرار في اتصال هاتفي ااألمينوقال 

 حينما تبدأ أنها مازن أبو تأكيدات للرئيس أعطت بصفة خاصة والتي األمريكيةيضع التزاما على الدولة "
وال . حاديةاأل اإلجراءات ولكن بدأت المفاوضات وبدأت معها أحادية إجراءاتالمفاوضات لن تقبل بأي 

المحادثات "وقال موسى لرويترز في وقت الحق  ." فائدةأو مفاوضات ذات معنى إلى يؤدي هذا أنيمكن 
  ."توقفت بالفعل

دولة قطر   أن   إلى،  قنا ووكالة   طه حسين  عن مراسلها    الدوحة من    11/3/2010 الشرق، قطر،    وأشارت
األمين العام للجامعة عقد اجتماع طارئ علـى        رئيسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، طلبت من         

مستوى المندوبين؛ عقد في وقت الحق من مساء أمس، لدراسة اتخاذ موقف عربـي يناسـب التعنـت                  
إن من َأمـن العقوبـةَ      "اإلسرائيلي الذي وصفه معالي الشيخ حمد بن جاسم بأنه نتيجة غياب الردع قائالً              

 األدب أساء."  
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  استمرار االستيطان اجهاض لجهود استئناف المفاوضات: الجامعة العربية .47
أكدت االمانة العامة لجامعة الدول العربية ان استمرار الحكومة اإلسرائيلية في سياسـة             :  بترا –القاهرة  

االستيطان التي تمارسها في األراضي الفلسطينية المحتلة سوف يجهض كل محاوالت السالم بل ويحكـم               
  .جهود األميركية الرامية الى استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليينبالفشل المسبق على ال

وشددت االمانة في تقرير قدمته الى االجتماع الطارىء للجنة المبادرة العربية لبحث القرار االسـرائيلي               
سـرائيلية   وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية على ان هذا التوجه السلبي للحكومة اال             1600ببناء  

  .يعكس استهتار إسرائيل بكافة الجهود التي تبذل حاليا الستئناف مفاوضات غير مباشرة
وقالت ان هذا القرار يوجه رسالة سلبية بعدم جدية إسرائيل وانعدام وغياب االرادة الـسياسية الحقيقيـة                 

 مباشـرة أو غيـر      لديها لتحقيق التسوية المطلوبة وعدم جدوى الدخول في مفاوضات معها سواء كانت           
  .مباشرة

  11/3/2010الدستور، األردن، 
  

   واالجراءات االسرائيلية في القدساغتيال المبحوحيدين  "الوزاري الخليجي" .48
في اختتام أعماله في ) وزراء الخارجية(دان المجلس الوزاري الخليجي :  ظافر الشعالن-الرياض 

ح التي وقعت في دبي أخيراً، والتي تمثّل جريمة اغتيال محمود المبحو، الرياض ليل أول من أمس
وأعرب  .انتهاكاً لسيادة وأمن دولة اإلمارات العربية المتحدة، كما تمثل انتهاكاً لألعراف والقانون الدولي

عن تأييده جهود دولة اإلمارات العربية المتحدة الرامية إلى أن يمثل هؤالء المجرمين أمام العدالة، 
لمعنية مع أجهزة األمن في اإلمارات للتصدي لهذه العصابة اإلجرامية وحض على تعاون الدول ا
  .ومحاسبتها في إطار القوانين

ودان وزراء الخارجية اقتحام الشرطة اإلسرائيلية وحرس الحدود باحات المسجد األقصى في مدينة 
براهيمي القدس واشتباكها مع المصلين، وكذلك قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضم المسجد اإل

الشريف في مدينة الخليل ومسجد بالل بن رباح في مدينة بيت لحم إلى قائمة المواقع األثرية التراثية 
  .اإلسرائيلية

كما استنكروا مواصلة سلطات االحتالل اإلسرائيلي تنفيذ حفريات متنوعة تحت أسوار القدس المحتلة، 
عر المسلمين في كل أنحاء العالم، مطالباً مجلس مؤكداً أن هذه الممارسات تعد استفزازاً خطراً لمشا

األمن بالتحرك السريع إليقاف مثل هذه األعمال االستفزازية التي ال تخدم السالم بل تكرس روح 
  .الكراهية والعداء

إلى التحرك السريع إلنقاذ ) يونسكو(ودعا المجلس الوزاري منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
د األقصى الشريف من االعتداءات واالنتهاكات المستمرة مطالباً المنظمة الدولية بإرسال مراقبين المسج

لكشف االنتهاكات اإلسرائيلية باعتبار أن ذلك مخالفاً لقرارات الشرعية الدولية ومعاهدة جنيف وقرارات 
  .اليونسكو

  11/3/2010الحياة، 
  

  ة باستئناف المفاوضات غير المباشرترحبتركيا  .49
" اإلسرائيليين"رحبت تركيا، أمس، بقرار استئناف المفاوضات غير المباشرة بين : آي.بي.يو

التركية عن بيان أصدرته وزارة الخارجية أن أنقرة رأت " األناضول"والفلسطينيين، ونقلت وكالة أنباء 
يجب أن تكون "واعتبرت الوزارة أنه . في قرار إعادة إطالق المحادثات غير المباشرة خطوة إيجابية

وذكر البيان أن أنقرة تتوقع بأن يعاد  ".لهذه المحادثات نتائج قريباً وأن تعيد الثقة التي وهنت بين الطرفين
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إحياء عملية السالم في الشرق األوسط على كل المسارات من أجل التوصل إلى هدف السالم الشامل في 
  .المنطقة

سؤوليات أكبر لمنع إقفال الباب مجدداً أمام هذه الفرصة التي على المجتمع الدولي إبداء م"وقالت الوزارة 
، وشددت على أن تركيا ستحافظ على "يمكن أن تؤدي إلى سالم واستقرار في منطقة الشرق األوسط

  .مساهماتها الناشطة في جهود السالم المبذولة
  11/3/2010الخليج، 

  
  م اإلسرائيلي ينفي اإلدالء بأي تصريح لإلعالقرقاش تياالماراير الوز .50

أي تصريح "فى الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية اإلماراتية أن يكون أدلى بـ ن: دبا
وذكر قرقاش، في . إسرائيلية أثناء وجوده في العاصمة الفرنسية باريس" ألية صحيفة أو وسيلة إعالم

تناقلته بعض وسائل إعالم إسرائيل وغيرها أمس األربعاء، أن ما ) وام(بيان نشرته وكالة أنباء اإلمارات 
. ، نافيا كل ما نقل عنه أو ذكر على لسانه في هذه التقارير"مختلق وال أساس له من الصحة إطالقا"

، على "دولة عربية معتدلة"وكانت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة نسبت إلى قرقاش لومه إلسرائيل الستهدافها 
  . محمود المبحوح بدبي) حماس(لمقاومة اإلسالمية خلفية اغتيال القيادي بحركة ا

  11/3/2010العرب ، قطر ، 
  

  تحركوا إلنقاذ المسجد األقصى:  جمعية اإلصالح تستصرخ ضمير العرب:الكويت .51
شددت جمعية اإلصالح االجتماعي في بيان لها أمس على أن التحركات الشعبية العربية واإلسالمية هي 

تقسيم األقصى خالل العام الحالي، مؤكداً أن تعمد شرطة االحتالل السبيل الوحيد لوقف مشروع 
الصهيوني في أن تكون في واجهة االقتحامات والمواجهات في االقصى يشي بأنها ماضية في تنفيذ 
القرار السياسي الصادر عن حكومة االحتالل، بتأمين كل المستلزمات لتقسيم المسجد األقصى بين 

  .2010عام المسلمين واليهود خالل 
  11/3/2010الراي، الكويت، 

  
  "بياناً كاذباً"فلسطين ليست :  مصريةمحكمة .52

". البيـان الكـاذب   "أنصفت محكمة الجنح الطالبة المصرية أسماء إبراهيم فبرأتها من تهمة           : أيمن فاضل 
ها بوضـع   قد تقدمت بمذكّرة إلى إدارة الجامعة تطالب في       ) كلية اآلداب (وكانت الطالبة في جامعة حلوان      

اسم دولة فلسطين محل دولة إسرائيل في كتاب الجغرافيا السياسية الذي تعتمده أستاذة هذه المادة، ماجدة                
  ".البيان الكاذب"محمد جمعة، فما كان من هذه األخيرة إال أن رفعت ضدها دعوى جزائية بتهمة 

لية، إلّا أن رئيس المحكمـة،      عقدت محكمة الجنح الجزائية جلسات استماع عديدة في هذه القضية اإلشكا          
وأمين سرها، اختتماها أخيراً بالنطق بحكم البراءة ألسماء، وبتغريم األستاذة جمعـة كامـل مـصاريف                

فمن جانبها، وانـصياعاً    . إلّا أن القضية لم تقف عند هذا الحد، والحكم لم يقتصر على المحكمة            . القضية
في مصر لدعم موقف الطالبة أسماء وقضيتها، ومن خاللهـا          للحملة المكثّفة التي شنّتها الحركة الطالبية       

أصدرت كلية اآلداب في جامعة حلوان قراراً يقضي         قضية وجود فلسطين في مواجهة التطبيع األكاديمي،      
أما أسماء، فقد أكدت أنها      .بمنع المدرسة من التدريس في قسم التاريخ في الكلية، وفُتح تحقيق جديد معها            

  ".ها عن القضية الفلسطينية، وعلى رأسها تحرير القدسستستمر في دفاع"
  11/3/2010األخبار، 
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   التزاماً تاماً بتحقيق قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياةون ملتزمنحن: بايدن .53
 الرئيس الفلـسطيني    بايدن في المؤتمر الصحافي المشترك مع     نائب الرئيس األمريكي جو     شاد  أ: رام اهللا 
يجب ان اقـول اننـي معجـب        : "سالم فياض، وقال  .بشجاعة الرئيس ورئيس الوزراء د     عباس،   محمود

" بشجاعتكما، ان الرئيس اوباما وانا نعتبركما شريكين في السعي من أجل تحقيق سالم دائم في المنطقـة                
 للحياة،  ادارتنا ملتزمة التزاماً تاماً للشعب الفلسطيني بتحقيق قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة           "واضاف،  

يجب ان يعلم الجميع أن ليس هناك بديل قابل للتطبيق غير حل الـدولتين، والـذي                . ومتواصلة جغرافياً 
الواليات المتحدة ترى أن هذا الهدف ليس فقـط  . يجب أن يكون جزءاً ال يتجزأ من أية خطة سالم شاملة         

  ".دة كذلكفي مصلحة الفلسطينيين واإلسرائيليين، ولكن في مصلحة الواليات المتح
نحن نؤمن ايضا بأن الهوة القائمة بين الفلسطينيين واالسرائيليين ال يمكن           "وتابع نائب الرئيس االميركي،     

حلها اال من خالل المفاوضات، ان المحادثات غير المباشرة التي يتم تدشـينها ينبغـي أن تـؤدي إلـى                    
قضايا الوضـع  .. ن الوضع الدائممفاوضات مباشرة، والتي سوف تكون ضرورية للتوصل الى اتفاق بشأ    

وتتعهد الواليات المتحدة   . الدائم التي اشرت اليها، سيدي الرئيس، مثل الحدود واألمن والالجئين، والقدس          
يتعين على كال الطرفين بناء جو مـن الـدعم          . بأن تلعب دوراً نشطاً ودوراً مستمراً في هذه المحادثات        

  ".للمفاوضات وليس لتعقيدها
ان القرار الذي اتخذته الحكومة االسرائيلية باقرار المخطط لبناء وحـدات           "الرئيس االميركي،   وزاد نائب   

سكنية جديدة في القدس الشرقية يقوض الثقة فعالً، الثقة التي نحتاجها اآلن بالذات للبدء بمفاوضات مثمرة                
  ".ولهذا السبب فإنني ادنت فوراً هذا االجراء

دماً، فإن الواليات المتحدة سوف تحمل كال الجانبين مسؤولية أي بيانات           ونحن نمضي ق  "واكد بايدن، انه    
: وقـال " أو اجراءات من شأنها تأجيج التوتر أو ان تؤثر على نتيجة المحادثات، كما فعل هـذا القـرار                 

 الواليات المتحدة تؤيد بشدة جهود السلطة الفلسطينية لبناء وتعزيز مؤسساتها وتطوير اقتصاد الدولة، بما             "
  ".في ذلك خطة رئيس الوزراء سالم فياض لبناء المؤسسات خالل عامين

الـسلطة الفلـسطينية تـوفر      . يجب علينا أن نجد وسيلة لتحسين حياة سكان قطاع غزة كذلك          "واضاف،  
والـسالم  . اإلمكانية لتحقيق مستقبل سلمي ومستقل، وأكثر ازدهاراً بدالً من الوعود الزائفة للمتطـرفين            

  ".تاج من الفلسطينيين واالسرائيليين، وكذلك قادتهم، أن يكونوا جريئين تاريخياًالتاريخي سيح
11/3/2010األيام، فلسطين،   

  
  ميتشل اتصل بعباس إلنقاذ المفاوضات .54

كشف مسؤول فلسطيني أمس األربعاء أن المبعـوث األميركـي لعمليـة             :)ا ف ب  ( —رام اهللا المحتلة    
إلنقـاذ  " أجرى اتصاال هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس         السالم في الشرق األوسط جورج ميتشل     

  .  مسكن استيطاني جديد في القدس الشرقية1600إثر قرار إسرائيل السماح ببناء " المفاوضات
دوال عربية عديدة كانت    "إن  : وقال المسؤول الفلسطيني لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه          

راء مفاوضات غير مباشرة في القرار الذي اتخذته لجنة المتابعـة العربيـة             تريد سحب موافقتها على إج    
وأوضـح  ". مطلع الشهر الجاري في القاهرة وذلك للرد على القرار اإلسرائيلي االستيطاني في القـدس             

غير أن اتصال ميتشل الذي أكد خالله للرئيس عباس أن الواليات المتحدة ستصدر             "المسؤول الفلسطيني   
انة للقرار اإلسرائيلي وأن بايدن الذي كان موجودا في إسـرائيل سـيتدخل مـع المـسؤولين                 بيانات إد 

اإلسرائيليين لوقف قرارهم، وهوما حدث من خالل عدة بيانات من اإلدارة األميركية تدين القرار، األمر               
  ".الذي حال دون أزمة كبيرة كانت ستحدث في انطالق المفاوضات غير المباشرة قبل انطالقها

القيادة الفلسطينية والرئيس عباس الغاضب جدا من القرارات االستفزازية اإلسـرائيلية           "وأكد المصدر أن    
والمعطلة لعملية السالم تريد موقفا أكثر حزما من خالل إجراءات تفرضها إدارة الرئيس أوباما على كل                
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فـي األراضـي الفلـسطينية،      الممارسات اإلسرائيلية من أجل إلزام حكومة نتنياهوبوقف كل ممارساتها          
  ".وخاصة االستيطان، وفورا، من أجل المضي قدما في المفاوضات غير المباشرة

11/3/2010الشرق، قطر،   
  

   "غولدستون"  تقريرالبرلمان األوروبي يؤيد .55
 عن تأييده لتقرير غولدستون حول الحـرب        ،مسأ ،وروبيأعرب البرلمان األ  ): ا ف ب  ( –ستراسبورغ  
ورأى النواب   .لى قطاع غزة ، داعيا الى التحقيق في حاالت جرائم الحرب التي وردت فيه             االسرائيلية ع 

االوروبيون في قرار تبنوه امس ان على دول االتحاد االوروبي ووزيرة الخارجية االوروبيـة كـاثرين                
  . بشدة"سرائيلإ"الواردة في التقرير الذي انتقدته " تطلب علنا تنفيذ التوصيات"آشتون ان 

عمال بطلب صدر عن    " خالل خمسة اشهر  "عا البرلمان االوروبي الطرفين الى اجراء تحقيقات محايدة         ود
تحديد المسؤوليات في جميـع االنتهاكـات       "الجمعية العامة لالمم المتحدة في نهاية شباط ، مؤكدا وجوب           

اخـرى الـى ان     واشار النواب من جهـة      ". للقانون الدولي بما في ذلك حاالت جرائم الحرب المزعومة        
  ".االزمة االنسانية في قطاع غزة تفاقمت بشكل اضافي بسبب الحصار المخالف للقانون االنساني الدولي"

11/3/2010الدستور، األردن،   
  

   وحدة استيطانية جديدة في القدس1600قرار اسرائيل بناء اكثر من " االتحاد األوروبي يدين .56
 وحـدة   1600قرار اسرائيل بناء اكثر من      " يدين"روبي انه   أعلن االتحاد االو  ): ا ف ب  ( –ستراسبورغ  

وتابع ". على اسرائيل العودة عن هذا القرار     "وجاء في البيان    . استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة     
يدعو االتحاد االوروبي السلطات االسرائيلية الى التقيد بكل التزاماتها وواجباتها ازاء عملية السالم             "البيان  

". االمتناع عن اي قرار او عمل من طرف واحد يمكن ان يؤثر على المفاوضات حول الوضع النهائي                و
واضاف البيـان   ". المستوطنات غير شرعية بنظر المجتمع الدولي     "كما يكرر االتحاد االوروبي تأكيده ان       

 عقبة امام السالم    تقوض الجهود المبذولة حاليا العادة اطالق مفاوضات السالم ، وتشكل         "ان المستوطنات   
  ".، ويمكن ان تجعل من المستحيل قيام حل قائم على تعايش بين دولتين

11/3/2010الدستور، األردن،   
  

   وتهدد السالمالنشاطات االستيطانية استفزازية: المتحدث باسم الحكومة البريطانية .57
ن دي، ان حكومتـه تعتبـر        أكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية مـارت       :براهيم أبو كامش  إ -رام اهللا   

النشاطات االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس اجراءات استفزازية تهدد امكانيـة              
  .تحقيق السالم في المنطقة

جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث باسم الحكومة البريطانية مارتن دي في قاعة شبكة                
  .أمين بالبيرة

 دي، قضية فلسطين مفتاح كل األزمات والمشاكل األخرى في العالم العربي، وايجاد تسوية نهائية               واعتبر
  .للصراع االسرائيلي الفلسطيني

وقال ان موقف الحكومة البريطانية من المستوطنات واضح منذ زمن طويل، ولم يتغير مع تغير الموقف                
القانون الدولي وهذا منذ زمن طويـل، وفـي         األميركي اطالقا، معتبرا المستوطنات غير شرعية حسب        

القدس الشرقية بما فيها النمو الطبيعي، ودعا الى ازالة البؤر االستيطانية منها أيضا، وكـل النـشاطات                 
  .االستيطانية في الضفة والقدس الشرقية غير شرعية حسب القانون الدولي وفي تقدير الحكومة البريطانية
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نية من محاكمة مجرمي الحرب لم ولن يتغير، وليس هناك حكومة على            وأكد أن موقف الحكومة البريطا    
المستوى العالمي تبذل جهدا في هذا المضمار بمستوى الجهد الذي تبذله حكومتـه لمحاكمـة مجرمـي                 

  .نحن متمسكون بمحاكمة مجرمي الحرب: وقال. الحرب بشكل عام
  

ن مع السلطات الحكومية المختـصة فـي        ان تزوير جوازات السفر البريطانية شيء خطير ونتعاو       : وقال
  .دبي، ولكن لغاية اآلن ليس هناك نتائج لهذه التحقيقات ونتطلع الى كشف الحقائق

11/3/2010الحياة الجديدة،   
  

   ندرس تلبية االحتياجات السكانية الـمتزايدة للفلسطينيين في القدس:بلير .58
ـ     قال توني بلير، المبعوث الخاص للج      :عبد الرؤوف ارناؤوط   ، "األيـام "نة الرباعية الدولية، في حديث ل

انه يعكف حالياً على دراسة ما يمكن عمله لتلبية احتياجات الزيادة السكانية في مدينة القدس اضافة الـى                  
انـا ادرس الموضـوع     : االشكاليات التي يواجهها السكان في المدينة نتيجة للممارسات االسرائيلية وقال         

ال يوجد مجال ألن يترك الفلسطينيون القدس الشرقية وهـم يـزدادون            ..للغاية  اآلن ألنني اعتقد انه مهم      
  . سنوات فإن عددهم سيزداد اكثر فاكثر وتزداد الحاجة للمساكن10عدداً، وخالل 

سرائيليين سبل تمكين الفلسطينيين من تطوير المنـاطق        قد اشار بلير الى انه يبحث مع اإل       من جهة ثانية ف   
  .في الضفة الغربية) ج(نفة كمناطق المص

اعتقد انه سيكون اسـهل     "واضاف رداً على سؤال ان كان يعتقد بأن حل مسألة الجندي سيرفع الحصار،              
  ".وانما اسرده كحقيقة سياسية) الحصار(بكثير، وانا ال ابرر هذا االمر 

11/3/2010األيام، فلسطين،   
  

   من المستوطنات في القدساألخير بناء المزيد" إسرائيل"يدين قرار " أونروا"مفوض الـ .59
فيليبو ) أونروا( المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين            انضم : نيويورك

 األخير بناء المزيد من     "إســــرائيل"غراندي، أمس، إلى قائمة المسؤولين الدوليين الذين أدانوا قرار          
ال يفيد لبناء جو الثــقة في الوقـت        «اعتبر أن هذا القرار     المستوطنات في القدس المحتلة، حيـــث      

  . »الذي نأمل فيه أن تستأنف المفاوضات
    لدينا حالياً وعـود مـن      « وأضاف  .  مليون دوالر  ٦٠٠تحتاج سنويا إلى    » األونروا«وقال غراندي إن

ة يقدر بنحو عشرين    ، مشيرا إلى وجود عجز في ميزانية الوكال       » مليون دوالر  ٤٥٠الدول المانحة لتقديم    
  . في المئة

مـا  «، لكنه أوضـح أن      »األونروا» في دعم » الجهات العربية المانحة تساهم بسخاء    «وأكد غراندي ان    
نحاول ان نقنع الجهات العربية المانحة، به هو إعطاء المزيد من األموال ألنشطتنا األساسية، التي تواجه                

 تعليم أطفال الالجئين و تقـديم الرعايـة الطبيـة لـسكان          ، وتحديدا في مجاالت   »نقصا حادا في التمويل   
  .  المخيمات

11/3/2010السفير،   
  

  اإلجراءات االستيطانية ال تساعد على اإلطالق في إعادة إحياء عملية السالم: بلير .60
اعتبر المبعوث الخاص للجنـة الرباعيـة الدوليـة تـوني بليـر أن              :  عبد الرؤوف أرناؤوط   - رام اهللا 

االستيطانية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية ال تساعد على اإلطالق فـي إعـادة إحيـاء               اإلجراءات  
حـال  "وقـال   . عملية السالم غير أنه أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود من شأنه أن يـساعد                

لـي تعنـي   االتفاق حول مسألة الحدود فإنك ستحل مسألة المستوطنات ولذا فإن المسألة برمتها بالنـسبة      
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لنذهب إلى المفاوضات ألنه بعكس ذلك فإن هذه المشكلة ستبقى قائمة طوال الوقت، هناك مسألة أخـرى                 
وهي ماذا نفعل للسكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، إنه شعب ينمو بطبيعة الحال ولكنه يواجه مشاكل                

  ".حقيقية ونحن سننظر في هذا األمر عن كثب
11/3/2010الوطن السعودية،   

  
  ألف دوالر لتحسين خدمة تزويد المياه في المناطق الريفية197اليابان تقدم منحا بقيمة  .61

 ألف دوالر لتحسين خدمة تزويد المياه فـي         197أعلنت الحكومة اليابانية امس تقديم منح بقيمة         :رام اهللا 
الجانـب اليابـاني    وجرى في رام اهللا امس حفل توقيع على هذه المنح، حيث وقع من               .المناطق الريفية 

ناوفومي هاشيموتو، ممثل اليابان لدى السلطة الوطنية، وممثل جمعية الهيدرولوجيين، وممثـل مجلـس              
  .قروي الباذان على التوالي

وأكدت الحكومة اليابانية ان هذه المشاريع المذكورة اعاله تعد مؤشرات واضحة على تصميم اليابان على               
شعب الفلسطيني من اجل اقامة دولة مستقلة قابلة للحيـاة للفلـسطينيين          دعم جهود الحكومة الفلسطينية وال    

 في سالم وأمن وازدهار، فـي ظـل ضـمان االمـن االنـساني               "سرائيلإ"يعيشون جنبا الى جنب مع      
  . للفلسطينيين

11/3/2010الحياة الجديدة،   
  

   وحدة استيطانية في القدس1600بناء "  إسرائيل"دول من العالم تندد بقرار  .62
غير  وحدة استيطانية في القدس      1600 بناء   "إسرائيل"اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية قرار      : )وكاالت(

 المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في بيان إليجاد أجواء مـن             دعاو. شرعي وغير مناسب  
ستقلة وديموقراطية وقابلـة    دولة فلسطينية م  "الثقة التي في غيابها لن تحقق المحادثات غايتها، وهي قيام           

ضمن حدود آمنة معترف بها على أسـاس        " إسرائيل"لالستمرار وتتمتع بسيادة، تعيش جنباً إلى جنب مع         
  ".قرارات مجلس األمن الدولي ومبادرة السالم العربية

وقـال متحـدث    ". غير مقبول "وفي برلين وصفت الحكومة األلمانية توسيع المستوطنات المعلن بأنه أمر           
يبعث بإشارة خاطئة تماماً من ناحيـة المـضمون         "اسم وزير الخارجية األلماني جيدو فيسترفيله إن هذا         ب

، "إسـرائيل "وفي أوسلو ندد وزير الخارجية النرويجي يوناس غـاهر شـتور بقـرار              ". والتوقيت أيضاً 
دنماركيـة لينـي    وفي كوبنهاغن أعربت وزيرة الخارجية ال     . معتبرين ان هذا القرار يهدد عملية السالم      

وأكـدت موقـف    ". إشارة سيئة في توقيت سيئ    "اسبرسن في بيان عن رفض بالدها القرار الذي يرسل          
غير شرعية في نظر القانون الدولي، وتـشكل عائقـا          "الذي يعتبر أن هذه المستوطنات      " الواضح"بالدها  

  ".أمام السالم
في القـدس المحتلـة،     " االسرائيلية" االستيطان   كما دان وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند عمليات       

ليست " إسرائيل"هذا القرار سيئ وتوقيته خاطئ، ألنه سيعزز قوة أولئك الذين يرددون أن             "وقال في بيان    
جادة في السعي الى السالم، وأنا أدين القرار إلى جانب إدانته من قبل زمالئنا األوروبيين ألنه سـيقوض                  

  ". لة الالزمة لتحقيق تقدمبالتأكيد الثقة المتباد
11/3/2010الخليج،   

  
  في لبنانوالطيراوي لإلمساك بالمخيمات " أبو العينين"مع دحالن ثّبت " أبو مازن "":الديار" .63

س السلطة الوطنية الفلسطينية    ياللجنة المركزية وتراجع رئ   " فتح"انفجر الخالف داخل حركة     : كمال ذبيان 
ته امام مسؤولين لبنانيين وتحديدا احد الضباط االمنيين الكبـار فـي            عن تعهدا ) ابو مازن (محمود عباس   
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الجيش اللبناني الذي يتابع الملف الفلسطيني كما امام القيادة السورية التي لم تستقبله كمـا كـان متوقعـا                  
  .السبت الماضي

 علـى   "فـتح "وانتصر محور الثالثي محمد دحالن وتوفيق الطيراوي وسلطان ابو العينين داخل حركـة              
المعارضين لهم من قيادات وكوادر الحركة في لبنان ورام اهللا اذ اصدر الرئيس الفلسطيني قرارا ناقض                

في لبنان ابو العينين ان يقدم استقالته ويغادر بيروت الـى           " فتح" حركة   رقراراً سابقا له اتفق مع امين س      
 ان ينوب مكانه نائبـه فتحـي ابـو          على" فتح"رام اهللا ليمارس دوره كعضو في اللجنة المركزية لحركة          

العردات ليتسنى له فيما بعد اصدار قرارات تنظيمية لكنه فعل العكس اذ ثبت تعيين الطيراوي مـسؤوال                 
في لبنان بعد ان كان عزله من منصبه وكلف جبريل الرجوب ان يتابع هذا الملف فحـضر الـى                   " لفتح"

دير المخابرات في الجيش العميد عبـاس ابـراهيم         لبنان واجتمع مع مسؤولي الحركة اضافة الى نائب م        
فـي لبنـان وتعيـين      " فتح"وابلغه ان الرئيس عباس كلفه ان ينقل له ما كان بحثه معه حول اعادة تنظيم                

مسؤولين ليست عليهم شبهات ويتعاونون مع السلطة اللبنانية في تثبيت االمن وتحقيق االستقرار وتـسليم               
  .ة والقضاء اللبنانياي مطلوب الى االجهزة االمني

بتعيينـه مـسؤوال عـن    " ابو مازن"يحزم حقائبه للمغادرة جاءه قرار     " ابو العينين "وفي الوقت الذي كان     
شؤون المخيمات في لبنان ولم يكتف بذلك بل اصدر قرارا ايضا بإقالة العميد منير المقدح قائـد الكفـاح                   

ار ردة فعل غاضبة عند المقدح الذي ابلغ من يعنيهم      المسلح الفلسطيني وتعيين احمد الصالح مكانه، مما اث       
االمر انه لن يسكت، وسيواجه هذا القرار، بردة فعل يقدرها بعض المتابعين ان تكون حركـة انـشقاق                  

  .جديدة، او تمرد على قرارات الرئيس الفلسطيني
ـ                   سلطة وجاءت قرارات عباس، بعد ايام من اصدار وزراء الخارجية العـرب قـرارا سـمحت فيـه لل

الفلسطينية ان تعاود المفاوضات مع اسرائيل، ضمن مهلة اربعة اشهر، الظهار حسن النية تجاه المجتمع               
الدولي عن تمسك العرب بالسالم، وقد واجه وزير الخارجية السورية وليد المعلم هذا التوجـه الن مـن                  

لالدارة االميركية هو الحكومة    يرفض السالم هو اسرائيل، ومن ال يعير اهتماما للقرارات الدولية، وحتى            
االسرائيلية المستمرة في بناء المستوطنات واستكمال الجدار العنـصري ومحاصـرة المـدن والبلـدات               

  .الفلسطينية، بما فيها غزة
ولقد استند ابو مازن الى الغطاء العربي، والموقف السوري الرافض، ليعد قرارات فيهـا مـن التحـدي                  

 موثوق بهم في رأي مصادر فلسطينية، كما انه تحد للبنان الـذي رفـض               لسوريا بان ثبت اشخاصا غير    
اعتماد سفير فلسطين في لبنان، بل ممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية، او مندوب لممثلية فلـسطين فـي                 

  .لبنان، وهو ربط موافقته على تعيين عبداهللا عبداهللا ليس سفيرا لفلسطين بل ممثال لها
يس الفلسطيني التي بقيت طي الكتمان، ولم يعلم بها سوى عدد قليل من مسؤولي              ولقد فاجأت قرارات الرئ   

في لبنان والفصائل الفلسطنية النمضوية في منظمة       " فتح"، كالً من لبنان وسوريا، اضافة الى حركة         "فتح"
  ".تحالف القوى الفلسطينية"التحرير او 

 الوضع االمني في المخيمات، اذ هي تذهب        وتخشى مصادر فلسطينية ان تؤدي هذه القرارات، الى تفجير        
 ابو العينين،   - الطيراوي   -عبر هذا الثالوث االمني دحالن      "" حماس"باتجاه رفض المصالحة مع حركة      

ومنها ما يشير الـى ضـلوع       " حماس"اذ توجه لهم االتهامات حول عدد من االغتياالت التي لحقت بقادة            
" حمـاس " معلومات عنه، الى قضايا اخـرى، ال تخفيهـا           دحالن باغتيال محمود المبحوح عبر تسريب     

  .وتعلنها مباشرة عبر مسؤوليها او بيانات تصدر عنها
ابـو  "فيـه يحاصـر     " فتحاوية"فاستمرار وجود ابو العينين والطيراوي في لبنان، وتسلمهما مسؤوليات          

  .ويشل تحركه، وفق مصادر فلسطينية متابعة" العردات



  

  

 
 

  

            32 ص                                     1725:         العدد       11/3/2010الخميس  :التاريخ

ان حصل على غطاء من انظمة عربية، ان يتجه نحـو االمـساك بالمخيمـات               بعد  " ابو مازن "فهل قرر   
الى خالف االخيرة مع    " فتح" فلسطينية، تبدأ من داخل      -الفلسطينية في لبنان، في ظل انقسامات فلسطينية        

  .ومع قوى اسالمية" حماس"
لذي نال وعدا منه، ان     ان قرارات الرئيس عباس، احدثت صدمة لدى احد المسؤولين االمنيين اللبنانيين، ا           

يعالج الوضع الفلسطيني بهدوء ودون صدام ال بين الفلسطينيين انفسهم، وال بينهم وبين اللبنانيين، لكـن                
  .من ان مخيم عين الحلوة قد تتكرر فيه مأساة مخيم نهر البارد بدأ يقلق الجميع" ابو مازن"تحذير 

  المقدح رفض التعليق وسيتحّدث قريباً
ي حركة فتح العميد مينر المقدح التعليق على التعيينات التي اصدرها الرئيس الفلسطيني             رفض القيادي ف  

  ...محمود عباس، والتي تم استبعاده منها، ولكن المقدح قال
  .لن اعلق اليوم، ولكنني ساوضح امورا كثيرة في هذا المجال قريبا

  القيادات الجديدة
 قيادة فتح ابلغت بها سفارة فلسطين في لبنان والتي بدورها           قالت مصادر فلسطينية ان التشكيلة الجديدة في      

ابلغت الجهات اللبنانية بها وهي تضم اللواء سلطان ابو العينين عضو اللجنة المركزية لفتح الـذي عـين     
  .مستشارا البو مازن في لبنان ومسؤوال عن شؤون الالجئين الفلسطينيين في لبنان اي برتبة وزير

ين مسؤوال عن الكفاح المسلح مكان العقيد منير المقدح الذي جرى استبعاده عن اي              العميد احمد صالح ع   
  .منصب

  .العقيد محمد علي عبيد عين نائبا لقائد الكفاح المسلح
العميد صبحي ابو عرب عين مسؤوال عسكريا لفتح في لبنان ومسيرا لالمن الوطني الفلسطيني في لبنان                

  .مه في كانون االول الماضي محسن الحالق نائبا لهاي تثبيته في الموقع الذي كان تسل
  .العقيد محمود عيسى عين مسؤوال عسكريا لمنطقة صيدا وعين الحلوة

  .العميد فضل مصطفى قائدا لمنطقة صور العسكرية
  .العقيد ابو اياد شعالن قائدا لمنطقة بيروت
  .المقدم فخري طيراوية قائدا لمنطقة الشمال

ياسية للمجلس الثوري في فتح وتضم العقيد خالد عارف، امنة جبريل، جمال قـشمر              وتم تعيين القيادة الس   
 لبنان العميد فتحي ابوالعردات الذي حل مكان اللواء سـلطان           -فضال عن رئيس اللجنة القيادية في فتح        

يدة وعلم ان القيادة الجد    . يوما بطلب من الرئيس عباس     15ابو العينين الذي استقال من هذا المنصب منذ         
  .عقدت اجتماعا مساء امس لوضع خطة العمل

  ترقب في المخيمات
اثارت التعيينات والتشكيالت السياسية والعسكرية واالمنية داخل حركة فتح في المخيمات الفلسطينية فـي     
لبنان، والتي صدرت عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حالـة مـن الترقـب فـي االوسـاط                   

خيم الالجئين الفلسطينيين في عين الحلوة، الذي شهد اشتباكات مسلحة بين حركـة             الفلسطينية، سيما في م   
  . شباط الماضي15فتح وعصبة االنصار االسالمية في 

فحساسية التعيينات والتشكيالت الفلسطينية في المخيمات، والتي جاءت في اعقاب التوتر االمني الـشديد              
ان، بلغت مستوى من الخطورة، برأي مـصادر قياديـة          الذي سجل في اكبرالمخيمات الفلسطينية في لبن      

فلسطينية، جراء استبعاد قياديين معتدلين داخل المخيم، لهم وزنهم العسكري والـسياسي، حيـث جـرى                
ـ              " عقوبـة "استبعاد مسؤول الكفاح المسلح الفلسطيني العميد منير المقدح من التشكيلة نهائيا، وتفسيره كـ

باكات ضد عصبة االنصار االسالمية وتصاعد حدة الخالفات القائمة بينـه          للمقدح لعدم انخراطه في االشت    
وبين اللواء سلطان ابوالعينين ورجحت المصادر عدم قدرة هذه التشكيلة على االمساك باالوضاع االمنية              

  .في عين الحلوة، في ظل تعقيدات كثيرة ستعترض عمل القيادة الفتحاوية الجديدة
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ـ ووصف المصادر هذه التشكيال    الفتة الى انهـا    " الرسالة السياسية واالمنية الشديدة اللهجة ضد لبنان      "ت ب
صدرت عن اعلى قيادة فلسطينية، وبعد ثالثة اسابيع من الزيارة التي قام بها عضو اللجنـة المركزيـة                  
لحركة فتح جبريل رجوب الى بيروت، موفدا من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي كان قـد                 

سالة الى ابو مازن والى القيادة الفلسطينية حول رؤية لبنان الكاملة في التعاطي مع ملف الوجـود                 حمل ر 
الفلسطيني في لبنان واالوضاع االمنية داخل المخيمات الفلسطينية في المرحلة الراهنـة، مـشيرة الـى                

في بيروت كممثلية ولـيس     الرسالة اللبنانية تضمنت توجها لبنانيا بالتعامل مع مكتب الممثلية الفلسطينية           
كسفارة، اي البقاء على الصيغة التي كانت معتمدة يوم كان يتولى عمل الممثلية عباس زكي الذي غـادر                  

  .لبنان نهائيا قبل شهرين بعد انتخابه عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح
رتبة وزير مفـوض    وفسرت المصادر ترقية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سلطان ابو العينين الى             

ومستشار للرئيس ابو مازن ومسؤوال عن شؤون الالجئين الفلسطينيين في لبنان، بعد ان قدم استقالته من                
موقعه كمسؤول اول لحركة فتح في لبنان قبل اسبوعين، بطلب من رئيس السلطة الفلسطينية، على انـه                 

 بعض الجهـات اللبنانيـة مـذكرة ان         رد على المضايقات التي تعرض لها ابو العينين في لبنان من قبل           
حاجزا للجيش اللبناني اعترض موكب ابو العينين الشخصي وصادر اسلحة مرافقيه غير المرخصة، عند              
مدخل مخيم الرشيدية قبل اسبوعين، وقد قام ابو العينين بزيارة بيت الوسط والتقـى رئـيس الحكومـة                  

  .اللبناني سعد الحريري وبحضور النائبة بهية الحريري
  11/3/2010الديار، لبنان، 

  
   ال تتضمن التفاوض2010 لـ "إسرائيل" أولويات .64

  نبيل محمود السهلي
 إسرائيلية غير مباشرة، سلط – في الوقت الذي يتم الحديث عن قرب انطالقة مفاوضات فلسطينية 

 الخارجية، حيث اإلعالم اإلسرائيلي المرئي والمقروء الضوء على وثيقة عن الغايات العليا أعدتها وزارة
رسمت الخطوات ذات األهمية القصوى التي يجب أن تقوم بها المؤسسات اإلسرائيلية المختلفة خالل 

وقد قام بتعميم الوثيقة مدير عام الوزارة يوسي غال على السفراء والديبلوماسيين اإلسرائيليين . 2010
  . في العالم

حيث أعلن " بار إيالن" في خطاب نتانياهو في جامعة الالفت أن تلك الوثيقة تتجاهل في شكل كلي ما جاء
موافقته على حل الدولتين، ما يدفع إلى االعتقاد بأن ال جدوى من مفاوضات فلسطينية مباشرة أو غير 

وفي السياق ذاته، لم تتضمن الوثيقة إعالن نتانياهو في غير مناسبة رغبة حكومته . مباشرة مع حكومته
 وقد فندت وزارة الخارجية االولويات في رؤيتها، فأكدت وثيقة الغايات  .وريةباستئناف المفاوضات مع س

ويشمل هذا البند غايات ثانوية بينها إدارة . الصادرة عنها أن تعزيز األمن على رأس سلّم األولويات
الصراعات ودفع عمليات واتفاقيات سالم وتعزيز الردع ومحاربة ما وصف بمحاوالت نزع الشرعية 

وهذا بينما كان على رأس سلّم أولويات الوثائق المشابهة إبان تولي وزارة الخارجية . رائيلعن إس
    .السابقة تسيبي ليفني دفع المفاوضات على أساس دولتين

في مقابل ذلك ركزت الغاية الثانية في عهد الوزير العنصري أفيغدور ليبرمان على ضرورة إحباط 
بة الثالثة بند الديبلوماسية الثنائية، فبذل جهد دؤوب إلرجاع البند الذي التهديد اإليراني، وجاء في المرت

يتحدث عن تعزيز العالقات مع الدول العربية من رأس قائمة الغايات إلى أسفلها، ليحل مكانه بند تعزيز 
الهند العالقات مع الدول العظمى الصاعدة، وتقصد وزارة الخارجية كالً من البرازيل وروسيا االتحادية و

    .والصين، فضالً عن دول أميركا الالتينية وإفريقيا
وذهبت الوثيقة اإلسرائيلية أبعد من ذلك، فارتأت وزارة الخارجية العمل على توسيع الحرب القانونية 
ضد المنظمات غير الحكومية في العالم وفي الهيئات الدولية، والتي بغالبيتها العظمى، بحسب الوزارة، 
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نسان تنتقد سياسات وممارسات إسرائيل بحق الفلسطينيين، وضد دول تسمح قوانينها منظمات حقوق إ
 وقد يكون تقرير  .بمحاكمة متهمين بارتكاب جرائم حرب، فتالحق، بالتالي، مسؤولين إسرائيليين

غولدستون وتداعياته القانونية ما أدى إلى تضمين اإلشارات واالولويات المذكورة وثيقةَ وزارة 
وأشار اإلعالم اإلسرائيلي أخيراً إلى أن وزارة الخارجية أكدت في مناسبات كثيرة أنه ال . ةالخارجي

بيد أن وثيقة الغايات العليا أشارت في بندها األول إلى أهمية . ينبغي عليها االنشغال بالفلسطينيين فقط
ينيين مشمولة في هذا وال شك في أن المفاوضات حول اتفاق مع الفلسط. دفع عمليات سياسية إلى األمام

البند، لكن الوثيقة نفسها ترى أن غياب الجدية من الطرف الفلسطيني هي التي تمنع انطالقة جدية 
  .للمفاوضات

وقد رافق صدور الوثيقة انعقاد ندوات وحلقات بحثية أمنية وسياسية في مراكز بحث إسرائيلية استطاعت 
 الوصول إلى توصيف سلّم االولويات المختلفة تسجيل نتائج وتوصيات بعد االستخالصات، ومن ثم

، في وقت غابت االستراتيجيات العربية إزاء قضايا عدة بينها إمكانية فتح معركة 2010إلسرائيل خالل 
  .1948قانونية لمواجهة العنصرية والسياسات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني منذ 

  11/3/2010الحياة، 
  

   خليجيةسيناريوهات .65
  ري عطوانعبد البا

عدت لتوي من منطقة الخليج، حيث لبيت دعوة من ناشر كتبي للمشاركة في معرض ابـوظبي للكتـاب                  
بالقاء محاضرة، وتوقيع نسخ للمهتمين بشرائها، وما أثار اهتمامي هو انشغال اهل المنطقة، من مواطنين               

  :بقضيتين اساسيتين) العرب منهم طبعا(ومقيمين 
) ينـاير ( جريمة اغتيال الشهيد المبحوح في امارة دبي في شهر كانون الثاني             تتعلق بتطورات : االولى' 

من رجال الموساد االسرائيلي دخلوا البالد بجوازات سفر اوروبية واسترالية          ' كتيبة'الماضي، على ايدي    
  .مزورة

هجمات جوية  (او العسكري   ) الحصار(احتماالت اندالع المواجهة مع ايران، بشقيها االقتصادي        : الثانية' 
  .مباشرة، وانعكاساتها على دول الخليج وامنها ومستقبلها

بالنسبة الى القضية االولى يلمس المرء انقساما في اآلراء حول دور الفريق ضاحي خلفان تميم في تعقب                 
االرهابيين المتورطين، من خالل اداء امني متميز، مصحوبا بشفافية اعالمية غير مسبوقة فـي منطقـة                

  .بل والمنطقة العربية بأسرهاالخليج، 
امارة دبي فـي التـصدي بـشجاعة    ' اندفاع'هناك توجه يتنامى حاليا في اوساط مسؤولين خليجيين ينتقد        

للموساد االسرائيلي، والذهاب بهذه القضية حتى شوطها االخير، ويدعي هؤالء الخوف على امارة دبي،              
من ان تتورط في مواجهة مـع اسـرائيل،         ' غراص'والحرص على امنها واستقرارها، تحت ذريعة انها        

وكان عليها ان تتعظ من دول عربية كبرى مثل سورية التي تكتمت على موضوع اغتيال الشهيد عمـاد                  
  .مغنية على ارضها، ومسؤولين سوريين آخرين

ره، في المقابل، تحول الفريق تميم الى بطل شعبي، ليس في دولة االمارات، وانما في الوطن العربي بأس                
النه اظهر كفاءة امنية عالية في كشف هويات المتورطين في الجريمة، والحق ضررا كبيرا باسرائيل في                

، واسـتخدامهم   'مـزورة 'اوساط حلفائها الغربيين عندما اصر على كشف استخدامهم لجوازات اوروبية           
ب بتحميل المسؤولية   بطاقات اعتماد مالية من مصارف امريكية، ووجه االتهام دون تردد للموساد، وطال           

  .مباشرة الى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء االسرائيلي الذي صادق على العملية وايد تنفيذها
وكنس المشاكل االمنية بل والسياسية تحت السجادة،       ' التعتيم'االتجاه االول يمثل االقلية التي تعودت على        

ع عديدة، منها ميل دول الخلـيج الـى الـسالم           واالبتعاد عن القضية العربية المركزية تحت حجج وذرائ       
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والمهادنة وتجنب المواجهات، وتضخيم الخطر االيراني باعتبار مواجهته اولوية ملحة تتقدم على مواجهة             
  .الخطر االسرائيلي، بسبب تعاظم الطموحات النووية االيرانية واخطارها على دول الجوار

التي ما زالت ترتب اولوياتها السياسية والعسكرية وفق الثوابـت     اما االتجاه الثاني فيمثل االغلبية الكبرى       
العربية واالسالمية، وترى ان اتباع مؤشر البوصلة االمريكية ـ االسرائيلية من قبل ما يسمى بمحـور   
االعتدال، هو الذي اوصل المنطقة الى حال الهوان الراهنة، واختفاء المـشروع النهـضوي العربـي،                

لمنطقة، مما ادى الى اختالل التوازن االستراتيجي لصالح دول غير عربيـة مثـل              وتفجير الحروب في ا   
  .ايران، وبطبيعة الحال اسرائيل

' ' '  
خارجيـة،  ظم اللقاءات والـدواوين ال    الحديث عن احتماالت الحرب في المنطقة هو العمود الفقري في مع          

سكرية ستندلع ام ال، وانما حول زمانها       وة هو ليس حول ما اذا كانت المواجهة الع        والسؤال الذي يتردد بق   
  واالطراف

فمياه الخليج تزدحم بالبوارج الحربية االمريكية، وهناك من يؤكد وجود غواصات نووية            . المشاركة فيها 
اسرائيلية ايضاً، والمسؤولون االمريكيون يتقاطرون على المنطقة، عسكريين كانوا او سياسـيين، فبعـد              

 مولين رئيس هيئة اركان الجيوش االمريكية، والجنرال ستانلي ماكريـستال           جولة كل من الجنرال مايكل    
قائد قوات الناتو في افغانستان، في المنطقة، حطّ بالرياض يوم امس روبـرت غيـتس وزيـر الـدفاع                   
االمريكي، بينما زار جوزيف بايدن نائب الرئيس االمريكي تل ابيب حيث تعهد اثناء زيارته بمنع ايران                

  . اسلحة نوويةمن امتالك
  :هناك ثالثة سيناريوهات محتملة للتعاطي مع ايران وبرامجها النووية يتركز الحديث حولها في المنطقة

حـزب  'ايران العسكرية في المنطقة اي      ' اذرعة'ان تقوم اسرائيل بهجوم مباغت على       : السيناريو األول ' 
وتدمير قدراتهما العسكرية،   ' دولتيهما'نهاء  في جنوب لبنان، وحماس في قطاع غزة، وبما يؤدي الى ا          ' اهللا

وعلى امل ان يتم جر ايران وسورية الى حرب اقليمية النقاذ حلفائهما، الن حجم النيـران المـستخدمة                  
  .سيكون كبيراً جداً
ان تشن اسرائيل غارة خاطفة ومحدودة، ولمرة واحـدة علـى التجهيـزات النوويـة               : السيناريو الثاني 

ذه الحالة قد تمتص ايران هذه الضربة لتظهر امام العالم كدولة معتدى عليها مـن قبـل             االيرانية، وفي ه  
  .اسرائيل الدولة المعتدية، التي تهدد امن المنطقة واستقرارها

اقدام اسرائيل والواليات المتحدة معاً على شن حرب شاملة ضد ايـران، مـن خـالل                : السيناريو الثالث 
ر، لتدمير بناها التحتية بالكامل، وفي هذه الحالة سلتجأ ايران الـى            قصف متواصل ألسابيع او حتى اشه     

الرد باطالق صواريخها باتجاه اسرائيل والقواعد االمريكية في منطقة الخليج، وسـيكون الحـال كـذلك                
الذي ' مجلس الحرب 'بالنسبة الى حلفائها في دمشق ولبنان وقطاع غزة، فقد تحدثت تقارير غربية عن ان               

دمشق بمشاركة كل من الرئيس االيراني احمدي نجاد، والسوري بشار االسد، وزعيم حزب اهللا              التأم في   
السيد حسن نصر اهللا، قد درس جميع االحتماالت والسيناريوهات، ووضع الخطط لمواجهتها، واالتفـاق              

  .'ام الحروب'على استراتيجية موحدة، باعتبار الحرب المقبلة هي 
' ' '  

 ال يريدون اياً من السيناريوهات الثالثة، ويخشون من سيناريو رابـع تراجعـت              المسؤولون الخليجيون 
بمعنى . احتماالته مؤخراً، وهو توصل الواليات المتحدة وايران الى صفقة اقتسام نفوذ تأتي على حسابهم             

، او  )حـصار اقتـصادي   (آخر يعتبرون انفسهم من المتضررين االساسيين من اندالع الحرب البـاردة            
، ولتبديد هذه المخاوف تعزز امريكا من كثافة وجودهـا العـسكري فـي              )مواجهات عسكرية (نة  الساخ

السعودية اشترت شبكة صاروخية دفاعية     (، وتنصب شبكات صواريخ متقدمة      )اساطيل وبوارج (المنطقة  
  ). مليار دوالر العام الماضي3.3بحوالى 
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لبناء، وصعود االبراج الى عنان الـسماء،       الالفت ان هذه المخاوف غير ملموسة على االرض، فحركة ا         
والتنافس في الرفاهية والبذخ، يراها الزائر في كل مكان يذهب اليه في دبي وابوظبي، وكأن المواجهات                

  .في حال اشتعال جبهاتها ستقع في كوكب آخر من العالم
تطيع ان نتحـدث    ما هو فوق سطح الخليج مختلف عما هو تحته، والصور البراقة تكون مخادعة، فال نس              

عن خليج واحد موحد، فهناك خالفات متفاقمة بين بعض اعضائه، بعضها حدودي، وبعضها اآلخر نابع               
من الغيرة والتنافس، ولكن نقطة االتفاق االكبر التي توحد الجميع ليس الهوية او الخصوصية المشتركة،               

  .ن تتبناه واشنطن في المنطقةوانما االعتماد على الحماية االمريكية، ومساندة اي مخطط يمكن ا
  11/3/2010القدس العربي، 

  
  فولك غولدستون .66

  مصطفى الصواف
ريتشارد فولك منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية، بات في عرف سـلطة رام اهللا منحـازاً لحركـة                  
حماس، واعتبرت تقريره المتعلق باألراضي الفلسطينية، والذي عـرج فيـه علـى انتهاكـات للـسلطة                

مسيحي أمريكي، وليس عربياً، أو من العالم الثالـث         ) فولك(لسطينية بحق الشعب الفلسطيني، علماً أن       الف
، ولكن الرجل بالفعل كان منحازاً، وانحيـازه        )الحركة الدينية (أو يسارياً، حتى يكون متعاطفاً مع حماس        

  . هذا للحقيقة، وليس لصالح طرف على حساب طرف آخر
ية بحتة، شاهد بأم عينيه جرائم وانتهاكات االحتالل اإلسرائيلي، ولمس عن قرب            رصد حالة إنسان  ) فولك(

حجم المعاناة التي يسببها االحتالل للشعب الفلسطيني ،سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وتحـدث                
  . عن جرائم بحق اإلنسانية دان فيها االحتالل اإلسرائيلي

على أهميته بكثيـر،    ) جولدستون(نية والقانونية واإلنسانية تقرير     من الناحية المه  ) فولك(وقد يفوق تقرير    
أنه وجه انتقادات لسلطة محمود عباس، وحملها جزءاً مـن معانـاة الـشعب              ) فولك(ولكن مشكلة تقرير    

بالتنحي عن منـصبه، ودعـت      ) فولك(الفلسطيني، األمر الذي أزعج سلطة رام اهللا، وعلى أثره طالبت           
نحيته، ولم تتهمه فقط باالنحياز إلى حركة حماس، بل اتهمت الرجل في قواه العقليـة               األمم المتحدة إلى ت   

كونه رجالً كبر في السن، ثم حرضت عليه بكل الطرق والوسائل، وبلغ األمر بالمندوب الفلسطيني فـي                 
  ). جولدستون(، كما طلب من قبل تأجيل النظر في تقرير )فولك(األمم المتحدة بتأجيل النظر في تقرير 

، وهي المصلحة الوطنية العليا،     )جولدستون(والحجة األولى التي ادعت فيها السلطة سبباً لتأجيل عرض          
هي التي بررت فيها طلب تأجيل عرض التقرير في األمم المتحدة بحجة المصلحة الوطنية العليا، وهـل                 

ب الفلسطيني ، ومعه كل     هذه المصلحة التي دعت إلى التأجيل في المرة األولى تغيرت بعد أن هب الشع             
منظمات حقوق اإلنسان ، ما أجبر السلطة على إعادة طلب العرض من مجلس حقوق اإلنسان تحت تأثير                 
الضغط الجماهيري، فأين هي إذن المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني؟ وهل هذه المصلحة تتغيـر               

 تكمن وراء الطلب الفلسطيني لتأجيل عـرض        بين يوم ليلة؟ وأين هي المصلحة الوطنية العليا اليوم التي         
  التقريرين على األمم المتحدة؟ 

مع األسف دفناّ بأيدينا ما يمكن أن ندين به العدو اإلسرائيلي عبر المنظمات الدولية، كما هو مدان عبـر                   
المؤسسات األهلية ، ومنظمات حقوق اإلنسان، والسبب الحقيقي هو وهم تعيـشه سـلطة رام اهللا اسـمه                  

ملية السلمية، والتفاوض غير المباشر، فالقضية ليست مصالح الشعب الفلسطيني بقدر ما هي أوامـر               الع
السيد األمريكي، ومطالب العدو اإلسرائيلي، واالستجابة الفورية من محمود عباس، وكأن هذا التأجيل هو              

  . متفق عليه للخروج من العرض األول
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ولن توجه االتهامات المباشرة إلـى العـدو اإلسـرائيلي          سيطوى، ولن يرى النور،     ) جولدستون(تقرير  
بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية عبر المؤسسات الدولية، بحجة أن الفلسطينيين ال يريـدون               

  . عرض التقرير، وهم يبرئون االحتالل من جرائمه، ويحمونه من اإلدانة
 تحرك في التأجيل األول، والذي أجبـر        ولكن المستغرب في الموضوع هو هذا الصمت الجماهيري الذي        

عباس على التراجع، أين ذهب الرأي العام الفلسطيني من التعبير عن غضبته من هذا التأجيـل الجديـد                  
  للتقريرين، سؤال بحاجة إلى ألف إجابة وإجابة؟ 

بـل  يجب أن تتحرك القوى الفلسطينية نحو قيادة الشارع الفلسطيني احتجاجاً على طلب التأجيـل مـن ق                
محمود عباس، وحكومة رام اهللا؛ ألن هذه الجريمة ال تختلف عن الجريمة السابقة التي أقمنا الـدنيا ولـم    

  . نقعدها إال بعد أن تراجع عباس، وطلب عرض التقرير مرة أخرى
المطلوب التحرك حتى يتم تشكيل حالة رأي عام مساندة لعرض التقرير، وحتى يتم فضح من يقف خلف                 

مرة أخرى، وكشف عورته من خالل كشف األسباب الحقيقية للتأجيل الذي قد يؤدي إلـى               قرار التأجيل   
تبرئة العدو من دم الشعب الفلسطيني، وان ما يدعيه المندوب الفلسطيني مـن أن سـبب التأجيـل هـو                    
المصالح الفلسطينية محض افتراء، وكذلك تضليل وخدمة ألهداف سياسية خاصة لها عالقة بمفاوضـات              

  .ن تؤدي إال إلى مزيد من التيه والضياعوهمية ل
  10/3/2010فلسطين أون الين، 
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  عريب الرنتاوي
لكـي يقتنـع    ) أكثر مما تفعله يوميا في القدس والضفة والقطـاع        (ما الذي يتعين على إسرائيل أن تفعله        

إليه مـع دولـة االحـتالل ، هـو ضـرب مـن           النظامان العربي والفلسطيني بأن السالم الذي يسعيان        
وهل ثمة نقطة معينة يتعين على العدوانية والتوسعية اإلسرائيليتين أن تصال إليها لكي تصدر              . المستحيل؟

أين تقع هذه النقطـة ، قبـل        . وفقا لتعبير أحبتنا المصريين؟   " كفاية"كفى أو   : عبارة" هذين النظامين "عن  
العاصمة األبدية الموحـدة للدولـة      " يهودية القدس " ، قبل اإلعالن عن      ابتالع األرض والحقيق أم بعدها    

  .أم بعدها ، هل هناك اجل منظور لكل هذا التخاذل وتلك الهرولة" اليهودية
والنظام الفلسطيني  (أال يكفينا كل هذا االحتقار اإلسرائيلي للمواقف والمصالح والسياسات والنظم العربية            

ن غفوتنا ذات صباح ، ونتدارك ما يمكن تداركه من حقوقنا ، ونخلـع عـن                لكي نستيقظ م  ) في مقدمتها 
النكبـة والنكـسة    "أنفسنا ثياب العجز والتخاذل والضعف واالنقسام والتواطؤ ، إلى آخر ما في قـاموس               

" المفاوضـات حيـاة   "من مفردات ، أال يخجلنا بأن إسرائيل ترد على كل خطوة نخطوها نحو              " والهزيمة
ببناء حي استيطاني كامل كما فعلت باألمس ، أو مصادرة مساحات إضـافية             " ار استراتيجي السالم خي "و

قبل ثالثة  ) الثانية(من أراضي الفلسطينيين ، أو هدم بيوتهم وتشريد عوائلهم وتدنيس مقدساتهم؟ منذ فاس              
نذ مدريـد قبـل     وم".. السالم خيارنا االستراتيجي الوحيد   "عقود ونحن نردد ببالهة منقطعة النظير شعار        
ومرجعيات مدريد ومختلف   ) مباشرة كانت أم غير مباشرة    (عقدين من الزمان ونحن نتغنى بالمفاوضات       

منـذ  .. ومنـذ أوسـلو وطابـا     ).. الرسمية منها وغير الرسمية   (الخرائط والمبادرات والرؤى واألوراق     
منذ كلينتـون   .. بد ربه وبيلين  منذ ورقة عباس وع   .. الخريطة والرؤية ، منذ ميتشيل األول وتينيت الثاني       

.. ومنذ ومنذ ومنذ ، إلى آخر ما قد تجود به الـذاكرة           .. منذ حلم أوباما وميتشيل الثاني    .. الزوج والزوجة 
ركام من األوراق والمبادرات والمشاريع ، مسؤولون وسعاة ووسطاء أحيلوا علـى التقاعـد أو فـارقوا                 

ال تقدم من أي نوع ، وال أمل وال ضوء في نهاية            .. حالحياة ، حكومات تتشكل في تل أبيب وأخرى ترو        
النفق المظلم ، فأين نحن من السالم ، وأين نحن من استرداد الحقوق ، هل بقي مطرح للـسالم ، وهـل                      

  .بقيت بقية من حقوق يمكن التفاوض بشأنها؟
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لـسالم ، وقطعـت     أما آن األوان للقول بأن هذه الخطوة اإلسرائيلية أو تلك ، قد قوضت بالفعل فرص ا               
، التـي يرددهـا     " قد تهدد ، وقد تقـوض     : "الطريق على محاوالت إنقاذه ، بدل االكتفاء بترديد عبارات        

أخـي المـشترك ، رقـم       : "بعضنا كالببغاء ، أو على طريقة الرد اآللي المعتمد في شركات االتصاالت           
ليست قرارات القمم العربية ، بمـا       بالمناسبة ، أ  . ؟"الهاتف المطلوب مفصول ، يرجى المحاولة فيما بعد       

  .المثير للسأم والقشعريرة في العروق؟" الرد اآللي"فيها القمة التي ستأتي ، هي من نوع 
ألم يحن الوقت كي ينتفض إخواننا في سلطة رام اهللا لكرامتهم وحقوق شعبهم ، ويخلعوا عن أنفسهم رداء                  

، ألم يحن الوقت لحراك     " دهم سالمين أو غير سالمين    يعودوا إلى قواع  "وقفازاتها الحريرية ، و   " VIP"الـ
فلسطيني داخلي ضاغط في سبيل مصالحة حقيقية ، في مواجهة االحتالل وليس للتكيف مـع شـروطه                 
ومقتضيات إدامته ، وبصورة تتخطى الورقة المصرية بتفاصيلها الفنية واإلجرائية التي لم تعد لهـا مـن     

؟ إسرائيل لم تترك ألحـد      "مرحلة ما بعد عملية السالم    "هو ومقتضيات   قيمة ، بعد أن تخطتها حكومة نتنيا      
فرصة لالجتهاد ، المفاوضات مطلوبة فقط بغرض التغطية على التوسع والضم والتهويد وابتالع الحقوق              

على مسار التفاوض ، تقابله مئات الدونمات من األراضي المـصادرة والمـستعمرات             " شبر تقدم "، كل   
ور الفلسطينين وأراضيهم المغتصبة ، فيما العالم يقف إما عاجزا أو متواطئا أو شـريكا              المشيدة على صد  

عملية : يجري تنفيذها ضد الشعب الفلسطيني تحت اسم حركي مضلل        " أكبر عملية خداع في التاريخ    "في  
 كمـا قـال     -السالم؟، والحقيقة أن العرب يخدعون أنفسهم ويضحكون على شعوبهم ، عندما يقولـون              

 بأنهم يواصلون االلتزام بالمفاوضـات وعمليـة الـسالم ،           -راؤهم في اجتماعهم األخير في القاهرة       وز
لوضع إسرائيل في الزاوية ، وإعطاء فرصة إضافية للرئيس أوباما وإدارته ، فال إسرائيل تجـد نفـسها                  

، إلى موقع الـضاغط     بالعزلة الدولية ، وال واشنطن بصدد االنتقال اآلن أو في المدى المنظور             " مختنقة"
وكل ما انتهت مواقف العرب وسياساتهم ، هو تشجيع حكومة نتنياهو على توجيه الصفعة              " على تل أبيب  

تلو األخرى ، لكرامتهم وحقوقهم ومصالحهم ، ومن دون أن يرف لها جفن ، أو ترتجف لهـا سـاق ،                     
ادوا منح فرصة ألوباما ، فإذا بهـم        أرادوا إحراج إسرائيل فإذا بالحرج يحيط بهم من جهاتهم األربع ، أر           

يخسرون فرصتهم في البرهنة على جديتهم وجدواهم ، ولسنا ندري على أية حال ، إن كانت هناك نهاية                  
  .وشيكة لهذا المسلسل المتهافت ، أو إن كان هناك قعر يمكن أن تتوقف عنده حالة السقوط العربية

  11/3/2010الدستور، األردن، 
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