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  السلطة الفلسطينية تشترط وقف االستيطان للدخول في مفاوضات غير مباشرة .1

رئـيس دائـرة     ان   وليـد عـوض   نقالً عن مراسـلها     رام اهللا    من   12/3/2010القدس العربي،    ذكرت
المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات اعلن الخميس بان عباس ابلغ امـين               

 في رام   عام جامعة الدول العربية عمرو موسى بانه ابلغ جون بايدن نائب الرئيس االمريكي خالل لقائهم              
اهللا االربعاء عن تراجعه عن مواصلة المفاوضات غير المباشرة لحين تراجع حكومة نتنياهو عن قرارها               

  . وحدة استيطانية جديدة في القدس1600بناء 
وعلى نفس الصعيد اعلن حنا عميرة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الخميس ان عباس أبلغ كافة                

قبول فلسطينياً الشروع بأي مفاوضات غير مباشرة مع حكومـة نتنيـاهو فـي              األطراف أنه من غير الم    
  .الوقت الذي تصعد فيه مشاريعها االستيطانية

تأجيل البدء في المفاوضات غير المباشرة المقررة برعاية أمريكية حتى يتم           "وقال عميرة ان عباس قرر      
  ".ة القدس وإلغاء خطط البناء األخيرةاالتفاق على حل لتصاعد االستيطان اإلسرائيلي، خاصة في مدين

واشار عميرة الخميس الى وجود تعهد أمريكي بحسم استمرار تصاعد مشاريع االسـتيطان اإلسـرائيلية               
لتهيئة األجواء أمام إطالق المفاوضات غير المباشرة وتقريـب المواقـف بـين الجـانبين الفلـسطيني                 

  .واإلسرائيلي
غ بايدن في لقائهم االربعاء في رام اهللا بان الجانب الفلسطيني ينتظر            ومن جهته اكد عريقات بان عباس ابل      

المبعوث االمريكي جورج ميتشل القادم للمنطقة االسبوع المقبل وهو يحمل قرار اسرائيل بوقـف بنـاء                
  .الوحدات االستيطانية الجديدة في القدس

 التحريـر الفلـسطينية ان      من جهتها اكدت الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة            
واعتبرت اإلعـالن عـن إقامـة       . اإلسرائيلية تغلق الباب أمام أي تسوية سياسية في المنطقة        " الغطرسة"
وحدة سكنية، بمثابة استفزاز غير مـسبوق       ) 112(وحدة سكنية، ومن قبلها اإلعالن عن إقامة        ) 1600(

" للغطرسـة "واليات المتحدة في أوضح صـورة       للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وإهانة متعمدة لل      
  .اإلسرائيلية التي طغت على التوجهات العربية والدولية إزاء استئناف المفاوضات

عريقات قـال إن     ان   وكاالت وال يوسف الشايب  نقالً عن مراسلها       12/3/2010الغد، األردن،   وأضافت  
النه يتحدث عن خطأ في التوقيت وليس خطأ        غير مقبول   " لبايدن   أسفه فيه نتنياهو عن     أعربالبيان الذي   

في الجوهر وهو استمرار االستيطان الذي يجب ان يتوقف وان تلغى كل قرارات االستيطان في الـضفة                 
  ".الغربية والقدس الشرقية
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وثمن عريقات قرارات الجامعة العربية التي اجتمعت على مـستوى المنـدوبين، وأكـدت أن قـرارات                 
دفت إلى تدمير الجهود المبذولة إلطالق عملية السالم، وان هناك ضـرورة إلـى              الحكومة اإلسرائيلية ه  

  .إلغاء هذه القرارات، إذا ما أراد المجتمع الدولي إعطاء فرصة إلدارة الرئيس باراك اوباما
لخميس ان الـرئيس الفلـسطيني محمـود        امن جهته أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات         

 الدول العربية قراره بعدم استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل قبل وقـف              عباس ابلغ جامعة  
  .االستيطان في القدس الشرقية

  
   أظهر تراجع التسوية وأبرز العجز العربي نحو فلسطين2009: "قدس برس"محسن صالح لـ. د .2

عن الملخص ) 10/3( أعلن مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، في بيروت، يوم األربعاء :بيروت
  ..، وذلك في مقر نقابة الصحافة اللبنانية في بيروت2009التنفيذي للتقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة 

 محسن صالح، عن هذه المؤسسة وفعالياتها، .المدير العام للمركز، د" قدس برس"وقد حاورت وكالة 
  .وقراءته في المشهد السياسي واالستراتيجي في المنطقة

 محسن .د، الذي أجراه الزميل ياسر علي في بيروت، مع "قدس برس" ما يلي نص حوار وكالة وفي
  .صالح، المدير العام لمركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

 بعد أن باتت بصمات المركز واضحة في المشهد البحثي والثقافي الفلسطيني، هل تعتقد أن مركزكم -
  ه التي اجتازها؟حقق أهدافه بموازاة سنوات عمل

 نحمد اهللا أن المركز قد خطا خطوات واسعة نحو تحقيق أهدافه، إذ أصبح مرجعاً ومصدر معلومات *
وأخذ المركز مكانته المعتبرة .  اإلسرائيلي-معتمداً، خصوصاً في الشأن الفلسطيني، والصراع العربي 

وكانت . والمعنيين بالدراسات الفلسطينيةالعليا وكافة المتخصصين  لدى أساتذة الجامعات وطلبة الدراسات
. كتبه ومؤتمراته وترجماته وتقديراته االستراتيجية ونشرته اليومية مصادر ال يمكن االستغناء عنها

 األساسية المعنية بالقضية Think Tanksوالمركز يتجه بخطى ثابتة ليكون أحد مراكز التفكير 
  .اثالفلسطينية، وليس مجرد مركز معلومات أو أبح

كما نحمد اهللا أن المركز يلقى الترحيب واالحترام من كافة االتجاهات السياسية ومن األكاديميين، وهو ما 
  .يؤكد خط المركز العلمي المحترف المستقّل

ما هي إنجازات المركز حتى اآلن، وما هي أبرز هذه الفعاليات؟ وماذا عن االنطباعات ..  باألرقام-
  والتغذية الراجعة؟

د مرور خمس سنوات من عمره، بات المركز يملك رصيداً كبيراً من الكتب والدراسات األكاديمية بع* 
 كتاباً، أبرزها التقرير االستراتيجي الفلسطيني السنوي الذي أصبح أحد 55المتميزة، إذ أصدر حتى اليوم 

ستُ إنساناً، وسلسلة تقارير أهم المراجع المعتمدة للقضية الفلسطينية، والوثائق الفلسطينية، وسلسلة أولَ
المعلومات، وكتاب السياسة الخارجية األمريكية والعالم اإلسالمي الذي صدر باللغة اإلنجليزية، وتجري 

وحديثاً صدر عن المركز كتاب دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس، في إطار . ترجمته للغة العربية
باإلضافة إلى عشرات . 2009قدس عاصمة الثقافة العربية شراكتنا في الحملة األهلية الحتفالية ال

كما رعى المركز جائزة القدس في مسارها العلمي، والتي شارك فيها أكثر من مائة . العناوين األخرى
  .باحث

 مؤتمراً وحلقة نقاش، من 14أما المؤتمرات وحلقات النقاش التي عقدها المركز حتى اآلن فقد بلغ عددها 
 منظمة التحرير الفلسطينية تقييم التجربة وإعادة البناء، ومؤتمر التراث الثقافي لمدينة أبرزها مؤتمر

؛ وهي مؤتمرات لقيت ترحيباً واسعاً في األوساط األكاديمية "إسرائيل والقانون الدولي"القدس، ومؤتمر 
  .ألهميتها وجديتها ومادتها العلمية
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ه األخرى، كالموقع اإللكتروني ونشرة فلسطين اليوم التي هذا بالطبع باإلضافة إلى أنشطة المركز وخدمات
 عدد، والتقدير االستراتيجي، والترجمات العلمية المتخصصة التي 1700صدر منها حتى اآلن أكثر من 

  . ترجمة، وغيرها50صدر منها نحو 
لجانب  مشروعاً آلليات مالحقة ا"إسرائيل والقانون الدولي" طرحتم في البيان الختامي لمؤتمر -

  هل من خطوات عملية في هذا المجال؟.. اإلسرائيلي قانونياً
وقد وفّر المركز مظلّة مناسبة للقاء الخبراء والمختصين . نحن دورنا علمي أكاديمي بالدرجة األساسية *

وقد تركنا لهؤالء الخبراء متابعة المبادرات لما بعد .  ورقة عمل20في القانون الدولي، الذين قدموا نحو 
وقد الحظنا عدداً من الشواهد . المؤتمر باعتباره مجاالً تنشط فيه مؤسسات مدنية وحقوقية أخرى
  .اإليجابية لهذا التحرك من عدد من الفعاليات التي شاركت في المؤتمر

 في البعد االستراتيجي للقضية 2009 عموماً، وقبل الدخول في األسئلة المحددة؛ كيف تقوِّم عام -
لى المستوى الدولي، باألخص عهد أوباما وتقرير غولدستون، واألوروبي، باألخص الفلسطينية ع

  الشراكة االقتصادية وموقف السويد في أثناء رئاستها االتحاد، والعربي واإلسالمي؟
 بفشل الجهود الدبلوماسية الدولية في تحقيق أي تقدم حقيقي فيما 2009على المستوى الدولي اتسم عام * 

وع الفلسطيني ومسار التسوية، حيث تراجع أوباما عن ضغوطه على الجانب اإلسرائيلي يتصل بالموض
لتجميد االستيطان أمام عناد حكومة نتنياهو، وفشل المجتمع الدولي في تخفيف الحصار المفروض على 

 أواخر قطاع غزة، وفي االلتزام بالوعود التي قطعها إلعادة إعمار القطاع الذي دمره العدوان اإلسرائيلي
  . مليار دوالر4.5، التي بلغت قيمتها نحو 2009 ومطلع عام 2008عام 

 استمرار حالة العجز العربي الرسمي تجاه قضية فلسطين، وكان 2009على المستوى العربي أظهر عام 
من المالحظ فشل الطرف الفلسطيني بخاصة والعربي بعامة في استثمار الحالة األمريكية الراهنة في 

  .ية اختراقات، مع أن الواليات المتحدة تعيش تدهوراً قياساً بالعقود السابقةتحقيق أ
أما على المستوى اإلسالمي فلم تحقق منظمة المؤتمر اإلسالمي إنجازاً ُيذكر على صعيد القضية 

، في الوقت الذي شهد فيه العالم اإلسالمي مزيداً من التعاطف والتفاعل مع 2009الفلسطينية في عام 
ضية الفلسطينية، خصوصاً في أثناء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، والذي كان مؤشراً على الق

  .مركزية قضية فلسطين في وجدان شعوب العالم اإلسالمي
 عام الحرب في المنطقة؟ ما هي االحتماالت؟ وأين؟ وهل في حال 2010 بالتحليل، هل سيكون عام -

   جدياً؟"ةالحرب الشامل"وقوعها سيكون احتمال 
ما تزال احتماالت اندالع حرب إسرائيلية في المنطقة قائمة، خصوصاً مع األحاديث المتكررة عن * 

 تستخدم "إسرائيل"وال بد من اإلشارة إلى أن . هجوم على حماس وحزب اهللا وضربات إليران وسورية
ي الحرب، خصوصاً على ما التهديد بالحرب كعنصر ابتزاز سياسي، أو كأداة ردع؛ غير أنها قد تَدخل ف

 أو البيئة "مسرح العمليات"تعتبره الحلقة األضعف في قطاع غزة، إذا ما استكملت استعداداتها، وهيأت 
وقد تجد المنطقة نفسها ُمنجرة إلى الحرب إذا ما حدثت مسارات حرجة . المحلية واإلقليمية والدولية لذلك

، أو من قبلها، إلى حماس أو حزب اهللا، أو إيران؛ بحيث ال "يلإسرائ"مفاجئة، كضربات نوعية تُوجه إلى 
 تعاني إشكالية حقيقية مرتبطة بعدم قدرتها على "إسرائيل"غير أن . يمكن التحكم بردود الفعل المتوقعة

ضمان نتائج أية حرب، مع التطور النوعي للمقاومة وإرادة القتال العالية لرجالها، في الوقت الذي 
  .ه نوعية المقاتل اإلسرائيليتراجعت في

 لكّل حرب إرهاصات ومقدِّمات، ولكن ماذا عن المفاجآت، كالمسارات الخطرة التي قد تُفجر المنطقة -
  في أي لحظة؟

قد تحدث أحداث تأخذ طابع المسارات الحرجة؛ كاغتيال شخصيات قيادية إسرائيلية أو فلسطينية أو من * 
يلية مفاجئة في قطاع غزة أو جنوب لبنان، أو ضربات إسرائيلية حزب اهللا، أو عمليات إنزال إسرائ
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كل هذه األحداث قد تؤدي إلى ردود فعل متبادلة .. مفاجئة لعدد كبير من األهداف في وقت واحد
  .مما يدفع باتجاه توسيع المواجهات لتتحول إلى حرب حقيقية شاملة.. ومتصاعدة وغير محسوبة

 التفاوضي، حصار المقاومة، التواطؤ الدولي، كلها عوامل جمود  الضعف العربي، انسداد األفق-
  القضية الفلسطينية، وقد طال هذا الجمود، فكيف سيكون المخرج والحّل لهذا الجمود برأيك؟

هذا التوصيف صحيح، ولكن المنطقة تتفاعل فيها األحداث وتتراكم التأثيرات باتجاه انفجارات محتملة، * 
وقد تسير . ، وفي العدوان على غزة2006 يوليو/ األقصى، وفي حرب تموزكما حدث في انتفاضة 

عجلة التغيير التاريخي ببطء، لكن المسار االستراتيجي لألحداث يؤكد صعود تيارات المقاومة، وتراجع 
المشروع الصهيوني واألمريكي في المنطقة، ويشير إلى تراجع في القناعات الرسمية والشعبية تجاه حّل 

ين، وإمكانية أن تتحول السلطة الفلسطينية إلى دولة حقيقية يوماً ما، وتجاه أن تكون هناك أية تسوية الدولت
ولذلك، فإن حالة الجمود لن تستمر، وقد يحمل .  للقضية الفلسطينية"عادلة"سياسية يمكن أن تسمى 

  .المستقبل القريب بعض المفاجآت
داخلي اإلسرائيلي، والوضعين الداخليين الفلسطيني  هل من عالقة الحتماالت الحرب بالوضع ال-

  واللبناني؟
ربما ال يسمح الوضع الداخلي الفلسطيني واللبناني بشن حرب على الكيان اإلسرائيلي في مثل هذه * 

ولكن الوضع الداخلي اإلسرائيلي قد يدفع باتجاه الحرب ألنه لن يرضى أن تستمر قوى . الظروف
تها وتأثيرها، خصوصاً في غزة وجنوب لبنان، كما لن يرضى بأن يتطور البرنامج المقاومة في زيادة قو

غير أن اإلسرائيليين قد يفضلون عدم شن . النووي اإليراني وال االحتضان السوري لفصائل المقاومة
الحرب في الظرف الراهن لعدم قدرتهم على ضمان النتائج، أو ألنهم يفضلون استمرار االنقسام 

  .فلسطيني السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزةال
- بخصوص الوضع الداخلي الفلسطيني، ال أطلب موقفاً، فالوحدة وإنهاء االنقسام مطلب الجميع، لكن 

  ما هي سيناريوهات إنهاء االنقسام؟: السؤال
 سياسي عميق، واختالف االنقسام الفلسطيني ليس مجرد تنازع على السلطة، وإنما هو انعكاس لخالف* 

بين رؤيتين لم تتمكنا حتى اآلن من التوافق على قضايا مرتبطة باالعتبارات اإليديولوجية، وبأولويات 
العمل الوطني، وبطريقة إدارة الصراع مع االحتالل، وبمساري التسوية والمقاومة، وبعمليات التكيف مع 

  .الشرعيات العربية والدولية
.  االنقسام ما دامت هناك أطرف تتقبل الضغط الخارجي في صياغة قرارها السياسيوال يمكن إنهاء هذا

كما ال يمكن للمصالحة أن تتم إالّ إذا تم ترتيب الوضع الداخلي وفق أجندة وطنية خالصة ودون تدخل 
خارجي، ويجب أن يكون أي اتفاق هو اتفاق رزمة شاملة يعالج مختلف االستحقاقات وينفذ في خطوط 

وبالتالي فإن . ازنة، كما يجب أن يحدث برنامج بناء ثقة على األرض يسبق استحقاقات االنتخاباتمتو
  .المعطيات الحالية ال توفّر فرصة حقيقية لمصالحة فلسطينية مبنية على أسس متينة

 بشأن الوضع الداخلي اإلسرائيلي؛ ما مدى االستقرار في المشهد السياسي اإلسرائيلي، وهل -
  نتنياهو واليمين المتطرف في الحكم؟ وهل لذلك عالقة باحتماالت الحرب في المنطقة؟سيستمر 

المجتمع اإلسرائيلي أخذ يميل أكثر إلى اليمين وإلى مزيد من التطرف طوال الثالثين سنة الماضية؛ * 
 يؤثر غير أن هذا ال. وقد تزايدت هذه الظاهرة في السنوات األخيرة مع ذوبان وتراجع أحزاب اليسار

بشكل جوهري على السلوك اإلسرائيلي عندما يرتبط ذلك بقضايا كبرى مرتبطة باألمن واالستيطان 
ال تصل إلى الحد األدنى » كرماً«وما زال أكثر عروض التسوية اإلسرائيلية . والقدس وعودة الالجئين

لحرب قائمة، وهي لعبة مارسها إن احتماالت ا. "اعتداالً"الذي يقبله أكثر الفلسطينيين المؤمنين بالتسوية 
  .اليسار واليمين اإلسرائيلي كلما ملك القدرة والجاهزية واقتضت مصالحه االستراتيجية ذلك
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  عباس في تونس لتحسين العالقات وبحث ملف ارشيف عرفات .3
اكدت االذاعة الفلسطينية الرسمية الخميس بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس          :  وليد عوض   -رام اهللا   

  .يقوم بزيارة الى تونس للقاء الرئيس زين العابدين بن علي
واوضحت االذاعة نقال عن ناطق رسمي باسم الرئاسة الفلسطينية بان عباس سيبحث مع بن علي آخـر                 

  .المستجدات على الساحة الفلسطينية وتعزيز العالقات الثنائية
ـ     س لتونس تأتي فـي اطـار تحـسين         بأن زيارة عبا  " القدس العربي "وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة ل

العالقات وبحث احتجاج تونس على انهاء دوائر القرار السياسي الفلسطيني التي كانت موجودة فيها دون               
  .تسوية اوضاع الكثير من كوادر وقيادات حركة فتح المقيمين هناك

 لقاء مع التلفزيـون     وقال خالل . وعلى صعيد القمة العربية في ليبيا اعلن عباس أنه ذاهب للمشاركة فيها           
األردني الرسمي، مساء االربعاء وفق مصادر فلسطينية انه ليس من حق خالد مـشعل حـضور القمـة                  

  ".ونحن كرئيس منتخب نمثل الشعب الفلسطيني"العربية القادمة، ألنه شخص غير رسمي 
أن "لة، مـشددا    وأكد عباس أن مشاركة حركة حماس في القمة العربية ال تخدم المصالحة الوطنية الشام             

سيفتح المجال أمـام أشـخاص آخـرين        ) في إشارة الى مشعل   (وجود أشخاص ليسوا رسميين في القمة       
 ".للمشاركة أيضا

  12/3/2010القدس العربي، 
  

  حكومة غزة تطلق سراح الصحافي البريطاني بول مارتن .4
ن وطردتـه مـن     في غزة الصحافي البريطاني بول مارت     » حماس«أطلقت حكومة   :  فتحي صباح  -غزة  

االشتباه بارتكابه قضايا أمنيـة تعـرض       «قطاع غزة، على أال تسمح له بالعودة الى القطاع مجدداً، بعد            
  .»األمن الفلسطيني للخطر

استجابة لطلب سـفير    «إن اطالق مارتن جاء     » الحياة«وقال الناطق باسم حكومة غزة طاهر النونو لـ         
ياسي لسفارة جنوب أفريقيا في فلـسطين ادجـار موتـسيزي،           جنوب أفريقيا تيد بيكاني، والسكرتير الس     

وأضاف أن اطالقـه جـاء      . »ورئيس قسم الشؤون القنصلية البريطانية في القدس المحتلة ستيفن براون         
تـم ترحيلـه عـن      «وأشار الى أنه    . »تقديراً للوفود التضامنية األوروبية التي زارت قطاع غزة       «ايضاً  

لبيكاني وموتسيزي وبراون، على أن تتم متابعة قضيته لدى الـدول التـي             األراضي الفلسطينية وتسليمه    
  .»يحمل جنسيتها الستكمال التحقيق معه

مارتن كان شخصاً غير مرغوب فيه وتم إبعاده عن القطاع في أعقاب الحـرب اإلسـرائيلية                «وأكد أن   
قطاع مرة اخرى، وإال    األخيرة على غزة، وأصبح اآلن شخصاً غير مرغوب به، ولن ُيسمح له بدخول ال             

  .»تحمل المسؤولية كاملة المترتبة على ذلك
  12/3/2010الحياة، 

  
  ورفع الغطاء عن استئناف المفاوضات" مبادرة السالم"بحر يطالب الدول العربية بسحب  .5

حمل الدكتور أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، رئيس السلطة محمود عباس : غزة
منح اإلسرائيليين الغطاء السياسي لتصعيد وتيرة استيطانهم وجرائمهم بحق أرضنا "ية عن كامل المسؤول

  ".وحقوقنا ومقدساتنا
وقف المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع الكيان "ودعا الدكتور أحمد بحر السلطة في رام اهللا إلى 

عباس وفريقه السلطوي "أن ، مؤكدا "الصهيوني أياً كانت التسمية، بشكل تام وفوراً دون إبطاء
والتفاوضي يتحملون كامل المسؤولية أمام شعبنا الفلسطيني عن منح الصهاينة الغطاء السياسي لتصعيد 

  ".وتيرة استيطانهم وجرائمهم
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إننا ندعو الجامعة العربية بسحب مبادرة : "نسخة منه" قدس برس"وقال بحر، في بيان صحفي وصل 
، مبيناً أن العرب والفلسطينيين "هزاماً عربياً أمام العربدة والصلف الصهيونيالسالم العربية التي شكلت ان

  ".لم يجنوا من ورائها إال مزيداً من الذلة والوبال
رفع الغطاء العربي الذي تم منحه مؤخراً لقرار استئناف المفاوضات عبر لجنة المتابعة "كما دعاها إلى 

ني يمر في هذه اآلونة بأخطر مراحله وأدق ظروفه على الوضع الفلسطي"، مشدداً على أن "العربية
اإلطالق، وأن التهاون أو التقصير العربي ومجافاة التقدير السليم في تشخيص األوضاع الفلسطينية ومدى 
األخطار اإلستراتيجية المحدقة بها، من شأنه أن يقود إلى الكارثة المحققة التي نحاول تفاديها قبل 

ينة بالتغول على كل المقدسات والمقدرات الفلسطينية، وفرض واقع استيطاني وقوعها، ويسمح للصها
إحاللي يغير من طبيعة المعادلة الجغرافية والسكانية الحالية، بل ويهيئ لهم أرضية تصعيد اإلرهاب 

  .، كما قال"والعدوان ضد أبناء شعبنا وخصوصا في قطاع غزة المحاصر
  12/3/2010 قدس برس

 
  "ثمرة طبيعية للمفاوضات العبثية"عد االستيطان رزقة يعتبر تصا .6

التصاعد "قال الدكتور يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الوزراء إسماعيل هنية، أن : غزة
الجنوني لعمليات االستيطان الصهيوني الضفة الغربية والقدس، جاء كنتيجة وثمرة طبيعية للمفاوضات 

  .، على حد تعبيره"العبثية
إن تصاعد عمليات االستيطان بالضفة المحتلة يأتي نتيجة : " يقول في تصريح مكتوبوأضاف رزقة

، مشدداً على أن الجهود األمريكية إلحياء "طبيعية لخضوع سلطة رام اهللا للمطالب اإلسرائيلية واألمريكية
األيام القادمة لن عملية التسوية المتعثرة قد باءت بالفشل في ظل المراوغة اإلسرائيلية، مبدياً توقعه بأن 

  ".العبثية"تشهد أي اختراق حقيقي في مسار المفاوضات 
الوقف الفوري للمفاوضات العبثية "ودعا المستشار السياسي لرئيس الوزراء الرئيس محمود عباس إلى 

  ".ووقف التنسيق األمني والتمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية
  12/3/2010 قدس برس

 
   ضد قادة حماس"حملة تشويه"دحالن بشن وزير داخلية غزة يتهم  .7

اتهم فتحي حماد وزير الداخلية في حكومة غزة قيادات من حركة فـتح وصـفهم                : أشرف الهور  -غزة  
  ".بث الشائعات"ضد قيادات من حماس عبر " حملة تشويه"، بالوقوف وراء "شياطين رام اهللا"بـ

التي قال ان حركـة فـتح       " حملة التشويه "ن  وقال حماد في تصريحات صحافية نقلها موقع تابع لحماس ا         
ـ    " شائعات"تقودها، من خالل نشر       أمريكـي للنيـل مـن       -دعم صهيوني   "في مواقعها اإلعالمية تأتي ب

  ".حركة حماس، كمحاولة للتغطية على فضائح الفساد التي عصفت بقيادات سلطة رام اهللا
لحكم بغزة المحافظ على الثوابـت الفلـسطينية        إن شياطين رام اهللا العاجزين عن النيل من أركان ا         "وقال  

  ".يعملون على بث الشائعات وروح الفرقة
في مواقـع   " سلسلة الشائعات "وحمل حماد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحالن مسؤولية بث            

ميـع  دحالن وراء القصة كلها، وليعلم الج     "وقال   .إلكترونية تابعة لفتح ضد حكومة غزة ووزارة الداخلية       
  ".لما تروجه مواقعهم الصفراء"، مطالباً بعدم تصديق أو االلتفات "أننا يقظون ونعلم كل شيء

، مشيراً إلى أنه لديه معلومات تفيـد        "كل من يبث الشائعات في مواقع حركة فتح       "وتوعد حماد بمحاسبة    
  باسـم نعـيم    تحضير جملة من الشائعات عن رئيس الوزراء إسماعيل هنية ووزير الـصحة             "بأن هناك   
   ".وغيرهما
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يشار إلى أن مواقع الكترونية تتبع حركة فتح نشرت مؤخراً تقارير، تحدثت فيها عن وجـود خالفـات                  
  .وقضايا فساد بين قادة حركة حماس

  12/3/2010القدس العربي، 
 

   األبيضالفسفورفريق دولي يبدأ في غزة إتالف قذائف : داخلية غزة .8
هندسة المتفجرات التابعين للمجموعة الدولية االستشارية لنزع األلغام شرع فريق دولي من خبراء : غزة

 أبيض من مخلفات الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة، بعدما فسفوربإتالف قذائف » ماج«
سمحت سلطات االحتالل أول من أمس لخبيري إزالة ألغام تابعين لألمم المتحدة بدخول القطاع لالنضمام 

  .الدولي الذي وصل في أعقاب انتهاء العدوانإلى الفريق 
وقال عضو المكتب الفني في إدارة هندسة المتفجرات في وزارة الداخلية في الحكومة الُمقالة التي تديرها 

لإلشراف على عملية إتالف قذائف «أحمد عثمان، إن الخبيرين جاءا إلى القطاع » حماس«حركة 
وأضاف أن . » في غزة، باستخدام المعدات المتاحة للفريق الدولي األبيض، بالتعاون مع الحكومةالفسفور

الحكومة وافقت على عرض قدمته األمم المتحدة عبر مندوبها في القدس المحتلة للمساعدة في إتالف «
  .»هذه القذائف، وأن هناك تعاوناً وثيقاً بين وحدة هندسة المتفجرات في الحكومة والفريق الدولي

ولفت إلى . » أبيض موجودة في مخازن خاصة بحاجة إلى إتالففسفور قذيفة 100 نحو«وأشار إلى أن 
غرب محافظة رفح، وهي بعيدة من » عتسمونا«) المستوطنة السابقة(عملية اإلتالف تتم في محررة «أن 

. »السكان، نظراً الى أن إتالف هذه القذائف ال يضر كثيراً، لكن بقاءها يشكل ضرراً أكبر على السكان
  .»عملية اإلتالف بدأت أول من أمس، وستستمر نحو ثالثة أشهر على األقل«وضح أن وأ

  12/3/2010الحياة، 
 

  القدس المقدسات السلطة تدعو لتخصيص خطبة الجمعة عن .9
دعت وزارة اإلعالم الفلسطينية خطباء المساجد والعلماء الى تخصيص خطبة الجمعـة            :  بترا –رام اهللا   

ات ، وما تتعرض له من سياسات إسرائيلية تهدد وجودها ، وتفرض الطـابع              للحديث عن القدس والمقدس   
  .اليهودي عليها

ودعت كذلك المؤسسات الفلسطينية الرسمية واألهلية ، والنقابات واالتحادات والمنظمات الـشعبية إلـى              
  .مواصلة بذل الجهود وإقامة الفعاليات الخاصة بنصرة القدس والمقدسات

نتمنى على كل نقابة أو اتحاد أو مؤسسة اإلعالن عـن           "عالم الدكتور المتوكل طه     وقال وكيل وزارة اإل   
أسبوع لنصرة المقدسات عبر إقامة النشاطات وإصدار البيانات ، والدعوة إلى التجمعات السلمية الشعبية              
، والتنسيق مع المؤسسات ذات االختصاص في الوطن العربي والعالم ، األمـر الـذي يبقـي القـدس                   

قدسات حاضرة في األذهان ، ويخلق رأياً عاماً ضاغطاً على حكومة االحتالل ، التي تسعى للنيل من                 والم
  ".مقدساتنا واستالبها وتهديمها

  12/3/2010الدستور، األردن، 
  

  قرار رئاسي بتعيين أمين مقبول مستشارا بدرجة وزير .10
ي درويش مقبول من وزارة الداخلية  أصدر الرئيس محمود عباس، قرارا بنقل السيد أمين رمز-رام اهللا 

  .إلى مؤسسة الرئاسة، وتعيينه مستشارا بدرجة وزير
وجاء في القرار أن على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل 

  .به من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية
  12/3/2010وكالة وفا، فلسطين، 



  

  

 
 

  

            11 ص                                     1726:         العدد       12/3/2010الجمعة  :التاريخ

  
  طة سعودية دخلت على خط المصالحة في اآلونة األخيرةوسا: رضوان .11

كشف القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أمس عن وساطة سعودية دخلت على خط : غزة
المصالحة الفلسطينية في اآلونة األخيرة، لتعجيل إتمامها قبل انعقاد القمة العربية نهاية مارس الحالي في 

ي تصريح نشرته وكالة قدس نت المحلية، إن المحاولة السعودية وقال رضوان ف .الجمهورية الليبية
جاءت لدفع الجهد المصري قدماً لتحقيق المصالحة قبل القمة العربية، نافياً في الوقت ذاته أي تقدم جديد 

  .على صعيد المصالحة أو التوقيع على الورقة المصرية
حة قبل القمة العربية، حتى نذهب حماس تتمنى أن يكون هناك توقيع على ورقة المصال"وأضاف 

موحدين، ونبحث عن إعادة إعمار قطاع غزة وفك الحصار عنه، والدفاع عن القدس والمقدسات ووقف 
ورأى رضوان أن من الصعب التوقيع على الورقة المصرية دون أخذ  ".المفاوضات من خالل التنازالت

إن األخذ "تلك المالحظات جوهرية، قائالً القاهرة مالحظات حماس والفصائل بعين االعتبار، ألن 
بمالحظات الفصائل الفلسطينية على الورقة المصرية ضرورة لضمان المشروع الوطني والقرارات 

  ".المصيرية للشعب الفلسطيني
  12/3/2010العرب،قطر ، 

  
 المقدح يرفض عرض عباس نقله من لبنان": الشرق األوسط"مصادر لـ .12

 مصدر مقرب من المسؤول السابق للكفاح المسلح الفلسطيني في لبنان، أكد: سوسن األبطح - بيروت
الرئيس الفلسطيني محمود "أن . منير المقدح الذي تم استبعاده من التشكيلة العسكرية الجديدة في لبنان

عباس على استعداد ألن ينقل العقيد منير المقدح من لبنان، مع أي مجموعة يختارها، إلى البلد الذي 
  "لكن المقدح رفض العرضيريد، 

 من توفيق طيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الرسالةالمقدح تلقى هذه "وقال المصدر إن 
  ."ومدير االستخبارات السابق، لكنه ال ينوي مغادرة لبنان

ا أن المقدح لن يتخذ موقفا علنيا قبل عدة أيام، كما أنه لن يعقد مؤتمرا صحافيا، وإنم"وأضاف المصدر 
المقدح هو من أسس الجيش الشعبي وكتائب " مذكرا أن "هم رجاله الذين سيفعلون ذلك في المخيمات

شهداء األقصى، وهذه مجموعات لها وجودها على األرض في مختلف المخيمات اللبنانية في البداوي 
ا منها، وهي وصور وبعلبك كما في الداخل الفلسطيني، وكثير منها ليس مفرغا في فتح وال يتقاضى راتب

 ."قوى فاعلة، ويكاد عدد رجالها يوازي القوى العسكرية األخرى الموجودة في المخيمات
يرفض التكلم "وإذ رفض المصدر تحديد عدد هذه القوات، معتبرا األمر سرا عسكريا أوضح أن المقدح 
بانتظار بروز في الوقت الحالي بسبب وعد قطعه للجهات التي يتفاوض معها من فلسطينية ولبنانية، 

ينتظر وصول مبعوث من الرئاسة الفلسطينية ليتداول «كما أكد المصدر أن المقدح . »نتائج االتصاالت
 ."معه بشأن استبعاده من التشكيلة الجديدة

الشرق " في لبنان لـ"فتح"وقال العميد صبحي أبو عرب مسؤول األمن الوطني القائد العسكري لـ
 - رافضا تحديد الجهة التي قدمت العرض - لمنير المقدح لمغادرة لبنان ، أن عرضا بالفعل قدم"األوسط

وأن المقدح لم يتجاوب مع هذا العرض، والمشاورات معه ال تزال مستمرة، وال بد من الوصول إلى 
ال أعتقد أن منير المقدح يتمرد على أي قرار يتخذ من جانب الرئيس عباس، «: وقال أبو عرب. حل

تشكيلة األمن الوطني الجديدة، الذي أنا قائدها، المقدح ملتزم بها، لكنه . د تكون محقةولكن له مطالب وق
ينتظر جوابا من الرئيس على بعض االستفسارات، وقد يصل مبعوث إلى لبنان يستطيع أن يتحاور معه 

 ."في هذا الموضوع
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المسلح إلى خلفه، أحمد وعما ستفعله فتح في حال أعلن منير المقدح عصيانه وتسليم مسؤولية الكفاح 
ال أتصور أننا أمام تمرد أو أن األخ منير يفكر في هذا األمر، أنا على اتصال ": صالح، قال أبو عرب
 أو 48الحوار قائم، وليست مشكلة أن يتم التسلم والتسليم في هذا المنصب بعد . معه وكل شيء سيحل

 ." ساعة72
 12/3/2010الشرق األوسط، 

  
 في لبنان" الرابطة المارونية "وفد من حماس يزور .13

 برئاسة المسؤول "حماس" جوزف طربيه مع وفد من حركة "الرابطة المارونية"عرض رئيس : بيروت
  .  الفلسطينية-السياسي للحركة في بيروت رأفت مرة، موضوع العالقات اللبنانية 

الحتالل اإلسرائيلي داخل وأعلنت الرابطة في بيان، أن مرة أبلغها أن حركة حماس تعمل على مقاومة ا
محاوالت "، مشيراً إلى "فلسطين وال تستخدم أراضي أي دولة عربية أو أي دولة أخرى لهذه الغاية

  ."إسرائيلية جرت لنقل الصراع إلى الخارج، لكن الحركة لم تُستدرج
خطأ الكبير العبث من ال"، معتبراً أن "احترام الحركة الستقالل لبنان وسيادته ومكوناته ورموزه"وأكد مرة 

وإذ ثمن موقف لبنان ودوره في مساندة القضية الفلسطينية، أكد تمسك حماس . "باالستقرار اللبناني
 الفلسطينية المرحلة الماضية التي -حق العودة ورفض التوطين ووجوب تجاوز العالقة اللبنانية " بـ

 عن اتفاق حصل بين الحركة وممثل ، كاشفاً"شابتها الخطايا، والعودة إلى مثل هذه المرحلة ممنوعة
عدم نقل الخالفات والصراعات الفلسطينية في الداخل إلى المخيمات "مة التحرير في لبنان على منظ

الفلسطينية في لبنان، وتحييد هذا البلد عن مثل هذه الصراعات واحترام سيادته وأمنه واحتضانه للشعب 
  ." واالجتماعية التي يعيشها الشعب الفلسطيني داخل المخيماتالمعاناة اإلنسانية"وأضاء على . "الفلسطيني

 الفلسطينية، وما يحقق في -االنفتاح على كل ما من شأنه أن يوطد ركائز العالقات اللبنانية"وأكد طربيه 
، ومجدداً موقف الرابطة الثابت في تأييدها حق عودة "الوقت نفسه سيادة لبنان وأمنه واستقراره

  .فض التوطين وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلةالفلسطينيين ور
  12/3/2010الحياة، 

  
  حماس تتهم أمن السلطة بتصعيد اعتقال عناصرها بالضفة .14

الضفة الغربية، باعتقال  في اتهمت حركة حماس األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية: رام اهللا
  .قلقيلية وجنينأربعة عشر من أنصارها في محافظات نابلس وطولكرم و

  11/3/2010قدس برس، 
  

 قرار لجنة المتابعة باستئناف المفاوضات تلبية للضغوط األمريكية": الديمقراطية" .15
، في لبنان اختتمت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين احتفاالتها بذكرى انطالقتها الواحدة واألربعين

قرار لجنة المتابعة العربية األخير بالعودة "ن وأشار عضو المكتب السياسي في الجبهة علي فيصل إلى أ
ودعا إلى . "للمفاوضات غير المباشرة أتى تلبية للضغوط األميركية وبما يتعاكس مع إرادة شعبنا

الشروع الفوري في حوار وطني شامل بما يحقق التوافق الوطني لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف "
وفق التمثيل النسبي الكامل، إضافة إلعادة بناء مؤسسات منظمة على انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة 

 لبنية الديمقراطيالتحرير على قاعدة التمثيل النسبي الكامل النتخاب مجلس وطني جديد مدخالً للتجديد 
 . "المنظمة ومختلف هيئاتها
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 اإلنسان اللبناني وبمكانة واعتبر أن عدم إقرار الحقوق اإلنسانية للفلسطينيين في لبنان يعتبر مساً بإنسانية
وأكد على ضرورة . "بل إن إقرارها بات يشكل مصلحة لبنانية وفلسطينية في آن معا"لبنان وسمعته 

 . اإلسراع في إعمار مخيم نهر البارد من خالل تعاون فلسطيني لبناني ودولي
  12/3/2010السفير، 

 
  مروان البرغوثى يناقش دراسة الدكتوراه .16

معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة دراسـة الـدكتوراه المقدمـة مـن مـروان                يناقش   :رام اهللا 
 التـشريعي المجلـس   " حركة فتح والمعتقل داخل سجون إسرائيل، تحت عنـوان           في القياديالبرغوثى،  
  ". فلسطينفي العملية الديمقراطية في وإسهامه الفلسطيني

مة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إن لجنة المناقـشة         أحمد يوسف أحمد مدير المعهد التابع للمنظ      .دوقال  
محمد العزيزبن عاشور، المـدير     .  غياب المناضل مروان البرغوثى، وسوف يشارك فيها د        فيستحضر  

العام للمنظمة وعمرو موسى األمين العام للجامعة العربية، والسفير محمد صبيح األمين العام المـساعد               
 الجـاري  مـارس  16 المناقشة يوم الثالثاء وستعقد. لعرب المعتمدين بالقاهرة فلسطين والسفراء ا  نلشؤو

  .بمقر ملحق معهد البحوث العربية بالقاهرة
  12/3/2010وكالة سما، 

  
  بيان لحكومة نتنياهو يؤكد أن األزمة مع بايدن بسبب االستيطان بالقدس قد انتهت .17

األزمة مع اإلدارة األميركية حول المشروع قالت اإلذاعة اإلسرائيلية إن  :كفاح زبون-  رام اهللا
وقال بيان حكومي رسمي إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي  .االستيطاني الجديد في القدس المحتلة انتهت

 من صباح أمس ببايدن وأعرب له عن أسفه للتوقيت غير 11.30بنيامين نتنياهو اتصل عند الساعة 
وحسب البيان الحكومي، فقد . سكنية جديدة في القدس وحدة 1600المناسب لصدور اإلعالن عن بناء 

وادعى نتنياهو الذي قال أول من أمس إنه ال علم به ". باتت وراءنا"اتفق الرجالن على أن األزمة 
بالمشروع، إن المصادقة النهائية على بناء الوحدات االستيطانية المذكورة ستتم كما يبدو بعد أكثر من 

  . البناء على األرض إال بعد بضع سنواتعام، بينما لن تبدأ أعمال
 12/3/2010الشرق األوسط، 

    
 البناء في القدس لن يتوقف وواشنطن متفهمة ذلك: الحكومة اإلسرائيلية .18

إنه من األهمية التأكيد بأن : "قال سكرتير الحكومة اإلسرائيلية، تسفي هاورز في تصريح إذاعي :الناصرة
يتم تنفيذه في شتى أنحاء المدينة شأنها شأن تل أبيب أو أي مدينة إسرائيل تبني في القدس، والبناء س

، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن الجانب اإلسرائيلي قد أوضح مسبقاً أن قرار تجميد البناء في "أخرى
المستوطنات ال يسري على مدينة القدس، سواء غربي أو شرقي المدينة، وكان هذا األمر معروف 

بناءاً على "وأكّد هاورز أن أعمال البناء ستستمر في مدينة القدس  .ن فيهم األمريكيونللقاصي والداني بم
  ". االحتياجات
إن القدس هي مدينة يجب أن تزداد حجماً وتسد الطلب على المساكن فيها، وإن الحكومة : "وأضاف

  .، كما قال"ستعمل ما يلزم لتلبية الحاجات في هذا المجال
  12/3/2010قدس برس، 
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  غالبية الشبان اليهود ضد منح العرب حقوقا متساوية وضد انتخابهم للكنيست: استطالع .19
من الشبان اليهود يعتقدون أنه يجب عدم منح العرب حقوقا مماثلة لحقوق % 50 للرأي أن عبين استطال

% 48منهم يعتقدون أنه يجب عدم السماح لهم بالترشح للكنيست، وأن % 56اليهود في إسرائيل، وأن 
  .منهم سيرفضون إخالء بؤر استيطانية أو مستوطنات في الضفة الغربية

بإشراف البروفيسور يتسحاك كاتس، " مأجار موحوت"وقد أجري االستطالع من قبل معهد الدراسات 
 عاما، وذلك بهدف فحص مواقف الشبان السياسية 18-15 شخصا في جيل 536وشمل عينة من 

ومن المقرر أن تتم عرض نتائج االستطالع . المهاجرين الجدد والعربونظرتهم للدولة، وعالقاتهم ب
المركز اإلسرائيلي "اليوم، الخميس، في اجتماع مشترك للمدرسة التابعة للجامعة تل أبيب وما يسمى 

  ".لتمكين المواطن
% 49.5وردا على سؤال حول إذا ما كان يجب منح العرب في الداخل حقوقا مساوية لليهود، أجاب 

من الشبان المتدينين % 82وتبين أن هناك عالقة واضحة بين الدين وبين الموقف، حيث أجاب . النفيب
  .من غير المتدينين% 39اليهود بالنفي، مقابل 

ويبرز التأثير الديني أيضا في اإلجابة على السؤال حول انتخاب عرب لعضوية الكنيست، حيث أجاب 
من % 56من الشبان غير المتدينين، وبالمعدل فإن % 47ل من اليهود المتدينين بالنفي، مقاب% 82

  .الشبان اليهود يعتقدون أنه يجب منع العرب من االنتخاب لعضوية الكنيست
بأنهم يرغبون % 91وتناول االستطالع أيضا الخدمة في الجيش واالستعداد لتنفيذ األوامر، حيث أجاب 

ذ أوامر تتضمن إخالء بؤر استيطانية أو منهم إنهم سيرفضون تنفي% 48بالتجند للجيش، وقال 
من الشبان اليهود المتدينين سيرفضون تنفيذ مثل هذه % 81ويتضح أن . مستوطنات في الضفة الغربية

  .من الشبان غير المتدينين% 36األوامر، مقابل 
من الشبان اليهود أنهم على استعداد % 66وبحسب االستطالع فإنه على المستوى الشخصي أجاب 

هو عنصري وغير شرعي، ورغم " الموت للعرب"أجابوا بأن شعار % 78ادقة شاب عربي، وأن لمص
ذلك يتضح أن هناك فرقا كبيرا بين اإلجابة حول العالقة مع العرب على المستوى الشخصي وبين 

  .الموافقة على منحهم حقوقا جماعية
ن العرب، وبالتالي ال يمكن أخذ تجدر اإلشارة إلى أن االستطالع قد شمل عينة صغيرة جدا من الشبا

  .نتائجها بعين االعتبار
  11/3/2010 ، 48عرب

 
  حزب العمل يهدد بالتخلي عن نتنياهو .20

أعلن وزير الزراعة االسرائيلي شالوم سمحون ان حزب العمل الذي ينتمي اليـه بـات               : االذاعة العبرية 
وقـال  . يس الوزراء بنيامين نتانياهو   عليه ان يفكر في االنسحاب من االئتالف الحكومي الذي يترأسه رئ          

حزب العمل بات يجد صعوبات متزايدة في المشاركة في االئتالف الحكومي الذي انـضموا              "سمحون ان   
  ".اليه من اجل اعادة اطالق عملية السالم مع الفلسطينيين

 لقد بـات  خطأ فادحا وهناك ثمن ال بد من دفعه،) اسرائيل(غضب بايدن مبرر، لقد ارتكبت "واضاف ان  
وفي مقابلـة   ". من الصعب اكثر فاكثر بالنسبة الينا نحن اعضاء حزب العمل ان نستمر في هذه الحكومة              

الحكومة لم تدل على    "مع االذاعة االسرائيلية العامة اعتبر وزير الشؤون االجتماعية اسحق هرتزوغ ان            
ن حيث االنتبـاه الـى آليـة اتخـاذ          حكمة في هذه االيام االخيرة، وعليها ان تكون اكثر حذرا ال سيما م            

 ". القرارات ذات االثر السياسي
  12/3/2010الدستور، األردن، 
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  الحكومة مسؤولة عن مصادرة األراضي واالستيالء على العقارات:يوسي ساريد .21

شن وزير التعليم اإلسرائيلي األسبق يوسي ساريد هجوما الذعا على رئيس الوزراء اإلسرائيلي  :غزة
وفي مقال  .تنياهو بسبب قرار بناء مئات الوحدات السكنية في القدس المحتلة، متهما إياه بالكذببنيامين ن

" ميرتس"في عددها الصادر أمس قال ساريد الذي كان يتزعم حزب " هآرتس"نشره في صحيفة 
ار البناء، ال تصدقوا بنيامين نتنياهو لحظة واحدة عندما يقول إنه لم يعلم مطلقا بقر: "الصهيوني اليساري

فلجنة التخطيط اللوائية في القدس تعلم جيدا ما يريده القادة، والحكومة قررت البناء في القدس الكبرى، 
وقامت بمصادرة األراضي الالزمة واالستيالء على العقارات، وطرد العائالت الفلسطينية لكي يحل 

 ".المستوطنون مكانها
 12/3/2010الشرق األوسط، 

 
  إسرائيلي أدين بالتنكيل بفلسطيني وإبقاء رتبته العسكريةاإلفراج عن ضابط .22

قررت المحكمة العسكرية اإلسرائيلية اإلفراج عن ضابط في جيش االحتالل، جرى توقيفه إثر : الناصرة
وأفادت مصادر صحفية  .تنكيله بعدد من المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة قبل نحو عام

ة العسكرية قررت عدم فرض عقوبة إضافية على الضابط أدام ملول، الذي كان قد عبرية بأن المحكم
لقد اكتفت : "وأضافت ".باستخدام العنف غير المشروع ضد فلسطينيين خالل نشاط عسكري"أدين 

المحكمة بالفترة التي قضاها ملول رهن االعتقال وهي أربع وستين يوماً، كما قررت عدم تنزيل رتبته 
   ".العسكرية

  12/3/2010قدس برس، 
  

   لبناء الهيكلاً عالمياًيوم الثالثاءالعتبار  تدعوو  تستعد الفتتاح أكبر كنيس قبالة األقصى"إسرائيل" .23
نشرت مواقع عبرية تابعة للجماعات اليهودية المتطرفة، في األيام :  حسن مواسي-القدس المحتلة 

اليوم األول من ( مارس الجاري / آذار16و إلى اعتبار األخيرة، إعالنات باللغة العبرية واإلنكليزية تدع
جل بناء الهيكل الثالث المزعوم على حساب المسجد األقصى أ من  عالمياًيوماً) أبريل العبري/شهر نيسان

  .المبارك، وتخلل اإلعالن نفسه دعوات القتحام المسجد األقصى المبارك
إن الحكومة اإلسرائيلية والجماعات اليهودية "ب وقال نائب رئيس الحركة اإلسالمية الشيخ كمال خطي

 الفتتاح أكبر كنيس يبنيه اليهود بعد الهيكل الثاني،  مارس يوماً/ آذار15المتطرفة أعلنت عن يوم 
، وهو يبعد مسافة عشرات األمتار عن حائط البراق، )كنيس الخراب" (هاحوربا"وأطلقت عليه اسم كنيس 

نيس في الحي اإلسالمي، وتحت هذا االسم دالالت كبيرة في مستقبل مدينة ومما ال شك فيه أن افتتاح الك
 عاش القدس، خصوصا إذا ما تم الوقوف عند ما تتحدث عنه الجهات اإلسرائيلية من أن حاخاما إسرائيلياً

، كما يزعمون، أن يوم إعادة افتتاح كنيس الخراب هو يوم إعادة م، وكتب يومها متنبئا1750ًفي العام 
 مارس يبدو أن له دالالت لدى المجتمع / آذار15ء البناء في الهيكل الثالث، مما يشير إلى أن يوم بد

 ابريل هي أيام أعياد / مارس وبدايات شهر نيسان/اإلسرائيلي، خاصةً إذا ما أشرنا إلى أن شهر آذار
   ".مميزة عند اليهود، وخاصة عيد الفصح

 مفصلي، فالمؤسسة اإلسرائيلية تريد فيه وضع النقاط على هذا العام فعالً هو عام "أنوذكر خطيب 
الحروف في ما يخص األقصى المبارك ومدينة القدس، فاالفتتاح الرسمي الذي سيشارك فيه قادة 
المؤسسة اإلسرائيلية، سيكون اإلعالن غير المباشر عن البدء بمشروع بناء الهيكل الثالث كما تتحدث 

  ". كثير من األوساط اليهودية
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من البرامج والمخططات اإلسرائيلية المتواصلة بحق " مؤسسة األقصى للوقف والتراث"إلى ذلك، حذرت 
المسجد األقصى المبارك خاصة وضد مدينة القدس بصورة عامة، إذ إن المؤسسة اإلسرائيلية اإلحتاللية 

مدينة القدس في وأذرعها التنفيذية أعلنت عن برامج تصعد من خاللها استهداف األقصى المبارك و
 أكبر وأعلى افتتاحاألسبوع القادم، والبرنامج يمتد على مدار ثالثة أيام من األحد إلى الثالثاء، يشمل 

 مارس، ويتبعه في يوم / آذار15و14كنيس يهودي في البلدة القديمة بالقدس وذلك يوم األحد واإلثنين 
الهيكل الثالث المزعوم على حساب المسجد  مارس تنظيم يوم عالمي من أجل بناء /آذار 16الثالثاء 

األقصى، حيث قد يتخلله دعوات إلى اقتحام المسجد األقصى، باإلضافة إلى نية جماعات يهودية تنظيم 
  . الشهر الجاري29في المسجد األقصى نهاية الشهر في " الفصح العبري"مراسيم تقديم قرابين 

أقيم على حساب " "كنيس الخراب"إلى أن " المستقبل" الناطق بلسان المؤسسة محمود أبو عطا لـشاروأ
المسجد العمري وأرض وقفية إسالمية في حارة الشرف التي هدمها االحتالل وهجر الفلسطينيين من 

   .بيوتهم، وحولت الحي إلى حي استيطاني تحت اسم الحارة اليهودية
واضح، وذلك من خالل التقارير " كنيس الخراب"وشدد أبو عطا أن التركيز اإلسرائيلي على افتتاح 

اإلعالمية العبرية إلى جانب الدعاية الواسعة على مواقع اإلنترنت، وتوزيع الدعوات الشخصية لحضور 
، ووضع فيلم فيديو قصير "الحارة اليهودية بالقدس القديمة"، وبالتحديد على موقع ما يسمى بموقع االفتتاح

في المؤسسة اإلسرائيلية " القيادات الدينية والسياسية"أن عن هذا الكنيس، وتذكير المصادر العبرية 
، فيما هناك إشارات إلى تحضير غير مسبوق من قبل الشرطة اإلسرائيلية، تتزامن االفتتاحسيحضرون 

  .مع افتتاح الكنيس
  12/3/2010المستقبل، 

  
   معلم تاريخي في القدس269خطة إسرائيلية لتغيير معالم  .24

 حسن خاطر، إن .ام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات د أكد األمين الع:القدس
 تعتزم تنفيذ مخطط جديد يعد بمثابة ضربة قاضية لقلب المدينة المقدسة، والبلدة القديمة "إسرائيل"

 معلم تاريخي تشمل شوارع وطرق وأزقة البلدة القديمة 269ومعالمها ومقدساتها، من خالل تغيير معالم 
وأضاف خاطر، في مؤتمر صحفي عقد برام اهللا ، إن هذا المشروع الذي يكشف عنه ألول  .لقدسفي ا

مرة يعد أخطر مشاريع التهويد في البلدة القديمة لغاية اآلن، حيث يشمل أكثر من مرحلة ويستهدف تهويد 
سب المخطط،  معلما آخر ح54، إضافة إلى 215جميع شوارع وطرق وأزقة البلدة القديمة البالغ عددها 

 .ما يعني استهداف عشرات المعالم األثرية والتاريخية داخل المدينة المقدسة
وأوضح خاطر أن المشروع سيطال العديد من األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية على حد سواء، وأن 

 وربما ال يعاد البدء بتنفيذه سيؤدي إلى إغالق عدد من الشوارع والطرق في البلدة القديمة لفترات طويلة،
فتح العديد منها في حال اكتشاف آثار، كما هو متوقع، وهو أيضا ما شأنه إطالة أمد العمل في هذا 

 .المشروع المدمر
 12/3/2010القدس، فلسطين، 

  
  مناقصة لبناء حي استيطاني جديد فيها تنشر "إلكناه"مستعمرة : سلفيت .25

شمال سلفيت في الضفة الغربية، أمس، " إلكناه"مرة نشرت مستع ":وكاالت"، "الخليج "-القدس المحتلة 
وجاء في المناقصة أن المجلس المحلي في المستعمرة يطلب من . مناقصة لبناء حي استيطاني جديد فيها

  .المطلوبة" السياسية والتنظيمية"مقاولين االهتمام بإجراءات إقامة الحي الجديد واستصدار التصاريح 
تروني عن رئيس المجلس المحلي تسادوق زهوراي قوله فيما يتعلق بتوقيت اإللك" يديعوت"ونقل موقع 

إننا نهتم بجمهور السكان في إلكناه وعلى رئيس الحكومة االهتمام بعالقات إسرائيل "نشر المناقصة 
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نحن ال "ولم يكترث زهوراي بالتنديد األمريكي بالقرار االستيطاني األخير في القدس، وقال  ".الخارجية
النمو "وادعى أن األسباب التي دفعته لنشر المناقصة هي  ".لدولة الواليات المتحدة وإنما إلسرائيلنتبع 

بسبب النقص في الوحدات السكنية فإن الشبان ينتقلون على مستوطنات أخرى ونحن "وأنه " الطبيعي
  ".ي وحدة سكنية جديدة في كل عام من أجل سد احتياجات النمو الطبيع100بحاجة إلى بناء 

  12/3/2010الخليج، 
  

  في الخارج تطالب بنصرة المقدسات من االعتداءات الصهيونية "هيئة علماء فلسطين" .26
 حضره رئيس  في بيروت" الروشة-السفير "في الخارج لقاء في فندق " هيئة علماء فلسطين"عقدت 

 لبنان، بسام كايد، عبد - اإلسالميةالهيئة الشيخ عبد الغني التميمي، والمشايخ حسام الغالي عن الجماعة 
اهللا حالق، نواف التكروري، المفتي محمد نمر زغموت ورجال دين فلسطينيون ولبنانيون، ناقشت فيه 

 في الخليل اإلبراهيمي ضم المسجد بإعالن في فلسطين اإلسالميةالعدوان الصهيوني على مقدسات األمة "
ليهودي المزيف واالعتداء على المصلين في  قائمة التراث اإلىومسجد بالل بن رباح في بيت لحم، 

  ".المسجد األقصى
 هي حق لجميع إنما مقدساتنا في فلسطين إن" تاله التميمي قال فيه اثر اللقاء أصدرت الهيئة بياناً
 األنفسفمن اجل حمايتها تهون .  اهللا تعالىبإذن يهودية ولن تكون األيامالمسلمين ولم تكن في يوم من 

ودعا ".  النفير لحمايتها حتى آخر قطرة من دمائهااإلسالميةوواجب األمة . األموالوتنفق  األرواحوتبذل 
 عاجلة لنصرة المقدسات على ارض فلسطين، إجراءاتاتخاذ  "إلى اإلسالميالتميمي منظمة المؤتمر 

ود  والمقدسات وحصار غزه وقضية فلسطين أول البناألقصىبأن يكون المسجد "مطالبا القمة العربية 
 والمسجد ولألقصى للقدس والمقدسات يوماً"  اعتبار اليوم الجمعة إلىودعا البيان  ".على جدول أعمالها

 في فلسطين في مواجهة صلف العدو الصهيوني أهلنا ومسجد بالل، يوما للتضامن مع اإلبراهيمي
  ".وإجرامه

  12/3/2010المستقبل، 
  

   ضد المقدسات"لإسرائي"وجهاء وأعيان غزة يحتجون على ممارسات  .27
في ) 11/3( شارك العشرات من الوجهاء وشيوخ العشائر واألعيان في قطاع غزة يوم الخميس :غزة

 على االعتداءات اإلسرائيلية بحق المقدسات اإلسالمية خاصة المسجد األقصى في مدينة تظاهرة احتجاجاً
ط مدينة غزة األعالم الفلسطينية ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا في ميدان فلسطين وس .القدس المحتلة

والالفتات المنددة باالنتهاكات اإلسرائيلية بحق المقدسات وتدعو األمة العربية واإلسالمية بالوقوف وقفة 
  .حقيقية وقطع الطريق على ضم المسجد األقصى لقوائم التراث اليهودي

  11/3/2010 قدس برس،
  

  خانيونس ونفق شرق رفح دون إصابات لألوكسجين في طائرات االحتالل تستهدف مصنعاً .28
نفذت الطائرات الحربية اإلسرائيلية فجر الجمعة سلسلة غارات استهدفت عدة : حكمت يوسف -غزة 

 يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين أنمناطق في مدينتي خانيونس ورفح جنوب القطاع دون 
لحقت به أ و،نعا ألنابيب األكسجين طائرات االحتالل استهدفت مصإنوقال شهود عيان  .الفلسطينيين

كما واستهدفت الطائرات نفقا يقع  . اندالع حريق تاله عدة انفجاراتإلى القصف ىدأإضرار جسيمه و
  . في صفوف الفلسطينيينإصابات يبلغ عن أنشرق معبر رفح جنوب قطاع غزة دون 

  12/3/2010وكالة سما، 
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   يوم على الحصار1000  شمعة بمناسبة مرور1000 بإضاءةاعتصام في غزة  .29
اعتصم عشرات الفلسطينيين والمتضامين األجانب المناهضين للحصار اإلسرائيلي على : )آي.بي.يو(

غزة، أمس، في مدينة غزة، وأشعلوا شعلة وألف شمعة في داللة على عدد األيام التي استغرقها الحصار 
على الحصار اإلسرائيلي على  الذي يعني مرور ألف يوم ،1000وشكلت الشموع رقم  .حتى اآلن

القطاع، في حين حمل بعض المشاركين واألطفال صوراً لضحايا الحصار وشعارات تطالب برفعه 
وقدم أطفال عرض اوبريت مسرحي يندد  .فوراً، وذلك في ساحة الجندي المجهول غرب مدينة غزة
  .بالحصار ويدعو لحماية أطفال فلسطين من آثاره المدمرة

  12/3/2010الخليج، 
  

  العالم مازال يتنكر لمبادئه اإلنسانية بشأن حصار غزة": المنتدى الفلسطيني في هولندا" .30
بشدة استمرار فرض الحصار الظالم المفروض على " المنتدى الفلسطيني في هولندا" استهجن :أمستردام

ية أقل ما قطاع غزة، والذي دخل يومه األلف بحصيلة ضحايا تجاوزت الخمسمائة في ظل أوضاع إنسان
نسخة " قدس برس" اليوم، وصل وفي بيان صادر عن المنتدى .توصف بأنها بعيدة كل البعد عن اإلنسانية

إن دخول الحصار الجائر على مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة، يومه األلف، : "منه
  ".دليل فاضح على تنكّر المجتمع الدولي للمعاهدات والمواثيق اإلنسانية والحضارية

رها في نجدة مليون ونصف المليون القيادة المصرية القيام بدو" المنتدى الفلسطيني في هولندا"وناشد 
إنسان فلسطيني يعيشون في قطاع محاصر، الذي قارب على دخول عامه الرابع على التوالي، وقد هدد 

  .ما تبقى للفلسطينيين فيه، من فرص الحياة اإلنسانية الالئقة
  12/3/2010قدس برس، 

  
 أوضاع األسيرات ازدادت سوءاً: تقرير فلسطيني .31

للدراسات في األراضي الفلسطينية، أن األسيرات الفلسطينيات يتعرضن " األسرى"مركز  أفاد :رام اهللا
  .النتهاكات متواصلة في سجون ومعتقالت االحتالل، مشيراً إلى أن أوضاعهن ازداد سوءاً عن ذي قبل

 إن األسيرات الفلسطينيات يعشن أقسى الظروف: "نسخة منه" قدس برس"وقال المركز، في بيان وصل 
الحياتية في السجون اإلسرائيلية؛ فهن يواجهن معاناة حقيقية على صعيد انتظام الزيارات الخاصة بذويهم، 
ووضع العراقيل أمام إدخال األهالي لألغراض الشخصية والكتب لألسيرات اللواتي يقضين معظم وقتهن 

البس والقضايا المعيشية بالغرف، وعدم توفير الخدمات الطبية الالزمة واالحتياجات المتعلقة بالم
  ".والشخصية لهن، إضافة إلى سوء نوعية وكمية األكل الذي تخصصه إدارة السجن لألسيرات

من جانبه؛ ناشد مدير المركز رأفت حمدونة المؤسسات الرسمية واألهلية والجمعيات الحقوقية، 
إلسرائيلي لتحرير بالضغط على الجانب ا"والمنظمات المتضامنة والداعمة لألسرى واألسيرات، 

  ".األسيرات الفلسطينيات من سجون االحتالل والبالغ عددهن نحو خمس وثالثون أسيرة
  12/3/2010قدس برس، 

  
   طفل فلسطيني في سجون االحتالل300 :قراقع .32

استنكر وزير شؤون األسرى والمحررين بالسلطة الفلسطينية عيسى قراقع ممارسات قوات : قنا - الخليل
 قاصرين وتزرع اإلرهاب وقال إن دولة تعتقل أطفاالً. سرائيلي بحق األطفال الفلسطينييناالحتالل اإل

 طفل فلسطيني قاصر ال يزالون 300 أن ما يقرب من والرعب في نفوسهم، لن يكتب لها الحياة، موضحاً
يلي إن االحتالل اإلسرائ: "وقال قراقع .يقبعون في سجون االحتالل ويعيشون في ظروف قاسية وصعبة
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مارس حرب اعتقاالت مقصودة وممنهجة على األطفال الفلسطينيين خالل السنوات األخيرة، حيث بلغ 
  )". طفل فلسطيني3000 (2000عدد األطفال الذين اعتقلوا منذ عام 

  12/3/2010الشرق، قطر، 
  

  "مشبوهة"استخدمت طفالً لفتح حقائب " غوالني"وحدة : تحقيق .33
التابعة للجيش اإلسرائيلي باستخدام طفل " النخبة"م قوة من وحدات  كُشف النقاب عن قيا:الناصرة

، خشية أن يكون بداخلها قنبلة "مشبوهة"فلسطيني كدرع بشري، من خالل إجباره على فتح حقائق 
فقد ذكرت اإلذاعة العبرية أن النيابة العسكرية قدمت الئحة اتهام  .مفخخة، وذلك خالل الحرب على غزة

الخاصة، شاركا في الحرب األخيرة على قطاع غزة، بتهمة استخدام " غوالني"اء ضد جنديان من لو
 طفالً فلسطينياً في وبينت الئحة االتهام أن الجنديين المذكورين أجبراً .مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية

مشيط ، حيث جرت الواقعة، وفقاً خالل عملية ت"مفخخة"التاسعة من عمره على فتح حقائب اشتبه بكونها 
 . في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة2009 يناير /في شهر كانون ثاني" غوالني"نفذها جنود لواء 

 يوليو الماضي، وذلك بعد أن أكدت /وقالت اإلذاعة أنه جرى فتح تحقيق في الحادث في شهر تموز
رائيلي التابع لمنظمة الحادثة مفوضية األمم المتحدة لحماية األطفال وقت النزاعات المسلحة والفرع اإلس

  .حقوق الطفل
  12/3/2010قدس برس، 

  
  مركز حقوقي فلسطيني يطالب االتحاد األوروبي بمقاطعة تل أبيب اقتصادياً .34

دول االتحاد األوروبي بفرض مقاطعة اقتصادية على تل " المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان" طالب :غزة
جريمة "تهجها حكومة بنيامين نتنياهو، معتبراً االستيطان أبيب، رداً على السياسات االستيطانية التي تن

 المركز المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم من االحتالل وتحمل مسئولياته القانونية دعاو ".حرب
  .واألخالقية والوفاء بالتزاماته

  12/3/2010قدس برس، 
  

   البارد تسوية أوضاعها من جمعيات عاملة بمخيم نهر" اللبنانيةالداخلية"نتقد طلب ت" شاهد" .35
مؤسسة شاهد لحقوق اإلنسان في لبنان استغربت  أن بيروتمن  11/3/2010 قدس برس،نشرت وكالة 

 فبراير الماضي والموقع من وزير / شباط15القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية اللبنانية والمؤرخ في 
غير مرخصة لمؤسسات إنسانية فتح وإنشاء مراكز ومكاتب "الداخلية زياد بارود، تحت عنوان 

وفيه يطلب منها تسوية أوضاعها القانونية تحت طائلة ". واجتماعية في البقعة المحيطة بمخيم نهر البارد
أن " قدس برس"أرسلت نسخة منه لـ) 11/3(وأكدت مؤسسة شاهد في بيان لها يوم الخميس  .المسؤولية

 اللبناني المنظم لها سواء داخل المخيمات أو الجمعيات والمؤسسات العاملة يجب أن تخضع للقانون
  . خارجها، لكن في ظروف أفضل من ذلك

وحذرت من أن نتائج القرار سوف يكون واحداً سواء كان بالنسبة للمخيم القديم أو البقعة المحيطة 
سكان هذه بالمخيم كما تسميها الحكومة اللبنانية، أو المخيم الجديد كما يسميه أبناء  المخيم، إلن معظم 

وأشار البيان إلى أن المخيمات الفلسطينية في لبنان بيئة غير صالحة للحياة  .المنطقة هم فلسطينيون فعال
وبالتالي . تزداد سوءا عاما بعد عام، من دون أن يكون هناك أفق لتحسين الواقع"اإلنسانية، وقال بأنها 

  ".ين هذا الواقع باإلمكانات المتواضعة جداتعمل العديد من المؤسسات والجمعيات األهلية لمحاولة تحس
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وشددت مؤسسة شاهد على أنها مع شرعنة كل أعمال المؤسسات والجمعيات وأن تكون خاضعة للقانون 
اللبناني، لكن بعد الموافقة على منح جميع هذه المؤسسات التراخيص الالزمة بعد تعديل شروط التسجيل 

  ).1908ر لعام قانون العلم والخب(بالنسبة للفلسطيني 
وأشار البيان إلى رداءة األوضاع التي يعيشها الفلسطينيون في مخيم نهر البارد وأكد أن الحوار هو 
الطريق األنسب لحلها، وكشف البيان النقاب عن خشية باقي المخيمات الفلسطينية من أن تتخذ قرارات 

الصحية والسكنية، على حد مشابهة بحقهم، من دون النظر إلى تحسين أوضاعها خصوصا أوضاعها 
  .تعبيره

 عبد الكافي  في شمال لبنان،نهر الباردنقالً عن مراسلها في مخيم  11/3/2010األخبار، وأضافت 
 "البقعة المحيطة بالمخيم"مسؤول الحزب الشيوعي الفلسطيني، عيسى حمدان، رأى أن تسمية ، أن الصمد

قد يمنع غداً قيام أي نشاط فيها، مع خشيتنا " وأنه "ه اليوملما وصلنا إلي"، مهدت "المخيم الجديد"بدالً من 
  ."أن يتحول األمر إلى نموذج يطبق في باقي المخيمات

مقاربة " إلى أن "األخبار" لـفي حديثمسؤول جبهة التحرير الفلسطينية في لبنان، محمد ياسين، وأشار 
 الفلسطينية، واالتفاق على صيغ -للبنانية المسألة بهذا الشكل خطيرة ألنها تجري قبل تنظيم العالقات ا

  ."تحدد حقوق الفلسطينيين وواجباتهم في لبنان، وبادرة سلبية في التعاطي معنا واستهداف للمخيم
لم " أن القرار "األخبار"وأوضح مسؤول الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في الشمال، أركان بدر، لـ

ذه، وال نمانع في ترخيص عملها، لكن على األخوة اللبنانيين تسهيل يحدد موعداً زمنياً للمؤسسات لتنفي
  ."وجود تعقيدات وشروط تعجيزية للحصول على التراخيص"، الفتاً إلى "ذلك

 جمعية ومؤسسة، تضمنت اسم 23غير أن المثير كان أن قرار وزارة الداخلية ُأرفق بالئحة تضم أسماء 
ابعة لها والمهمة التي تقوم بها، لدرجة أن والء هذه المؤسسات المركز واسم المسؤول عنها، والجهة الت
فمثالً، أشارت الالئحة إلى جمعية مؤيدة لعباس زكي وأخرى ! ُصنّف سياسياً ضمن الفريق الواحد

 توفيق األسعد إلى اعتبار هذه .لسلطان أبو العينين، ما دفع مسؤول مستوصف الشفاء بالمخيم د
ال مشكلة لدينا ألن المستوصف فرع من جمعية "ومع أن األسعد رأى أنه  ."تةاستخبارية بح"المعلومات 

لن تنال تراخيص بسبب التعقيدات القانونية، ما "، فقد رجح أن بقية الجمعيات "النداء اإلنساني في صيدا
  ."سينعكس تراجعاً في الخدمات المقدمة ألهالي المخيم

  
   فتح وحماسمسؤوليمسرحية فلسطينية تهاجم  .36

، وقالت إن هذه "الحبل السرى" كشفت صحيفة التليجراف عن مسرحية فلسطينية تحت اسم :زةغ
 .المسرحية صدمت مشاهديها بقطاع غزة، حيث وصفت الساسة الفلسطينيين بمجموعة من المحتالين

 حماس وفتح على حد سواء، مهمة إياهم حركتي تهاجم التيوتعد المسرحية نوع من الكوميديا الالذعة 
  . أحضان إيران والواليات المتحدةفي واالرتماء الفلسطينيجاهل معاناة الشعب بت

 فلسطين، إال أنها فيوعلى الرغم من أن المسرحية تنتقد الحركتين الرئيستين اللتين يهيمنان على السلطة 
 اإلسرائيلي ظل الحصار فيوتصور المسرحية معاناة شعب غزة  . هجومها على حركة حماسفيتركز 
  . تفاقم بعد سيطرة حماس عليهوالذي لألراضي ، كما وصفته الصحيفةصري،الم

  12/3/2010وكالة سما، 
  

  ال جدوى من الرهان على انخراط العدو في العملية السلمية: سليمانالرئيس  .37
قرار الحكومة اإلسرائيلية بناء مستوطنات جديدة يؤكد "رأى الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان أن 

رى أن ال جدوى من أي رهان أو فرصة للعدو لالنخراط في العملية السلمية على قاعدة مؤتمر مرة أخ
 إلىسياسة الهروب " أن إلىولفت في تصريح أمس . "مدريد بكل مندرجاته ومبادرة بيروت العربية
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ا ليست  أنهإلىاألمام والتملص من الضغوط الدولية التي تعتمدها حكومة العدو تشير بما ال يقبل الشك 
جاهزة وال راغبة في بدء مفاوضات جدية مع الفلسطينيين بهدف التأسيس لحل شامل وعادل ودائم في 

  ."منطقة الشرق األوسط يعطي الفلسطينيين حقوقهم وفي طليعتها حق العودة
  12/3/2010الحياة، 

  
  لقاء موسع لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في بلدية صيدا: لبنان .38

بدعوة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ولجنة المتابعة الخاصة بتـشريع           : د زيات  محمو -صيدا  
قانون حق العمل، استضافت بلدية صيدا في قاعة مكتبتها العامة، لقاء موسعا بحضور ممثلين عن كافـة                 

 عبد  دصيدا  س بلدية   يفصائل العمل الوطني الفلسطيني في لبنان واالتحادات النقابية واللجان الشعبية، ورئ          
  .الرحمن البزري، ومسؤول االتحادات والمنظمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية خالد عارف

وقد جرى خالل اللقاء عرض مشروع القانون المقدم والمتعلق بمنح الالجئين الفلسطينيين حـق العمـل                
دف اقراره كتشريع يحمي ويـنظم      بهدف اقراره بصيغته النهائىة تمهيدا لرفعه الى كافة الكتل النيابية به          

وقد اجمع الحضور على ضرورة االسراع في اصدار التشريع القانوني بالنظر لالوضاع             .عمل الالجئين 
  .االجتماعية المأساوية الضاغطة نتيجة حرمان الالجئين من ممارسة العديد من المهن

وهناك اجماع سياسي من قبـل جميـع        واعتبروا ان الحقوق المدنية االجتماعية واالنسانية كل ال يتجزأ،          
الطيف السياسي واالجتماعي من اجل االسراع في اقرار الحقوق المدنية واالجتماعية، ورفع التحفظ على              

 والذي تضمن معاملة الالجئـين      1964بروتوكول الدار البيضاء، والذي أقرته جامعة الدول العربية عام          
  .المواطنين فيها باستثناء الجنسية والوظيفة العامةالفلسطينيين في الدول المضيفة بنفس معاملة 

أكد البزري على دعمه لتحرك مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ولجنـة المتابعـة بهـدف وضـع                 و
 .مشروع قانون موحد يحظى باجماع كافة المؤسسات المدنية واالجتماعية والقوى السياسية الفلـسطينية            

لتعامل مع هذه الحقوق من كافة الكتل النيابية، والمطلـوب وضـع            وأكد عارف ان هناك مناخا ايجابيا ل      
برنامج لزيارة الكتل النيابية والقيادة السياسية وتقديم مذكرة موحدة باسم كافـة الالجئـين الفلـسطينيين                

  .المقيمين في لبنان
  12/2/2010الديار، لبنان، 

  
  المفاوضاتلجنة المبادرة العربية تحدد مهلة ثالثة أيام قبل سحب دعمها .39

هددت لجنة مبادرة السالم العربية بسحب موافقتها السابقة على إجراء :  محمد الشاذلي-القاهرة 
مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ما لم تلغ إسرائيل قرار بناء وحدات 

  . ددت لذلك مهلة ثالثة أياماستيطانية جديدة في القدس الشرقية أو في األراضي الفلسطينية المحتلة، وح
وقال االمين العام للجامعة العربية عمرو موسى عقب اجتماع اللجنة الطارئ على مستوى المندوبين 

المطروح اآلن في مواجهة االجراءات « الخميس إن -في مقر الجامعة ليل األربعاء )  دولة13(الدائمين 
ال يمكن استئناف المفاوضات، سواء «فاً أنه ، مضي»االسرائيلية االخيرة أال تكون هناك مفاوضات

، »المباشرة او غير المباشرة، ما لم تلغَ القرارات االسرائيلية، وسنبحث عن وسيلة أخرى او أسلوب آخر
 48 أو 24اللجنة ستجتمع مجدداً على مستوى المندوبين أو المستوى الوزاري في ظرف «مشيراً إلى أن 

  . لتقرر الخطوة المقبلة» ساعة
  12/3/2010الحياة، 
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 محاوالت إيرانية لخداع الفلسطينيين: أبو الغيط .40
 حذر وزير الخارجية المصرية احمد ابو الغيط امس، في حديث مع التلفزيون المصري، من :يو بي آي

إيران تحاول إيهامهم بأنهما سوياً يستطيعان «، موضحاً ان »محاوالت إيرانية لخداع الفلسطينيين«
ال يجب أن ندفع .. سرائيل، وهذا االمر سيؤدي إلى صدام سيدفع ثمنه الطفل الفلسطينيالقضاء على إ

 . »بأطفال فلسطين في مواجهة األسد اإلسرائيلي الظالم
.. نرغب أن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم الشرعية من خالل فهم عالقات القوة في المنطقة«وتابع 

ر في توجيه ضربة إلى المفاعالت النووية وإذا حدث ذلك إياك أن تفك: إيران يهمها أن تقول للغرب
سأقوم بإشعال الحرب على مستويات واسعة في المنطقة من خالل أذرعها في جنوب لبنان وغزة واليمن 

 . »والصومال والعراق
  12/3/2010السفير، 

  
   وحدة سكنية في القدس1600ببناء " اإلسرائيلي"القرار تركيا تدين  .41

 وحدة سكنية 1600ببناء " اإلسرائيلي"أدانت أنقرة القرار  ":وكاالت"، "الخليج "-عواصم القدس المحتلة، 
اتخاذ هذا القرار في هذا السياق يفتح "وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية ان ، في القدس الشرقية

ادة النظر في إع"ب" إسرائيل"وطالب البيان ". ونواياها" إسرائيل"المجال أمام شكوك جدية حول موقف 
  ".موقفها وتجنب اإلجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس وتقويض عملية السالم

  12/3/2010الخليج، 
  

  ميالد جمعية امازيغية لدعم الشعب الفلسطيني: المغرب .42
اعلن في مدينة الحسيمة الواقعة بشمال المغرب ان جمعية امازيغيـة جديـدة   : 'القدس العربي'الرباط ـ  

مساندة الشعب الفلسطيني في اطار الرد على محـاوالت اختـراق الـدعم المغربـي للـشعب                 تأسست ل 
الفلسطيني الذي تنشط في اطاره جمعيات مدعومة من الدولة العبرية وتتخـذ مـن االمازيغيـة غطـاء                  

  .لنشاطها
مفتوحة عن احد مؤسسي الجمعية االمازيغية لمساندة الشعب الفلسطيني ان الجمعية           ' هسبريس'ونقل موقع   

وحسب نفـس المـصادر      .في وجه المغاربة كافة وتضم كل األمازيغ المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية          
فإن المؤتمر التأسيسي للجمعية انتخب أدرداك شريف رئيسا ومراد المرابط نائبا له فيما انتخـب ايـوب                 

  .الشاوش امينا عـاما وشريف الشاوش نائبا له
  12/3/2010القدس العربي، 

  
  دمشق تؤكد لكبوتشي دعمها للشعب الفلسطيني .43

 جدد رئيس مجلس الشعب السوري محمود األبرش دعم بالده للشعب الفلسطيني في مواجهة :وام
وأكد األبرش خالل مباحثاته، أمس، في دمشق مع مطران القدس في المنفى  ".اإلسرائيلية"االنتهاكات 

حقيق المصالحة الوطنية في إطار تعزيز صمود هيالريون كبوتشي ضرورة توحيد الصف الفلسطني وت
وتناولت المباحثات األوضاع في األراضي الفلسطينية وجرائم  .الشعب الفلسطيني ومقاومته لالحتالل

االحتالل وانتهاكاته وممارساته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني وعمليات االستيطان والتهويد وتداعيات 
وشدد الجانبان على ضرورة مواصلة العمل مع جميع الجهات  .ذلك على أمن المنطقة واستقرارها

  .إلجبارها على رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر" إسرائيل"الدولية للضغط على 
  12/3/2010الخليج، 
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  أطلقوا سراح شاليط فوراً: االتحاد األوروبي لحماس .44
باإلفراج فوراً عن الجنـدى األسـير جلعـاد          أصدر البرلمان األوروبى بياناً يدعو فيه حماس         :بروكسل

شاليط، والسماح للصليب األحمر بزيارته وتمكينه من االتصال بأسرته، مضيفاً إلى أهمية وجـود حـل                
  .فورى لهذه القضية الذى من شأنه اإلفراج عن شاليط

شـاليط  وتنقل صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية عن البرلمان، حيث أبدى أسفه الستمرار تجاهـل              
كما كرر البرلمان دعواته إلى الجانب اإلسرائيلى لإلفـراج عـن األسـرى             . ولحقوقه األساسية كإنسان  

  .الفلسطينيين وفقاً لالتفاقات الدولية بما فيها اتفاق جنيف
وتفيد الصحيفة اإلسرائيلية أنّه وفقاً لهذا القرار الصادر عن البرلمان األوروبى، فسيتم بنـاء ثقـة بـين                  

نيين واإلسرائيليين، حيث تعد جزءا أساسيا من عملية السالم التى من شأنها قيام دولتين تعيـشان                الفلسطي
وقد أشار االتحاد األوروبى إلى أنّه يعطى الكثيـر مـن األمـوال إلـى               . جنباً إلى جنب فى سالم وأمن     

  .رالفلسطينيين، حيث يأمل أن تتفاعل فلسطين بشكل عام، وحماس بشكل خاص مع هذا القرا
12/3/2010وكالة سما،   

  
  المعلومات حول انسحاب فلسطيني من المفاوضات غير المباشرة غير دقيقة: كراولي .45

صرح الناطق باسم وزارة الخارجية االميركية فيليب كراولي بـان          :  الوكاالت –محمد هواش   –رام اهللا   
: وقـال . اشرة غير دقيقة  المعلومات التي تحدثت عن قرار فلسطيني باالنسحاب من المفاوضات غير المب          

لم نسمع شـيئا يـشير الـى انهـم          .  ساعة صحيحة  24ال اعتقد ان المعلومات التي يجري تداولها منذ         "
على حد علمي   "واضاف ان المكالمات الهاتفية تكثفت امس بين ميتشل واالطراف في المنطقة و           ". انسحبوا

  ".من المفاوضات غير المباشرةان الفلسطينيين لم يبلغوا المسؤولين األميركيين انسحابهم 
12/3/2010النهار،   

  
   67نؤمن أنه عبر المفاوضات يمكن بلوغ دولة فلسطينية في حدود عام : بايدن .46

من الناصرة نقالً عن مراسلها أسعد تلحمي، اختتم نائب الرئيس األميركـي             12/3/2010 الحياة،   ذكرت
إلسرائيل وبالتزام الواليات المتحدة أمن الدولـة       جو بايدن زيارته إلسرائيل بخطاب مفعم بإعجابه وحبه         

  . ألقاه في جامعة تل أبيب» أفضل صديقة للواليات المتحدة«العبرية 
) الخمـيس (أعلن هذا الصباح «استجابة نتانياهو الذي » تثمينه« إلى ذلك أعرب بايدن خالل خطابه، عن     

ودعـا الـى بـدء      . »)السـرائيلي االعـالن ا  (انه يعكف على وضع عملية تحول دون تكرار ما حدث           
سـتحمل المـسؤولية الي طـرف يمـس         «المفاوضات من دون تأجيل، وقـال ان االدارة االميركيـة           

  .»بالمفاوضات
اللغاء مشروع  " إسرائيل"رغم ذلك، لم ُيشر بايدن في كلمته امام الجامعة الى أن واشنطن ستضغط على               

البدء الفعلي بالبنـاء فـي هـذا المـشروع بالـذات            «أن  البناء، بل اكتفى بالقول ان نتانياهو طمأنه الى         
، مشيرا الى ان الفلسطينيين اساؤوا الفهم واعتقدوا ان البناء سيبدأ فورا،            »سيستغرق على االرجح سنوات   

  .»سيكون لدى المفاوضين وقت لحل هذا والقضايا االخرى التي لم تحسم بعد«: واضاف
اوباما يثـق بـرئيس الـسلطة       «، قال بايدن إن الرئيس باراك        الفلسطينية –وعن المفاوضات اإلسرائيلية    

، وبالنسبة الى اإلسرائيليين هناك أخيراً زعيم فلـسطيني يـشاركهم           )أبو مازن (الفلسطينية محمود عباس    
لكن بدالً من ذلك تقوم الحكومـة       ... فرصة ال ينبغي تفويتها     «وأضاف انها   . »فكرة إقامة دولة فلسطينية   

... ، ما يزعزع الثقـة ومواصـلة االتـصاالت          )في مستوطنات القدس  (تصديق على بناء    اإلسرائيلية بال 
  . »وطلبت من الرئيس اوباما أن يندد بالقرار فوراً
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وتابع بايدن نؤمن انه عبر المفاوضات يمكن للطرفين بلوغ إنهاء النزاع، بدولة فلسطينية في حدود عـام                 
  ... .منية  وإسرائيل كدولة يهودية لها مصالحها األ1967

علـى  » يغلـي غـضباً  «أفادت في عنوانها الرئيس أمس أن بايدن  » يديعوت أحرونوت «وكانت صحيفة   
، 1967إسرائيل على خلفية إصرارها على مواصلة البناء في المستوطنات في األراضي المحتلـة عـام                

غلقة إلى أن القرارات    وانه هاجم بشدة غير مسبوقة حكومة نتانياهو وقرار البناء، وألمح في اجتماعات م            
من شأنها أن تشعل النيران فـي الـشرق         «التي يتخذها نتانياهو في شأن مواصلة البناء في المستوطنات          

بمثابة مادة تفجيرية قـد تجـر الـشرق         «وتابعت أن بايدن يرى البناء في القدس الشرقية         . »األوسط كله 
  . »األوسط برمته نحو حرب دامية

  )  أ ف ب، رويترز، أب، يو بي آي، د ب أ( نقالً عن وكاالت 12/3/2010 السفير، وأضافت
أعلم أنكم محبطون من الصواريخ التي تطلق من غزة ولبنـان،           «: أن بايدن قال لإلسرائيليين في خطابه     

لكن بالقدر ذاته فإن الفلسطينيين أيضا      . ومن عدم قدرة زعماء فلسطينيين على اتخاذ قرارات تجاه السالم         
  . » مع القيادة اإلسرائيلية ونياتها تجاه السالميواجهون أزمة

  
      تثير سخط أصدقائها" إسرائيل": "إندبندنت"و" تلغراف" .47

أفردت الصحف البريطانية الصادرة اليوم حيزاً كبيراً من صفحاتها تناولت فيه بالتعليق والتحليل إعـالن               
ية امتعاضاً نادراً من تل أبيب لمـا        مبد, مؤخرا عن خطط لبناء مستوطنات في القدس الشرقية       " إسرائيل"

  .سببه موقفها األخير من إحراج لحلفائها الغربيين وخصوصا الواليات المتحدة
التـي  " "إسـرائيل "كتبت صحيفة ذي ديلي تلغراف في افتتاحيتها أن على          " إسرائيل تعتذر "وتحت عنوان   

  .أن ال تثير سخط أصدقائها" يحيط بها األعداء من كل جانب
أن في هذا الوقت العصيب الذي يسعى فيه جوزيف بايدن نائـب الـرئيس األميركـي لتهيئـة          وأضافت  

اختارت الحكومـة اإلسـرائيلية أن      , والفلسطينيين" إسرائيل"األجواء إلطالق مفاوضات غير مباشرة بين       
  .تُعلن عن خططها إلقامة مزيد من المستوطنات في القدس الشرقية

اتسمت على  " إسرائيل" أن هذه الخطوة من جانب       -ها اليمينية المحافظة  المعروفة بميول –ورأت الصحيفة   
مما دفـع المـسؤولين     , أحسن تقدير بالرعونة وانطوت في أسوأ األحوال على قدر من االزدراء لبايدن           

  .اإلسرائيليين لالعتذار
وعلّقـت  , وقد زعم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لم يكن يعرف أن اإلعـالن سيـصدر               

  .الصحيفة على ذلك بالقول إما أنه كان يقول الحقيقة أو كان يكذب
وتمضي الصحيفة إلى القول إن نتنياهو رغم أنه أنكر معرفته باإلعالن إال أنه مع ذلك لم يتنـصل مـن                    

فاإلحراج يكمن على ما يبدو في توقيـت اإلعـالن          " المدينة المتنازع عليها  " مسكن في    1600خطة بناء   
  .في جوهرهوليس 

, التي وصفتها بأنهـا ال تُـصدق      , وال توضيحاتها " إسرائيل"أن ال اعتذار    صحيفة ذي إندبندنت    وذكرت  
  .يمكنها أن تحجب تلك الحقيقة

. الحقيقية لمفاوضات السالم غيـر المباشـرة  " إسرائيل"وأردفت الصحيفة قائلة إن اإلعالن ينم عن نظرة         
إيصالها في معناها األوسع هي أن نتنياهو ربما يتظاهر برغبته          " يلإسرائ"وقالت إن الرسالة التي أرادت      

في عقد مفاوضات السالم غير أن األولوية عنده هي خلق واقع علـى األرض لـن يكـون بإمكـان أي               
  .مفاوضات في المستقبل تغييره

11/3/2010نت، .الجزيرة  
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  "إسرائيل"بلير يختزل حل الصراع بضمان أمن  .48
عوث الرباعية الدولية إلى الشرق األوسط توني بلير في مقابلة أجراها معـه موقـع               قال مب ): أي.بي.يو(
القضية األساسية ليست أن بإمكاننـا حـل القـضايا          "اإللكتروني ونشرها أمس، إن     " يديعوت أحرونوت "

 النهائية مثل الالجئين والحدود والقدس، ورغم أن هذه قضايا صعبة لكن القضية األساسية هي انه في هذه                
على الفلسطينيين أن يكونوا واثقـين      "وأضاف أن   ". ضمان أمنها " إسرائيل"المنطقة الصغيرة ينبغي على     

  ".بأنهم إذا نفذوا الخطوات الصحيحة فإنه سيكون باإلمكان إقامة دولتهم
12/3/2010الخليج،   

  
  من دون األنفاق سيكون وضع غزة أسوأ: هولمز .49

ن العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنـسانية، جـون هـولمز،    وصف مساعد األمي: نزار عبود -نيويورك 
، معتبراً  2007الوضع اإلنساني في غزة بأنه مؤسف وبأن غزة تمثل سجناً جماعياً مفتوحاًَ منذ حزيران               

  .أن الوضع سيكون أسوأ من دون األنفاق بين القطاع ومصر
فإن الوضع المعيشي في غزة سيكون      ،  »غير الشرعية التي تشغلها عصابات    «وتابع أنه من دون األنفاق      

وانتقد الحكومة اإلسرائيلية على معاملة الفلسطينيين بهذه الطريقة، قـائالً          . أسوأ بكثير مما هو عليه حالياً     
. إنهم يستخدمون مليوناً ونصف مليون فلسطيني كورقة مساومة من أجل إطالق األسير جلعـاد شـاليط               

ر شيئاً، نافياً علمه بأي تطور في قضية تبادل األسرى، متمنياً           وشكك في أن اإلفراج عنه سيغير من األم       
  .أن تحرك زيارة األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، القريبة الى القطاع، األمور

12/3/2010القدس العربي،   
  

  وضع غزة بلغ حد األزمة البشرية: الجديد" األونروا"مفوض  .50
اإلنساني في قطاع غزة حد األزمة البـشرية، حـسب توصـيف            بلغ الوضع   :   نزار عبود  -نيويورك  

، فيليبو غراندي، في أول إطاللة صـحافية        »األونروا«المفوض الجديد لوكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين       
  .له في نيويورك

. ورأى غراندي، أن الوضع يتدهور بسرعة جراء الحصار اإلسرائيلي المفروض على غزة منذ ألف يوم              
ا األمر يسهم في تكسب السوق السوداء على حساب المحتاجين، بينما يقف المجتمع الـدولي               ورأى أن هذ  

  .عاجزاً عن تلبية احتياجاتهم المتزايدة مع كل مواجهة عسكرية أو من دونها
ونفى المسؤول الدولي أن تكون الدول العربية متقاعسة في تلبية احتياجات الفلسطينيين، رغم أن الجانب               

وأكـد أن   . برنامج التمويل للوكالة نفسها يأتي من الواليات المتحـدة واالتحـاد األوروبـي            األكبر من   
المتبرعين العرب كانوا أسخياء باستمرار وأحياناً يلبون النداءات بالكامل قبل أن تسهم دول أخرى فـي                

ن أجل حثّ العرب    وأشار إلى أنه ينوي المشاركة في القمة العربية المقبلة في طرابلس م           . برامج الوكالة 
  .على المساهمة المنتظمة في الميزانية العامة

وأثنى غراندي خصوصاً على توجه الحكومة اللبنانية الجديدة التي عبرت له على لسان رؤسائها الثالثـة                
حتـى مـن دون فـتح    «عن الرغبة في تحسين أوضاع الالجئين الفلسطينيين وفتح أبواب العمـل لهـم              

أن إعادة إعمار مخيم نهر البارد تسير على قدم وساق، لكن المخيم يحتاج إلـى               وأكد  . »الموضوع معهم 
  .حملة تمويل جديدة بعد توفير ما يكفي لثلث احتياجاته

وقال إن الوكالة تواجه تـدقيقاً      . التعليمية تحرض الفلسطينيين  » األونروا«ونفى غراندي أن تكون مناهج      
  وأكد أن الوكالة   . مجال، وال سيما من أعضاء الكونغرس األميركي      شديداً من قبل الدول المانحة في هذا ال       
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تراجع موادها مع الجميع ويهمها أن تكون بعيدة عن دائرة االتهام، ألنها ليست وكالة مسيسة وسط أزمة                 
  .سياسية بالكامل

12/3/2010األخبار،   
  

  ن الفلسطينيينالقمة العربية تشكل مناسبة مهمة لنا إلبراز قضية الالجئي: األونروا .51
في القمة العربيـة    ) أونروا(تشارك وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين       :  نادية سعد الدين   –عمان  

  .المقبلة في ليبيا
القمة العربية تشكل مناسبة مهمة بالنسبة للوكالة إلبراز        "وقال ممثل المفوض العام لألونروا بيتر فورد أن         

التأكيد على ضرورة عدم إغفال هذا الموضوع المهم في الوقت الذي يـتم             قضية الالجئين الفلسطينيين، و   
حضور الوكالة في   "وأشار إلى أن    ".  إسرائيلية غير مباشرة   –فيه الحديث عن إجراء مفاوضات فلسطينية       

  ".القمة يشكل فرصة مهمة إلجراء حوار مع بعض الدول العربية المانحة للوكالة
12/3/2010الغد، األردن،   

  
  يحقق مع بريطانيين استخدمت جوازاتهم في اغتيال المبحوح" إسرائيل"ق بريطاني في فري .52

بريطانيين ممـن يحملـون الجنـسية       " إسرائيل"قالت بريطانيا إن فريقا أمنيا بريطانيا التقى في         : وكاالت
ية حماس  اإلسرائيلية واستخدمت جوازاتهم في اغتيال محمود المبحوح القيادي في حركة المقاومة اإلسالم           

  .قبل سبعة أسابيع
 وقال الناطق باسم الحكومة البريطانية مارتن داي متحدثا إلى صحفيين فلسطينيين في مقر شبكة أمـين                
اإلعالم في رام اهللا في الضفة الغربية إن الفريق يتواجد في سفارة بريطانيا في تل أبيـب وقـد التقـى                     

الغتيال، ونفى علم بالده المسبق بوجود نية فـي         مواطنين بريطانيين ممن استخدمت وثائق سفرهم في ا       
  .استخدام وثائق سفرها لتنفيذ الجريمة

  .وأضاف أنه ال توجد اآلن نتائج نهائية للتحقيق، وستنشر الحقائق كاملة عند االنتهاء منه
11/3/2010نت، .الجزيرة  

  
  لقدس الشرقية وحدة سكنية استيطانية في ا1600بناء " إسرائيل"دول من العالم تدين قرار  .53

 وحدة سـكنية فـي القـدس        1600ببناء  " اإلسرائيلي"اعتبرت موسكو أن القرار     ): وكاالت (-عواصم  
نعتبر هذه  "وقال البيان   . ، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية الخميس         "غير مقبول "الشرقية  

ف اسس القواعد الدولية التي يعترف      انها تخال "واضاف  ". غير مقبولة " اإلسرائيلي"اإلجراءات من الجانب    
بها الجميع، وتستبق نتائج عملية المفاوضات التي من شأنها ايجاد حل لمسألة الوضع النهـائي، السـيما                 

إلى تجنب اتخاذ خطوات سلبية أحادية الجانب       " اإلسرائيلية"السلطات  "ودعت الخارجية الروسية    ". القدس
  ".كهذه

تعارض بشدة مشروع الحكومـة  "لصيني كين غانغ للصحافيين إن بالده   وفي بكين، قال وزير الخارجية ا     
هـذا التـصرف    "واعتبر ان   ". في هذا الوقت الدقيق النطالق المفاوضات غير المباشرة       "... اإلسرائيلية"

  ".ويضعف جهود الوساطة الدولية" اإلسرائيليين"يضر بأسس المفاوضات بين الفلسطينيين و
قرار سيئ في   "، معتبرة أنه    "الشرقية"بتوسيع االستيطان في القدس     " اإلسرائيلي"وأدانت استراليا اإلعالن    

  . وشدد وزير الخارجية األسترالي ستيفن سميث أن بالده تدعم تجميد االستيطان". الوقت الخاطئ
12/3/2010الخليج،   
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  اعلوتطالب بتحرك ف" غولدستون"تثني على موقف برلمان أوروبا من " الحملة األوروبية" .54
، التي تتخذ من بروكسيل مقراً لهـا، تبنـي          "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     "ثمنت  : بروكسيل

البرلمان األوروبي لتوصيات لجنة التحقيق األممية التي يرأسها القاضي ريتشارد غولدستون، الذي اتهـم              
  . وطالبها برفع الحصارالجانب اإلسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية في قطاع غزة

نسخة منه، موقـف    " قدس برس "واعتبر رامي عبده، عضو الحملة األوروبية في تصريح مكتوب وصل           
يؤكد على فشل سياسة العقاب الجماعي التي تُفرض على قطـاع           "، كونه   "متقدم"البرلمان األوروبي بأنه    

اعل من أجل إدانـة مرتكبـي الجـرائم    ، الفتاً النظر في الوقت ذاته إلى أن ينقصه تحرك عملي وف  "غزة
  .اإلسرائيليين وفك الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة

11/3/2010قدس برس،   
  

  "معاداة للسامية"والصهيونية " إسرائيل"أمريكا تعتبر انتقاد  .55
عبرت الحكومة األمريكية في تقريرها السنوي حول وضع حقوق اإلنسان في العالم عن قلقها              ): ب.ف.أ(
  . واتخاذها أشكاالً جديدة2009في العالم عام " معاداة السامية"ء ازدياد إزا

الـذي  " اإلسـرائيلية "انتقاد الصهيونية والسياسة    "وصنف التقرير في فئة األشكال الجديدة لمعاداة السامية         
  ".اجتاز الخط األصفر ليصل الى تشويه صورة كل اليهود

األشكال التقليدية والجديـدة لمعـاداة الـسامية        "ألمريكية إن   وقال التقرير الصادر عن وزارة الخارجية ا      
معاداة السامية "، أضاف أن  "2009-2008واصلت التزايد وبلغت ذروتها خالل النزاع في غزة في شتاء           

استمرت في المجتمع في أوروبا وأمريكا الالتينية وأماكن أخرى وفي غالب األحيان رغم جهود السلطات               
  ".شكلةالعامة لمكافحة الم

12/3/2010الخليج،   
  

      مغامر إيطالي شهير يعتزم كسر حصار غزة   .56
يعتزم المغامر اإليطالي الشهير ماكس كالديران التوجه إلى قطـاع غـزة الـشهر              :  محمد عصام  -دبي  

  .الحالي سيرا على األقدام، مصطحبا زوجته وأطفاله ليكسر الحصار ويعلن تضامنه مع الفلسطينيين هناك
مـشيرا إلـى أن     " مظلومون وعلينا التضامن معهم   "ديران للجزيرة نت في دبي إن الفلسطينيين        وقال كال 

مهـدي  "الظلم الذي يتعرضون له كان أحد أسباب اعتناقه اإلسالم قبل عدة سنوات وتغيير اسمه ليصبح                
  ".عبد اهللا

  11/3/2010نت، .الجزيرة 
 

   بليون دوالر93 بليونيراً عربياً يملكون 23 .57
، 2010 األلفية لسنة "فوربس" أثرياء العالم، بحسب الئحة 2010شهد ترتيب :  محمد خالد- نيويورك

تنافساً شديداً فتقدم المكسيكي، اللبناني األصل كارلوس سليم الحلو المرتبة األولى على بيل غيتس بفارق 
  . بليونا47ًوالر إلى  باليين د10 مليون دوالر، وحل وارن بافيت ثالثاً بعد ارتفاع ثروته 500ال يتعدى 

 بليونيراً في الئحة العام 793 بليونيراً بمقارنة مع 1011وارتفع عدد البليونيرات في الالئحة الجديدة إلى 
  ..الماضي

أميركا استمرت تهيمن على الئحة البليونيرات العالمية، على تقلص إلى أن مجلة فوربس أشارت و
 ةالمائ في 38 إلى 44راجع حصتها من الثروة العالمية من  وتةالمائ في 40 على 45حصتها العددية من 

 تريليون 1.4 وقفز حجم ثروات بليونيراتها إلى 404 إلى 357لكن عدد مليونيراتها ارتفع فعلياً من 
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 بليونيراً أميركياً عضويتهم في الئحة 30خسر و. دوالر في مقابل تريليون دوالر في الالئحة القديمة
2010.  

كثر مفاجآت الثروة العالمية إثارة، فتبوأت للمرة األولى لقب البلد المتمتع بأكبر عدد من وفجرت الصين أ
وارتفع حجم ثروات . 89 بليونيراً إلى 27أصحاب الباليين بعد الواليات المتحدة وارتفع رصيدها 

  . من الثروة العالميةةالمائ في 4.4 بليون دوالر مشكالً نحو 160بليونيراتها إلى 
 من الثروة ةالمائ في 2.8 بليون دوالر، تعادل نحو 93 بليونيراً عربياً 23مجموع ثروات وناهز 

العالمية، وضم نادي أصحاب الباليين العرب الذي لم يفقد سوى عضواً واحداً من أعضائه المخضرمين 
ات  بليوناً، وأربعة بليونير60 عشرة بليونيرات سعوديين اقترب حجم ثرواتهم من 2010في الئحة 

 بليوناً وبليونيراً كويتياً 12 بليوناً وخمسة بليونيرات إماراتيين رصيدهم 13مصريين مقدار ثرواتهم 
  . بليون دوالر وثالثة لبنانيين امتلكوا فيما بينهم نحو سبعة باليين دوالر8.7واحداً ثروته 

  12/3/2010الحياة، 
  

  أو الحرب... فلسطيني للعرب بالتفاوض " توريط"عن  .58
  لبياريمعن ا

األنظمة " توريط"، من بين مؤسسي حركة فتح، فكرةَ )أبدع؟(ال يعرفنا أرشيفٌ متوفر بالذي ابتدع، أو 
وموجز الفكرة أن على الحركة الوليدة أن تعمل، في عمليات . العربية عسكرياً مع إسرائيل، في الستينات

معركة تحرير "سرائيل، ألن مصر واألردن وسورية في حربٍ مع إ" توريط"الكفاح المسلح، على 
حركةُ تحرر عربي وطني، وطليعةُ "، وألن الثورة الفلسطينية "فلسطين واجب عربي وديني وإنساني

، على ما كانت تقوُل نشريات "األمة في معركة التحرر المصيرية ضد االستعمار واإلمبريالية العالمية
  .في الستينات وبعض السبعينات" فتح"

 ذلك النفير في أدبيات فلسطينية شبعت موتاً، هنا، قوُل الرئيس محمود عباس، وهو ومناسبةُ استدعاء
في الصيف الماضي، إن العرب إذا أرادوا الكفاح المسلح " فتح"الذي تجددت باإلجماع رئاسته 

به وبدا كالُمه هذا أقرب إلى المزاح، غير أن تقاسيم عباس كانت جادة حين جهر . فالفلسطينيون معهم
 استراتيجي للعرب، وأوضح قبل أسابيع في القاهرة، إذ لم يغفْل في األثناء عن التذكير بأن السالم خيار

الكفاح المسلح دمر حياتنا بالكامل، بعد أن جربناه "أنّه مع الكفاح المسلح إن كان باتفاق عربي، علماً بأن 
العودة إلى الكفاح المسلح سيدمر "صرح تالياً أن وربما، لتدارك مزحته المرتجلة هذه، ". في الضفة وغزة
  .، وأنّه لن يسمح بالعودة إلى المقاومة المسلحة ضد إسرائيل"أرضنا وبلدنا

مرتبِك، وطريفٌ ربما، هذا الكالم في بعض وجوهه، ودالٌّ في الوقت نفسه على حيثيات جوهرية في 
ا كان ليستثير تملياً فيه، لوال أن جديداً مثله، عاد وعلى أي حال، م. الراهن الفلسطيني في وجوه أخرى

على لسان الرجل، عن حربٍ مع إسرائيل في هذه المرة، وأمام اجتماع وزراء الخارجية العرب في 
لو قلتم ال تذهب إلى مفاوضات غير ... أنا معكم في القرار الذي ستتخذونه"القاهرة، فقد خاطبهم قائال 
  ". أذهب، حتى لو قلتم سنحارب إسرائيل فسأحارب معكممباشرة مع إسرائيل فلن

ومن عجيب التعقيبات على هذا الكالم الذي ربما ينتسب إلى سرديات الواقعية السحرية أكثر منه إلى 
إدارة الشأن الفلسطيني، أن الوزير المصري أحمد أبو الغيط ذكّر عباس بأن الموقّعين على اتفاق سالم ال 

وليست وحدها المساحةُ الزمنيةُ الشاسعة بين عمل . ا، وهناك آخرون يقررون ذلكيريدون أن ُيحارِبو
األنظمة العربية في حربٍ ضد إسرائيل وعلى تسليم رئيسها القرار الفلسطيني " توريط"حركة فتح على 
 الغطاء ما تستثير الرغبة في ذلك التملي، بل أيضاً هذه الحاجة الفلسطينية إلى) نفسها؟(إلى هذه األنظمة 

العربي لخيارات وقرارات يائسة، لتبدو المسألةُ في صورة انقياد وراء الخيار العربي، حرباً أو كفاحاً 
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وال يحتاج المرء إلى عقل أنشتاين ليعاين عبثاً كالمياً عن الحرب والكفاح المسلح . مسلحاً أو تفاوضاً
  . 2010خياراً تتم المفاضلة بينه وبين خيارات أخرى، في عام 

سيكوُن الرئيس محمود عباس، إذن، في مفاوضاته غير المباشرة مع إسرائيل، منفّذاً لقرار عربي، وعلى 
الشعب الفلسطيني أن يدرك ذلك، فال ينعطفَ إلى انتفاضة ثالثة باتت تُشتم مخاوفُ من نشوبها في 

ال . نه يستدرج الفلسطينيين إليهاأحاديث إسرائيلية غير قليلة، وفي اتهام محمد دحالن لبنيامين نتانياهو بأ
وقبل ذلك، . حاجةَ، إذن، إلى أي تحرك شعبي مقاوم وكفاحي، طالما أن القرار صار عربياً في هذا األمر

طالما أن ياسر عرفات توفي قبل خمس سنوات، وهو صاحب الحساسية العالية في مسألة استقالل القرار 
مة عن التأثيرات العربية إياها، وهو الذي راح إلى خيار الفلسطيني، أو إبعاده في المنعطفات الحاس

، بعيداً من أي تشاور عربي من أي نوع، بعد أن أيقن أن تنسيق المواقف بين وفود التفاوض "أوسلو"
  .العربي بعد مؤتمر مدريد أمر فلكلوري

اصر ُبعيد هزيمة ، مطلُب جمال عبد الن"فتح"وكان قبل ذلك بسنوات بعيدة قد راق له، ولرفاقه في 
". إشعال األرض المحتلة تحت أقدام المحتلين اإلسرائيليين" من الحركة ومثيالتها 1967) يونيو(حزيران 

وكان األفق الفلسطيني في تلك الغضون يصدُر من منظورٍ، عبر عنه غسان كنفاني في رواياته، وهو أن 
ويمكن الزعم، صدوراً عن . قاومة وصراعقضية فلسطين ال يمكن أن تكون، بعد احتاللين، إال قضية م

  . هذا المنظور، أن مسار الوطنية الفلسطينية كان مسار اصطدامها بخيارات النظام العربي
مضى ذلك الزمان، ولذلك، جاء نافالً في البرنامج السياسي الذي تبناه المؤتمر العام األخير لحركة فتح 

المقاومة حقاً مشروعاً للشعوب تحت االحتالل بموجب في بيت لحم في أغسطس آب الماضي الكالُم عن 
وقد جهر في المؤتمر أحمد قريع، المفاوض األبرز مع حكومة إيهود أولمرت، بأن أفقاً . القانون الدولي

مضى ذلك الزمان إلى أرشيف ليس ميسوراً توفره، وصار . مسدوداً اصطدمت به عملية التفاوض
ئيس الوزراء، الموقت على ما قد ُيقال دستورياً، سالم فياض، سبقاً لم الفلسطينيون في زمان يحقّق فيه ر

يبادر إليه أي قيادي فلسطيني منذ مائة عام، وهو إدانته الشهر الماضي مقتل جندي إسرائيلي في 
، وكان قبل ثالثة أعوام قد زار عائلتي جنديين للتعزية فيهما، بعد أن 1967األراضي المحتلة في 

يكسر فياض، في هذا المسلك، اقتصار اإلدانات الفلسطينية المألوفة . اومون في نابلسصرعهما مق
الستهداف المدنيين اإلسرائيليين في أي عمليات، كالتي نعتَ محمود عباس بعضها بأنها حقيرة، وهو 

  . الذي طالما رمى المقاومة المسلحة بأنها عبثية
رشيف القريب، احتفاء بخيارات خصوم عباس وفياض في ال يتم انتشال مثل هذه المواقف هنا من األ

وهما، بال شك، مسكونان بقضية إنقاذ شعبهما من الوحش اإلسرائيلي، . الحالة الفلسطينية التعيسة الراهنة
وتحقيق المصلحة الوطنية العليا له، غير أن هذا األمر المؤكد ال يوجِب على محمود عباس التراجع عن 

ررات بعد طلب تسيبي ليفني ذلك منه، وال ُيلزمه بإهداء عميلة الموساد السابقة هذه تكريم أسيرات مح
ورئيسها إيهود أولمرت، قبل عامين، علبتي بقالوة قَدم بهما من دمشق حين شارك في القمة العربية، 

لمحافل الدولية وال يجعله يغيب من خطاباته في األمم المتحدة وا. كُتب عليهما نص مبادرة السالم العربية
  .أي تأشير إلى الجرائم اإلسرائيلية المستمرة

يتسق أداؤه في هذا كله، وفي كثيرٍ غيره، مع حالة فلسطينية عامة، من عناوينها تآكل الوطنية 
الفلسطينية، أو احتضارها ربما، وانعدام فاعلية قوى كفاحية في إبداع حيوية سياسية تستثمر الصمود 

خيارات وطنية جامعة، وضاغطة بجدية على الواليات المتحدة والنظام العربي، واحتدام الشعبي باتجاه 
االنقسام القائم، الوطني والجغرافي، بين غزة والضفة الغربية، وكذلك تشوش مشهد الخراب العام برمته، 

ة المذكورة أن ومما استجد من عناوين الحال. لنبدو أمام متاهة فلسطينية قد يعصى القبض على تفاصيلها
رئيس فلسطين، ورئيس حركة فتح، يخير األنظمة العربية بين مفاوضات مباشرة أو حربٍ مع إسرائيل، 

كم تبدو طريفةً فكرة توريط العرب في اختيار أحد األمرين، وهي . ... ليلتحق الفلسطينيون بما تريده
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رب بحرب، ألن من واجباتهم أصال أن  عاماً لتوريط الع45تستدعي إلى البال المحاولةَ البعيدة قبل 
  .يخوضوا معركة تحرير فلسطين

  12/3/2010الحياة، 
  

  مأزق نتنياهو في رهانات العرب .59
  محمد السعيد ادريس

مأزق "، وصقور حكومته وحزبه، أضحوا جميعاً في "اإلسرائيلية"يبدو أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة 
، والنظام الرسمي العربي )السلطة ومنظمة التحرير(طينية شديد الصعوبة مع القيادة الفلس" نفسي

، لسبب بسيط جداً هو أن نتنياهو وأعضاء )جامعة الدول العربية(بحكوماته ووزرائه ومنظمته اإلقليمية 
حكومته بذلوا كل ما في استطاعتهم بذله للتأكيد للفلسطينيين والعرب أن ما يبحثون عنه من سالم ليس 

  .عندها أجندة أخرى ملتزمة بها وال تحيد عنها" إسرائيل"، وأن "ئيلإسرا"من أولويات 
لكل ما اعتبره العرب والفلسطينيون من آفاق للسالم بتعهد اإلعالن " إسرائيل"فما يحدث اآلن من تجاوز 

 وحدة سكنية جديدة في إحدى 1200عن مواصلة سياسة االستيطان التي لم تتوقف والشروع في بناء 
ليهودية القريبة من بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة قبل أن تبدأ أولى مراحل التفاوض المستوطنات ا

بوساطة أمريكية ليس األول من نوعه ولن يكون األخير ألسباب " اإلسرائيلي"غير المباشر الفلسطيني  
الستشارة تعرف ما تريد وتسعى إلى تحقيقه من دون أن تعطي أحداً حق ا" إسرائيل"كثيرة أبرزها أن 

حتى ولو كان الحليف األمريكي، والتوسع االستيطاني والمطالب األمنية التي لها عالقة بما يسمونه 
أن يشاركها فيه أحد، أو أن يكون ألحد كلمة " إسرائيلية"خط أحمر ال تقبل أي حكومة " وجود إسرائيل"
  .بخصوصه" ما"

ترى أن مهمة التوسع في االستيطان " يلإسرائ"هناك أسباب أخرى إضافية ال تقل أهمية، وهي أن 
والتهويد شيء، وقبول التفاوض مع السلطة الفلسطينية شيء آخر، وأن ال عالقة تربط بينهما، ألن أي 
تفاوض لن يغير ولن يؤثر على قرار يقضي بالتوسع االستيطاني ألسباب أمنية، وألن التفاوض، أي 

على ضمها، لذلك هم ال يعلقون " إسرائيل "تفاوض، لن تكون له عالقة باألراضي التي تحرص
  .المخططات االستيطانية بنتائج مفاوضات سواء كانت ناجحة أم فاشلة

ذلك في العام الماضي رغم قبول اإلدارة األمريكية بالشروط التي وضعتها السلطة " اإلسرائيليون"لقد فعل 
ط وقف أو تجميد االستيطان، رغم وخاصة شر" اإلسرائيلية"الفلسطينية لقبول التفاوض مع الحكومة 

االستيطان، وعندما " اإلسرائيليون"فقد استؤنف، أو باألحرى، واصل . الفارق الشاسع بين الوقف والتجميد
صرخ الفلسطينيون وارتفعت أصوات العرب لدى اإلدارة األمريكية كان الرد هو التراجع األمريكي 

 للتفاوض بل يجب أن يكون أحد بنود التفاوض، أي والقول إن وقف االستيطان يجب أن ال يكون شرطاً
أحد الموضوعات التي يجب أن يتم التفاوض حولها من دون أفق للنتائج، هي ستنتهي المفاوضات بنص 

  ؟"إسرائيلياً"مواصلة االستيطان، أم سيجعل االستيطان حقاً " إسرائيل"يمنع 
 العرب مازالوا متمسكين برهانهم على وأمريكيين غير مسبوقين، لكن" إسرائيليين"صراحة ووضوح 

  .السالم وثقتهم المطلقة في الوعود األمريكية
  12/3/2010الخليج، 

  
  "سرائيلإ"القرار الفلسطيني بدخول محادثات التقارب مع  .60

  شلومو بروم
 2010 اذار   3لجنة متابعة وزراء الخارجية في الجامعة العربية التي انعقدت في القاهرة اتخـذت فـي                

والمقصود هنا المفاوضات التـي سـتجرى       . يؤيد بدء محادثات تقارب بين اسرائيل والفلسطينيين      قرارا  
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بصيغة مشابهة لتلك التي جرت فيها المفاوضات بين اسرائيل وسوريا بوساطة تركية، في اثنـاء واليـة                 
في هـذه   . أي ان يوجد وفدا المفاوضات في ذات المدينة، والوسيط التركي يتنقل بينهما           . حكومة اولمرت 

وفي . الحالة من المعقول ان يتنقل الوسيط االمريكي، السناتور السابق جورج ميتشيل بين القدس ورام اهللا              
القرار تحددت فترة من اربعة اشهر الدارة هذه الخطوة كما تحدد اال تصبح محادثـات مباشـرة اال اذا                   

عقاب هـذا القـرار، صـادقت اللجنـة         في أ . اوفت اسرائيل بمطلب التجميد التام للبناء في المستوطنات       
  .  اذار على استئناف المحادثات بالصيغة المقترحة7التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في 

 سنة جرت فيها محادثات مباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين يشكل االنتقال الى محادثات             15بعد اكثر من    
كما أن عمرو   .  الفلسطينيين وحكومة اسرائيل الحالية    تقارب تراجعا واضحا ويعكس عمق انعدام الثقة بين       

موسى، امين عام الجامعة العربية تناول انعدام الثقة باسرائيل حين قال في حديثه االفتتاحي قبل ان ينقل                 
رغم انعدام الثقة بجدية نوايا الطرف االسرائيلي، قررت اللجنة اعطـاء           : "قرار وزراء الخارجية العرب   

  ".ير المباشرة كفرصة أخيرة ومن أجل السماح للواليات المتحدة بالقيام بدورهافرصة للمحادثات غ
القرار االمريكي للمبادرة بمحادثات تقارب، كان نتيجة الصعوبة الجمـة السـتئناف المفاوضـات بـين                

ة ولكن  هذه الصعوبة، كما أسلفنا، نبعت بقدر كبير من انعدام الثقة الفلسطينية بالقيادة االسرائيلي            . الطرفين
ايضا من الخطأ الذي ارتكبته االدارة االمريكية حين اختارت مطلب التجميد المطلق لالستيطان كـسبيل               

كان هذا خطأ النه من جهة،      . الستنئاف المفاوضات في شروط اولية تكون افضل بالنسبة لرجال االدارة         
ة اخرى وضع رئيس الـسلطة      كان هذا مطلبا ما كان يمكن لرئيس الوزراء نتنياهو أن يقبل به، ومن جه             

فاذا كانت االدارة االمريكية    . الفلسطينية، محمود عباس، على شجرة عالية وجد صعوبة في النزول منها          
تطالب بتجميد االستيطان فبالتأكيد ال يمكن لعباس أن يستأنف المحادثات المباشرة بال تجميد كهذا دون ان                

هـذا سـبيل    . لم يسمح بالنزول عن هذه الـشجرة      محادثات التقارب هي س   . يصاب بضرر سياسي جسيم   
قرار وزراء الخارجية العرب يرمي الى تعزيـز هـذا        . الجراء مفاوضات دون أن تبدو حقا كمفاوضات      

وقد بدأ هذا االنتقاد منـذ االن،       . السلم ومساعدة عباس في التصدي لالنتقاد الذي سيوجه اليه على قراره          
  .  داخل حركته، فتحسواء من جانب حماس أم من جانب دوائر

يبدو أن الفلسطينيين قرروا قبول فكرة محادثات التقارب وبادروا الى قرار التأييد من الجامعـة العربيـة                 
فقد نشر مـثال بانـه فـي وثيقـة سـلمت            . وذلك ايضا النهم تلقوا بعض الوعود من االدارة االمريكية        
مباشرة، تعهدت الواليات المتحدة امام السلطة      للفلسطينيين كرد على اسئلتهم عن مبادرة المحادثات غير ال        

الفلسطينية بانه اذا لم يف أحد الطرفين بتوقعات االمريكيين، فانها ستوضح قلقها وستعمل بموجب ذلـك                
المعنى هو ان الواليات المتحدة ليس فقط ستنقل الرسائل بين الطرفين بل وايضا             . كي تتغلب على العائق   

كما أن االدارة قالت في ردها ان هدفها المركزي هو اقامـة            . وافكار الجسر سترفع اقتراحات من جانبها     
الدولة الفلسطينية سـتكون ذات أرض اقليميـة متواصـلة،         . دولة فلسطينية سيادية، مستقلة وقابلة للعيش     

 67ليس في هذه الصيغة التزاما واضـحا بحـدود          . 1967وتؤدي الى انهاء االحتالل الذي بدأ في العام         
  . بر عن تكرار لتصريحات سابقة لوزيرة الخارجية، كلينتونوهي تع

كما أنها تعطي قوة أكبر للوسيط االمريكي       . محادثات التقارب معقدة واقل نجاعة من المحادثات المباشرة       
الذي سيكون حرا في أن يقرر باي طريقة سينقل الرسائل المتبادلة وكيف سيدفع الى االمـام اقتراحـات                  

النتيجة ستكون على ما يبدو في نهاية المطاف ان الطرفين سيوجهان رسائلهما الى             . لهالجسر التي تكون    
االمريكيين بدال من ان يوجهاها الواحد الى االخر، وثمة خطر في أن يكون الهدف االسـاس للطـرفين                  
الوصول في نهاية المطاف الى موقف يمكنهما من خالله ان يتهما الطرف االخر بالفـشل وان يعطـي                  

  . رف االمريكي االسناد لحججهماالط
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محادثات التقارب ستؤدي دورها فقط اذا ما كان بوسعها أن تصبح بعد فترة زمنية قصيرة نسبيا محادثات               
فضال عن ذلك يمكن أن يكون هذا صعبا اذا ما واصل الفلسطينيون االصـرار علـى مطلـبهم               . مباشرة

  . بالتجميد التام واالستيطان
ل من ناحية ما نهاية فترة مريحة في عالقات حكومـة اسـرائيل مـع الواليـات                 القرار الفلسطيني يشك  

فطالما رفض عباس استئناف المحادثات كان بوسع اسرائيل أن تدعي بان الجمود في المـسيرة               . المتحدة
بعد بدء محادثات التقارب ال يمكن السرائيل أن تكتفـي بالتـصريحات            . السياسية هو بذنب الفلسطينيين   

 عن استعدادها لتطبيق حل الدولتين وسيتعين عليها أن تعرض مواقف ملموسـة فـي المـسائل             العمومية
في ضوء حقيقة أن رئيس الوزراء نتنياهو صرح عدة مرات          . الحدود، االمن، القدس والالجئين   : االساس

ليه، حتى االن بان المواقف التي عرضها سلفه، اولمرت، في المفاوضات مع الفلسطينيين ليست مقبولة ع              
في هذه االزمة من المعقول ان تقف       . من المعقول ان تعلق المحادثات في أزمة بعد وقت قصير من بدئها           

. الواليات المتحدة الى جانب الفلسطينيين وليس الى جانب اسرائيل الن هذه تراجعت عن مواقف سـابقة               
خالل عرض بدائل التفاق    وسيتعين على حكومة اسرائيل أن تبلور طريقا للتصدي لهذه االزمة ربما من             

  . كامل مع الفلسطينيين
في هذه المرحلة يعارض عباس كل بديل ليس اتفاقا دائما كامال وبالفعل قيل انه في وثيقة سـلمت الـى                    
الفلسطينيين تم التشديد على أن االدارة سجلت أمامها بان الفلسطينيين غير معنيين بتطبيق خيار الدولـة                

  ". خريطة الطريق "بحدود مؤقتة، والتي ترد في
فضال عن الفجوات العميقة التي بين مواقف الطرفين، فان المحادثات من شأنها ان تتأثر ايضا من تعاظم                 
االحتكاك بين اسرائيل والفلسطينيين في مناطق يهودا والسامرة في اعقاب قرارات وتصريحات مختلفـة              

دليل على آثار محتملـة     . من الجمود السياسي  للحكومة االسرائيلية، والتي تضاف الى االحباط الفلسطيني        
للمزاج المتعكر للجمهور الفلسطيني يوجد في استطالع الرأي العام االخير الذي أجراه المعهد الفلسطيني              

PCSR     عنـدما  .  في المائة من المستطلعين يؤيدون استئناف االنتفاضة المـسلحة         40 وبموجبه فان نحو
.  في المائـة   10 المؤيدين الستئناف االنتفاضة المسلحة اقل من         كانت نسبة  2006سئل ذات السؤال في     

االنتقاد الداخلي على عباس بسبب استئناف المحادثات سيتعاظم وسيجعل من الصعب اجراء المحادثـات              
اذا ما اعتبر في اوساط الجمهور الفلسطيني كمن دخل المحادثات مع اسرائيل فيمـا هـي تـشدد قمـع                    

سيتعين على اسرائيل أن تتخذ اجراءات لتهدئة المنطقة اذا كانت ترغب           ". يهمسلب اراض "الفلسطينيين و   
  .في اجراء المحادثات

  "نظرة عليا"
  11/3/2010وكالة سما، 
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  معن بشور
 وكمسلمين وكاحرار على    كل ما يدور حولنا يشير بوضوح الى اتساع افاق الجبهة القانونية امامنا كعرب            

  .امتداد العالم
غزة يمكن ان يستخدم كاطـار      ' محرقة'فتقريرغولدستون الشهير والخاص بجرائم الحرب الصهيونية في        

لمالحقة كل مجرمي الحرب من سياسيين وعسكريين صهاينة أصدروا أوامر ونفـذوها بحـق القطـاع                
  .المحاصر والصامد بشموخ منذ عقود

ود المبحوح في دبي تتوالى فصولها انكشافاً، وينضم منفذوها الى الئحة المطلـوبين             وجريمة الشهيد محم  
دولياً، خصوصاً مع إصرار شجاع من قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم الذي ال ينفك يالحـق                  

ولـة  ويتابع ويتهم كل ضالع في هذه الجريمة التي لم تستهدف مقاوماً فلسطينياً بارزاً فقط، وال سـيادة د                 
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عربية فحسب، بل استهدفت دوالً لم يتورع العدو عن تزوير جوازاتها وهو مطمئن الى ان دعمها للكيان                 
  .الصهيوني يتقدم على احترامها لقوانينها وسيادتها ولسمعة مواطنيها في منطقتنا والعالم
ـ           وني بليـر شـريك     واستجواب لجنة التحقيق البريطانية المستقلة للمسؤولين البريطانيين، وفي مقدمهم ت

جورج بوش في الحرب المدمرة على العراق، ومثول هذا السياسي المتعجرف مرتبكاً ومتلعثمـاً امـام                
لم تنفعه معها نجدة رئيس الوزراء الحالي غوردن براون         (اسئلة اعضاء اللجنة على مدى ساعات طويلة        

 بالده ما يزيـد عـن عـشرات         الذي اكد شراكته في تلك الحرب التي اشرف على تمويلها مكلفاً خزينة           
، يمكن ان يكون مقدمة لفتح تحقيق دولي في واحدة من أبشع جـرائم              )المليارات ناهيك عن مئات القتلى    

الحرب في عالمنا المعاصر التي تحمل انتهاكاً لكل المبادئ والمواد التي ينص عليهـا القـانون الـدولي                  
يين بالحصار او بالحرب، وتعذيب عـشرات االالف        االنساني من إبادة جماعية وقتل الماليين من العراق       

من االسرى والمعتقلين، والمحاكمات غير الشرعية وغير القانونية، ناهيك عن تدمير مقومات بلد مستقل              
الحرب على  'كامل العضوية، بل ومؤسس، في االمم المتحدة التي اعلن امينها العام السابق كوفي أنان ان                

  .' تكن شرعيةالعراق لم تكن قانونية ولم
واوضاع االف االسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل االسرائيلي، وبيـنهم مئـات     
االطفال والنساء ومن تم اعتقاله منذ عقود، باالضافة الى اوضاع عشرات االالف في سجون االحـتالل                

 سجناً سرياً امريكياً على امتداد      66االمريكي في العراق، ناهيك عن سجناء معتقل غوانتانامو الشهير، و         
العالم، يجب ان تتحول الى ملفات قانونية امام المحاكم الجنائية الدولية لشمولها كل انـواع االنتهاكـات                 

  .الموصوفة ضد شرعة حقوق االنسان والمواثيق الدولية
ة تتنافي  والحصار المستمر على قطاع غزة والذي فرض على اكثر من مليون ونصف مليون انسان حيا              

مع ابسط الشروط االنسانية وأودى بحياة االالف من البشر المحرومين من الدواء والغذاء والمـاء، هـو                 
  .ايضاً جريمة ضد االنسانية ينبغي اال يفلت اصحابها من العقاب

والمجازر الصهيونية واالمريكية واالطلسية المتواصلة في فلسطين والعراق ولبنان وافغانستان، ناهيـك            
تلك التي طالت في عقود سابقة دوالً كمصر وتونس والسودان والصومال وغيرها وغيرها ينبغي ان               عن  

تشكل مدخالً لمقاضاة كل من شارك فيها، او تستر عليها، او شّجع في استمرارها من خالل منع مالحقة                  
  ...مرتكبيها

 فـي أحـشاء االرض      وملف جدار الضم والقضم والتهجير العنصري الصهيوني الذي يمتـد كـاألفعى           
الفلسطينية، مترافقاً مع مستعمرات استيطانية ومخططات سطو ديني وتراثي وثقافي على القدس والخليل             
وبيت لحم، مؤهل ألن يكون محل متابعة قانونية الزالته خصوصاً أن هناك استشارة قانونيـة صـادرة                 

انوني وغير شـرعي وتـدعو الـى        الجدار غير ق  'باالجماع عن محكمة العدل الدولية في الهاي تعتبر         
  .'ازالته

فهل يمتلك الرؤساء والملوك واالمراء العرب الذين سيجتمعون بعد اسبوعين ونيـف الجـرأة الالزمـة                
الطالق آليات قانونية اقليمية ودولية لمالحقة كل هذه الجرائم ومقاضـاة مرتكبيهـا؟ واذا كـان هـؤالء                  

لمواجهة العـسكرية للعـدوان واالحـتالل، واذا كـان          المسؤولون العرب عاجزين عن اتخاذ قرارات با      
المسؤولون العرب عازفين عن مراجعة استراتيجياتهم الفاشلة السابقة تجـاه االحـتالل فـي فلـسطين                
والعراق، واذا كانوا خائفين من استخدام السالح االقتصادي الذي يملكونه، من مقاطعة اقتصادية للعـدو               

وقد اعترف وزير خارجية امريكا االسبق هنري كيسنجر في         ( نقدية، والمتعاملين معه ومن نفط وارصدة    
، فلماذا ال يتحرك هؤالء لفتح جبهة قانونية مع المحتلـين           )مذكرته انها كادت ان تخنق الكيان الصهيوني      

ومجرمي الحروب خصوصاً ان االبواب باتت مفتوحة أمامهم من خالل هيئات ومؤسسات وأحرار على              
  .مدى العالم



  

  

 
 

  

            34 ص                                     1726:         العدد       12/3/2010الجمعة  :التاريخ

الفاً قانونيا انطلق من جنيف خالل الحرب على غزة وضم المئات من الهيئات الحقوقية والمعنيـة                ان ائت 
بحقوق االنسان نجح في فتح ثغرة في جدار المالحقة القانونية لمجرمي الحرب الصهاينة ادى الى تقرير                

 الحرب والجرائم ضد    غولدستون، فما الذي يحول دون قيام ائتالفات قانونية مماثلة حول العديد من جرائم            
االنسانية المرتكبة في بالدنا وعلى امتداد عقود، خصوصاً ان مثل هذه الجرائم ال تسقط بالتقادم ومـرور               

  الزمن؟
بل ما الذي يحول دون ان تقوم حكومتنا اللبنانية بالذات بفتح ملف المالحقة القانونية لجـرائم الـصهاينة                  

يوم، خصوصاً ان ادانته في بعضها، كمجزرة قانا االولـى،           حتى ال  1948ومجازرهم ضد لبنان منذ عام      
موثقة في ادراج االمم المتحدة، وما الذي يمنع دون المطالبة بالتعويضات الالزمة للبنان ولكـل لبنـاني                 

  .متضرر من هذه الجرائم
لهذه االسباب جميعها، يبدو مهماً انعقاد اجتماعين تحضيريين فـي بيـروت أولهمـا فـي االول مـن                   

ابريل القادم من اجل عقد ملتقى عربي دولي لنصرة االسرى والمعتقلين فـي سـجون االحـتالل                 /سانني
الصهيوني واالمريكي، وثانيهما من اجل عقد منتدى حقوقي متخصص، عربي ودولي، لفتح ملف جرائم              

  .الحرب واالحتالل في العراق
ن أهل هذه القمة عاجزين عن اخذ المبـادرة      ، اذا كا  األهليةفهل تنتصر القمة العربية لمثل هذه المبادرات        

  .الرسمية بهذا االتجاه
  12/3/2010القدس العربي، 
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