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***  

  
  لبنان أو خارجهاالسالح الفلسطيني غير ضروري داخل المخيمات في : عباس .1

فـي  (رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذهاب إلى مقاومة ثالثة مـسلحة             :)آي بي يو( -بيروت
اللبنانيـة  ) أخبار المستقبل (وقال في حوار مع قناة      . تحت أي ظرف من الظروف    ) األراضي الفلسطينية 

 الفلـسطينية فـي لبنـان أو        الليلة قبل الماضية إن السالح الفلسطيني غير ضروري في داخل المخيمات          
  .خارجها

وعن إمكانية ترافق المفاوضات مع إسرائيل مع مقاومة شعبية ومظاهر احتجاجية ومقاطعـة البـضائع،               
أما المقاومة الشعبية   . بالنسبة للمنتجات اإلسرائيلية، اآلن أوروبا بدأت تقاطع هذه المنتجات        "أجاب عباس   

نحن معها وهذا من حقنا، ولكن ال نريد أن نـذهب فـي المقاومـة        السلمية التي يضمنها القانون الدولي ف     
  ". المسلحة تحت أي ظرف من الظروف، ألن هذا يؤدي إلى تدمير بلدنا

لن نقبل بها ولن ندعمها ولن نشجعها، لن أقبل بانتفاضة          "وجزم بعدم القبول بانتفاضة ثالثة مسلحة، قائال        
  ". مسلحة وكل ما عدا ذلك مقبول

ح الفلسطيني بالمخيمات اللبنانية قال عباس، ما يتفق عليه اللبنانيون نحن موافقون عليه مـن               وحول السال 
دون نقاش، فالسالح غير ضروري ال خارج وال داخل المخيمات، ألن هذه أرض لبنانية يجب أن تكون                 

ة عن أمن شـعبها     تحت السيادة اللبنانية، وآن األوان إلزالة البؤر، ولتكون الحكومة اللبنانية هي المسؤول           
ونحن نمثل الشعب الفلسطيني، ولكن هنـاك       ) اللبنانية(موقفنا نبلغه للدولة    "وقال عباس   ". ومن يقيم عليها  

بعض الفصائل التي ال نمون عليها، لذا يجب أن يسحب السالح من خارج المخيمات، والقيام بمـا تـراه                   
  ". الحكومة اللبنانية مناسباً داخل المخيمات

لبنان قرروا خالل جلسات حوار عقدوها سحب السالح الفلسطيني مـن خـارج المخيمـات               وكان قادة   
  . وتنظيمه داخلها

الوضع في المخيمات الفلسطينية في لبنان هو وضع متفجر حيث إن هناك منظمات             "وحذر عباس من أن     
  .مختلفة ومتنازعة ومسلحة، وفي أي لحظة يمكن أن يحصل مثلما حصل في نهر البارد

نريد أن نضبط األمور، ونحن من جهتنا نقوم بإجراءات جديدة في ما يتعلق بوجودنا اليوم بالتنسيق                "وقال  
  ".مع الحكومة اللبنانية حتى نتفادى هذه األمور وكي ال يمتحن شعبنا والشعب اللبناني بها مرة ثانية

  13/3/2010الشرق، قطر، 
  

  ن دون إلغاء قرار االستيطانم" صعب جداً"التفاوض عباس ابلغ واشنطن أن : عريقات .2
أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات امس ان الرئيس :  والوكاالت أسعد تلحمي-رام اهللا

ما لم " صعب جداً"محمود عباس ابلغ األميركيين ان التوجه الى مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل 
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في الوقت نفسه، قال مسؤول . الشرقية وحدة استيطانية في القدس 1600تتراجع عن قرارها بناء 
فلسطيني ان عباس طلب من المبعوث األميركي لعملية السالم جورج ميتشل ضمانات أميركية بوقف تام 

ان " فرانس برس"وقال عريقات لوكالة . لالستيطان في القدس الشرقية وإلغاء القرار االستيطاني
 من الصعب جداً التوجه الى مفاوضات مباشرة او يعتبر ان) عباس(األميركيين على علم بأن الرئيس "

 مسكن استيطاني 1600غير مباشرة من دون وقف تام لالستيطان، خصوصاً انه يجب الغاء قرار بناء 
هذا الموقف الفلسطيني ابلغ به الجانب األميركي رسمياً، وهو على علم "وأضاف ان ". في القدس الشرقية

  ".بالموقف وتفاصيله تماماً
عباس ينتظر جواباً اميركياً في شأن ما طلبه من وجوب الغاء القرار األسرائيلي بالبناء "عريقات ان وأكد 

اإلدارة األميركية على علم بالموقف الفلسطيني بأنه ال يمكن، وصعب الذهاب "ولفت الى ان ". في القدس
ة حامالً معه اإلجابة للمفاوضات غير المباشرة من دون اجابة، ونحن ننتظر عودة ميتشل الى المنطق

  ". بإلغاء القرار
 - ليل الخميس (الرئيس عباس تلقى اتصاالً هاتفياً الليلة "ان " فرانس برس"وقال مسؤول فلسطيني لوكالة 

، وطالب عباس باعتبار اعتذار نتانياهو عن توقيت اإلعالن "في تونس من ميتشل لبحث األزمة) الجمعة
ناء في القدس، خصوصاً ان بيان نتانياهو يوضح ان البناء لن يتم اال بعد تراجعاً عن قرار الب"اإلسرائيلي 

  ".سنوات تكون خاللها عملية السالم والمفاوضات حققت انجازات
ان ميتشل اقترح ان تبدأ المفاوضات غير المباشرة بناء على توضيح نتانياهو "وأوضح المسؤول 

". ال تقوم الحكومة األسرائيلية بأي عمليات بناء مقبلةلكن عباس طالبه بضمانات اميركية بأ... واعتذاره 
ان عباس اوضح لميتشل ان التجربة العملية مع حكومة نتانياهو تبين بوضوح شديد ان هذه "وأضاف 

الحكومة ال تلتزم اي شيء، وتواصل عمليات التهرب من أي استحقاقات لعملية السالم والمفاوضات، بل 
ود الدولية واألميركية، وتعرقل كذلك االستجابة العربية والفلسطينية لهذه ان اجراءاتها تعرقل كل الجه

  ".الجهود
وبحسب مسؤول فلسطيني آخر، فإن بدء المفاوضات غير المباشرة التي اتفق الطرفان على القيام بها 

" فرانس برس"يصطدم، اضافة الى قضية االستيطان، بخالفات في شأن آلية المفاوضات، مؤكداً لوكالة 
ان القيادة الفلسطينية رفضت اقتراحاً لميتشل بأن تجرى المفاوضات من خالله مع وجود الطرفين في 

رفضوا التفاوض غير المباشر في المكان نفسه، ويطالبون بتنقل "وقال ان الفلسطينيين . المكان نفسه
  ".الوسطاء األميركيين بين الطرفين

  13/3/2010الحياة، 
  

  دون حملة للضغط على الفلسطينيين ودفعهم تقديم تنازالتورار يقأطراف صناعة الق: هنية .3
بادرة " أطراف صناعة القرار"اتهم إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة من اسماهم : غزة

حملة كبيرة على حكومته من خالل إثارة الضجيج والشائعات حولها وذلك للمس في مقومات الشعب 
  .يم التنازالت والهرولة نحو المفاوضاتالفلسطيني، ودفعه لتقد

الفلسطينية بالذكرى " الرسالة"في احتفال صحيفة ) 11/3(وأوضح هنية خالل كلمته مساء أمس الخميس 
السنوية الرابعة عشرة النطالقتها أن الهدف من هذه الحملة هو ضرب مكونات الشعب الفلسطيني والمس 

  . ية الفلسطينية، ولدفعه إلى الهرولة نحو مشاريع التسويةفي مقوماته، لحمله على عدم التمسك بالقض
ولفت هنية، إلى وجود إعالم يريد إن يوجه الشعب الفلسطيني نحو المزيد من التفريط ويسعى إلى قلب 
الحقائق، ويدعو إلى الهرولة نحو تقديم التنازالت السياسية لالحتالل وتوجيه الشعب باتجاهات االنهيار 

لة التفاوضية، مؤكداً على ضرورة وجود إعالم فلسطيني يتحلى بالموضوعية والصدق السياسي والهرو
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في تناوله لألخبار، مشدداً على حاجة الشعب الفلسطيني للكلمة الصائبة والقول السديد المتصف بالصدق 
  .والخير ونشر الفضيلة وحماية القيم

والمشترك للسلطة من أجل الخروج وطالب بضرورة أنجاز ملف المصالحة وتشجيع التداول السلمي 
بمنظومة إعالمية تمثل الكل الفلسطيني، داعياً إلى أن تأخذ الكلمة والصحيفة دورها في حماية الثوابت 

  .والقيم الفلسطينية من الضياع
 هنية أن الحكومة الفلسطينية تعد لبرنامج واسع إلحياء هذه الذكري، وأنها على أعتاب افتتاح  وكشف

وأكد ان  .، داعياً لوحدة وديمقراطية وتداول سلمي على السلطة.يرية جديدة في قطاع غزةمشاريع تطو
الذكرى الرابعة لتولي حركة حماس للحكم ستشهد مشاريع تثبت وتدلل على نجاحها وتعمل على توضيح 

  ".فشل المؤامرات التي أحيكت ضدها خالل تلك الفترة
  12/3/2010قدس برس 

  
  مفاوضات السالم" عطلت" االستيطانية اإلجراءات: س التونسياثر لقائه الرئي عباس .4

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس اثر لقائه الرئيس التونسي زين العابـدين بـن              أعلن  :وكاالت –تونس  
كما نقلت عنـه    , مفاوضات السالم " عطلت"علي في تونس الجمعة ان االجراءات االستيطانية االسرائيلية         

الذي يقوم بزيارة عمل لتونس تستمر يومين بدعوة من بـن           , وقال عباس  .سية الرسمية وكالة االنباء التون  
اال ان االجراءات االسرائيلية االخيرة     , المفاوضات كان من المفروض ان تستأنف بشكل سريع       "ان  , علي

  .بحسب ما ذكرت الوكالة, "هي التي عطلت هذه المفاوضات
كان مثمرا وبناء وتناول مختلف القضايا      "قاءه نظيره التونسي    اكد الرئيس الفلسطيني ان ل    , من جهة اخرى  

تناولت القرار الذي تم اتخاذه في هذا الشأن على مستوى الجامعة           "واضاف عباس ان المباحثات      ".الراهنة
  ".كما تناولت القمة العربية القادمة وآفاق نجاحها. العربية وبمساعدة تونس

  13/3/2010وكالة سما، 
  

  في تونس الضوء األخضر للقاء القذافي في طرابلسعباس يترقب  .5
يبدو أن وساطة قام بها مدير المخابرات المصرية الجنرال عمر سليمان في طريقها للنجاح بنزع               : عمان
قبيل تحضيرات القمة العربية بين القيادة الليبية ونظيرتها الفلسطينية، فخالل الساعات           ' ازمة خالفية 'فتيل  

تقرر ما إذا كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد توقفه بدون إعالن رسمي الجمعـة  القليلة المقبلة سي 
في تونس في طريقة للتوجه إلى طرابلس لتتويج مساعي الجنرال سليمان بلقاء ودي بين عباس والزعيم                

  .الليبي معمر القذافي
ة بانتظار الـضوء    ويفترض ان عباس الذي احتوى أيضا خالفات من طراز خاص مع الحكومة التونسي            

األخضر للمرور إلى طرابلس على امل ترتيب لقاء بينه وبين القذافي بعد جهـود قـام بهـا الجنـرال                    
  .المصري ودعمها االمين العام للجامعة العربية عمرو موسى

  13/3/2010القدس العربي، 
  

  نحن مع ما يتفق عليه اللبنانيون على طاولة الحوار الوطني :  أبو العينينسلطان .6
 العينين في حديث أبوعباس لشؤون الالجئين الفلسطينيين سلطان الرئيس محمود  مستشار قال: بيروت
 مع ما يتفق عليه اللبنانيون على طاولة الحوار الوطني، ان إننا") كونا( وكالة األنباء الكويتية إلى

  ."الفلسطينيين لن يكونوا عبئاً على اللبنانيين
 األولوية ملف سياسي بامتياز يحتل إلى والمعيشي اإلنسانيل ملف الالجئين تحوي" العينين على أبووشدد 

عدم وجود " أكدوعن العالقة مع حركة حماس . " في الدول العربيةاألشقاءلدى الرئاسة الفلسطينية ولدى 
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 أنوأكد . "تجاذبات سياسية فلسطينية داخلية في لبنان ألن وضع المخيمات ال يحتمل مثل هذه التجاذبات
 في الوقت الحاضر قبل التوقف عن االستمرار في بناء اإلسرائيليينال مفاوضات غير مباشرة مع "

 الحل إلى في رسم خريطة الطريق والوصول األمل ال يبعث اإلسرائيليالسلوك " إن، قائالً "المستوطنات
عي لعملية السالم في نسف كلي ون" بأنه اإلسرائيليووصف التصعيد  ."النهائي بإقامة الدولة الفلسطينية

  ."المنطقة
  13/3/2010الحياة، 

  
   والمصالحة باتت قريبة...حماس استخلصت العبر من تجربتها بالحكم: البردويل .7

 قال صالح البردويل القيادي في حركة حماس، إن حركته استخلصت العبر من تجربتها في :عمان
إعادة دراسة وضبط عميقين، وأن الضرورة الحكم، وأوضح أن المواءمة بين المقاومة والسياسة تتطلب 

تقتضي إعادة صوغ العالقة مع الجماهير كي ال تفقد الحركة شعبيتها في غمرة وجودها في سلطة 
  .مشوهة محكومة بالحصار

وقال البردويل في تصريحات صحافية، أمس، إن حماس تستبشر بمستقبل أفضل، وأن مشروعها في 
تكاس، وأكد أن الحركة تمتلك خيارات ديناميكية تتمثل في تثبيت نتصاعد والمشروع الصهيوني إلى ا

الحكم على األرض، ودعم صمود الشعب بكل الوسائل، واستنهاض األمتين العربية واإلسالمية واختراق 
المنظومات المغلقة لألنظمة عربيا ودوليا وقيادة عملية الممانعة والمقاومة، مشددا على أنه ليس في 

  .يارات أخرىقاموس الحركة خ
ال نراها بعيوننا ولكن نأمل أن تتم، وأن مفهوم حماس "وأشار البردويل أن المصالحة باتت قريبة قائالً 

  ".للمصالحة ال يعني االنطواء تحت جناح أحد، وأن الحركة أكبر من كل محاوالت االحتواء
فعل ورد الفعل، وأن عقيدة وأوضح البردويل أن الصراع مع االحتالل استراتيجي ال ينبني على أساس ال

القتال ستظل قائمة حتى تحقيق األهداف الوطنية، مشيرا لتواطؤ غربي في اغتيال المبحوح، ومبديا 
واستبعد البردويل أن تقدم . خشيته من الكشف عن تورط أسماء فلسطينية وعربية جديدة خالل التحقيقات

ء الدولية التي ال تساعدها على ذلك بفعل ما إسرائيل على المغامرة بضرب غزة، بخاصة في ظل األجوا
  .لحق بها من إدانة عبر تقرير غولدستون

  13/3/2010الغد، األردن، 
  

   دمشقفي ومشعل يشكل حكومة موازية ..مصر تصعد ضغوطها على حماس: "هآرتس" .8
  قالت صحيفة هآرتس إن القاهرة شددت من مواقفها بشأن منح قـادة حمـاس تـصاريح                :القدس المحتلة 

دخول من قطاع غزة، ألنها تطالب حماس بالتوقيع بدون شروط على اتفاق المصالحة مع حركـة فـتح                  
  . يعد له المصريونالذي

 وسط تزايد حدة توتر العالقة بين مصر والحركة اإلسـالمية  يأتي اإلجراءوأشارت الصحيفة إلى أن هذا   
 جدار فوالذى على حدودها مع غزة       المسلحة حماس، المسيطرة على قطاع غزة، بسبب قيام مصر ببناء         

  . برصاص قناصة من حماس قبل شهرين من جهة أخرىمصري شرطيمن جهة ومقتل 
، الفوالذيقالت هآرتس إن مصر تخشى من توالى الهجمات على حدودها لمنع القاهرة من بناء الجدار                و

 تغييرات تدريجية تجرى    من قبل حماس أو الفصائل المسلحة األصغر غير المعروفة، الفتة إلى أن هناك            
 تتخذ من دمشق مقرا لها،      التي هياكل سلطة حماس، بصورة رئيسية بين القيادة بقطاع غزة والجماعة            في

 تسيطر على غزة من مقـر       التيوسط تصميم مشعل على إقامة حكومة جديدة من شأنها أن تدير الحركة             
  . القيادة بسوريا
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وتقـول  .  حمـاس فـي  وظيفة مماثلة لوزير الدفاع فيق، وقد عين مشعل مؤخرا نائبه موسى أبو مرزو    
 الـذي  للحركة بالقطـاع،     العسكريمصادر فلسطينية إن القرار لم يجد استحسانا من قبل رئيس الجناح            

  .يرفض أن يأخذ أوامر من أبو مرزوق
 لحركة حماس حريص كل الحرص على استقطاب شخصيات         السياسيوتقول الصحيفة إن رئيس المكتب      

 حماس، مضيفة أن اسـتقالة      قياديبغزة لقضيتها، فمثال، منح منصب رفيع لنزار عوض اهللا، أحد           بارزة  
 إلى معارضته لتبنـى  يرجع المخطوف جلعاد شاليط  الجندي صفقة   فيمحمود الزهار من فريق التفاوض      

تـرى  و .موقف صارم من قبل القيادة بدمشق للمفاوضات وعدم استعدادها لتوقيع اتفاق مصالحة مع فتح             
الصحيفة أن كلتا الحالتين تشير إلى تبنى الزهار موقفا أكثر براجماتية من مشعل، وأكثر انحيازا للموقف                

  .المصري
  12/3/2010وكالة سما، 

   
  ليبياإلى المصالحة ملف  نقل ترفضفتح  .9

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صخر بسيسو أن الزعيم الليبي معمر القذافي كان يسعى  :غزة
وأعرب . لتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطيني في ليبيا المقررة استضافتها للقمة العربية نهاية الشهر الحالي

مصر ستبقى "بسيسو عن رفض حركته نقل المصالحة من القاهرة إلى أي عاصمة عربية، وقال إن 
  ". راعية الحوار والمصالحة الفلسطينية بتفويض من الدول العربية

  13/3/2010الخليج، 
  

  على السالح الفلسطيني وشطب حق العودة تتهم عباس بالتحريض" القيادة العامة" .10
على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتأكيده أن السالح الفلسطيني " الجبهة الشعبية القيادة العامة"حملت 

  .غير ضروري، إن داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان أو خارجها
في توقيتها ومدلوالتها إنما هي تحريض مكشوف "في بيان أن تصريحات عباس " القيادة العامة"واعتبرت 

يؤسس لمرحلة، الهدف منها إدخال المخيمات في منزلقات خطيرة على المستوى الفلسطيني الداخلي، 
نسي أو تناسى أنه، هو من يمثل، يتحمل "ورأت الجبهة أن عباس ". وعلى المستوى الفلسطيني اللبناني

ما آلت إليه المخيمات الفلسطينية وتعريضها على الدوام للخطر، كمقدمة من أجل تهجير مسؤولية 
الى توتير األوضاع األمنية في "كما اتهمته بالسعي ". الفلسطينيين وتنفيذ مؤامرة شطب حق العودة

نهر المخيمات من خالل المطالبة بسحب السالح من داخل المخيمات وخارجها، وإزالة البؤر والتبشير ب
  ".بارد جديد

  13/3/2010المستقبل، 
   

  الفصائل الفلسطينية تتظاهر في غزة نصرة للمقدسات .11
الجبهة الشعبية " الجهاد اإلسالمي"و" حماس" قادة الفصائل الثمانية التي ضمت إلى جانب  شارك:غزة

القيادة العامة، ولجان المقاومة وحركة المقاومة الشعبية، وحركة األحرار، وجبهة النضال الفلسطيني، 
  .أمس في مسيرة حاشدة بقطاع غزة نصرة للمقدسات

 االنتفاض خليل الحية الشعب الفلسطيني واألمة اإلسالمية إلى" حماس "ـ ودعا عضو المكتب السياسي ل
وانتقد موافقة السلطة على استئناف ". ال تفهم سوى لغة الدم" "إسرائيل"حماية للمقدسات، معتبراً أن 
  ".إسرائيل"المفاوضات غير المباشرة مع 



  

  

 
 

  

            9 ص                                     1727:         العدد       13/3/2010السبت  :التاريخ

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي محمد الهندي على التمسك بخيار المقاومة، داعياً 
كشف حساب للشعب الفلسطيني عن "وطالب السلطة بتقديم ". اإلسرائيلية"ططات إلى الوحدة لمواجهة المخ
  ".مسيرة المفاوضات الفاشلة

  13/3/2010الخليج، 
    

   في عين الحلوة يرفض تنحية المقدح "قوى التحالف" و"منظمةال"فصائل اجتماع ل: لبنان .12
صادر فلسطينية انتقدت م، أن صيدا محمد صالح نقال عن مراسلها من 13/3/2010السفير، نشرت 
 في لبنان، وليس "تنظيمات فلسطينية" األخيرة، خصوصاً لجهة حديثه عن الرئيس محمود عباسمواقف 

. ، مشيرة إلى أنه لم يتطرق إلى األزمة اإلنسانية والمعيشية في المخيمات في لبنان"فصائل مقاومة"عن 
لم يعد من مبرر للسالح، ال "يريد القول إنه وتتلقف بعض األوساط الفلسطينية كالم أبو مازن على أنه 

 ! »خارج المخيمات وال داخلها، وصوالً إلى التوطين وإن بشكل موارب
، بالنسبة إلى المخيمات الفلسطينية كما "لن يمشي"وتشدد المصادر على أن مشروع أبو مازن الجديد 

في لبنان، » فتح«وشُعباً تنظيمية داخل الدولة اللبنانية، الفتة إلى أن بعض الكوادر، التي تتولى مهمات 
 . تعتبر القرارات الجديدة بمثابة مشروع فتنة

 - وسجل في هذا اإلطار قيام وفود من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وقوى التحالف الفلسطيني 
ي القوى اإلسالمية في مخيم عين الحلوة، بعقد لقاء موسع أمس مع العميد منير المقدح في دارته ف

 أن المجتمعين أكدوا للمقدح "السفير"وعلمت . المخيم، بحضور ومشاركة أكثر من مسؤول فتحاوي
رفضهم تنحيته، مطالبين بإعادة النظر بهذه التركيبة، ومشددين على أن المقدح كان صمام األمان في 

طالبه بالعودة عن  الرئيس أبو مازن تإلىمخيم عين الحلوة، وفي النهاية توافق زواره على توجيه رسالة 
 . هذه القرارات

تضيف مصادر المجتمعين أن المقدح، كقائد للكفاح المسلح، يعتبر أن ال قرارات جديدة صدرت، مضيفة 
من العناصر المنضوية في إطار الكفاح المسلح ليسوا متفرغين بل % 80أنه يردد أمام قادة الفصائل أن 

الثة قطاعات عسكرية في لبنان ذات امتدادات داخل متطوعون، وأنه هو الذي يتولى اإلشراف على ث
 . فلسطين، هي الكفاح المسلح، وكتائب األقصى، والجيش الشعبي

عندما يعود الثالثي توفيق الطيراوي، ومحمد دحالن، وسلطان ابو العينين "وتشير مصادر المقدح إلى أنه 
رباك على الساحة الفلسطينية الداخلية إلى اإلمساك بملف الالجئين في لبنان، فهذا يعني مزيداً من اإل
 . "وللدولة اللبنانية المضيفة وللدولة اإلقليمية المعنية بملف الالجئين

وكشف المقدح عن زيارة مرتقبة للمسؤول الفلسطيني جبريل الرجوب إلى بيروت، وأنه قد يصل خالل 
 أن الدولة اللبنانية طلبت من وكشف.  ساعة، ومن المفترض أنه يحمل رسالة من القيادة الفلسطينية48

، ومن السلطة الفلسطينية، إيضاحات تتعلق بالتشكيلة الجديدة التي رأت أنها مخالفة لما كان »فتح«قيادة 
 . قد تم التوافق عليه بين القيادتين اللبنانية والفلسطينية

ي خاصرة الدولة ما أقدموا عليه لن يمر ولن تكون مخيماتنا شوكة ف"وتخلص مصادر المقدح إلى أن 
 . "اللبنانية أو المقاومة أو سوريا

أفاد مسؤول في حركة فتح في لبنان  أن مصدر )ب ف ا (نقال عن وكالة 13/3/2010الخليج، وذكرت 
 قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء تعيينات جديدة في مخيمات الالجئين يثير أنأمس 

  .ناصر المحليين في الحركةاعتراض عدد من المسؤولين والكوادر والع
في (ستكون لبعض هذه التعيينات انعكاسات سلبية داخل فتح "وقال المسؤول رافضاً الكشف عن هويته 

  .، إال انه استبعد أي انعكاسات أمنية)"لبنان
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تم تعيين "، " ترتيب الوضع الفلسطيني في لبنانإلعادة"وأوضح أنه بموجب القرارات الجديدة التي اتخذت 
  ".العينين العردات أمين سر الحركة في لبنان ليحل محل سلطان أبو  أبوفتحي

  
   فتح المكاتب بالخارجإلعادة" المركزية"كوادر فتح في تونس تدعو  .13

تسلم أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح في رام اهللا مذكرة وقع عليها عدد من قـادة الحركـة                  : اهللارام  
 بتراجع المركزية عن قرار إغالق مكتب الحركـة فـي تـونس             ومناضليها في الساحة التونسية تطالب    

  .والحفاظ على جميع مكاتب الحركة في الخارج
 أن بقاء مكاتب الحركة     إلى اإلشارةووقع هذه المذكرة عشرون قياديا من كادر الساحة التونسية وتضمنت           

 االحـتالل الداخل أمـام    في الخارج أصبح ضرورة وطنية وتنظيمية بعدما انكشفت الهياكل التنظيمية في            
  . السياسي والتحديات الخطرة التي تواجه المشروع الوطني الفلسطينياألفق وفي ظل انسداد اإلسرائيلي

  13/3/2010القدس العربي، 
  

  الفلسطينيين في لبنان إلقرار حقوق تدعو" الديمقراطية" .14
 علي فيصل، خالل حفلة "نالجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطي"رأى عضو المكتب السياسي لـ: تبيرو

قرار لجنة "استقبال أقيمت في نقابة الصحافة اللبنانية في اختتام احتفال الجبهة بذكرى انطالقتها، ان 
المتابعة العربية األخير بالعودة للمفاوضات غير المباشرة تلبية لضغوط أميركية خالفاً إلرادة شعبنا، هو 

وقف المفاوضات العبثية "مطالباً السلطة الفلسطينية بـ ، "بالجوهر يشكل غطاء لعمليات االستيطان
  ."والعودة لاللتزام بقرارات اإلجماع الوطني

 على مستوى خطاب القسم والبيان أعلنطي صفحة الحرمان وااللتزام بما "وطالب حكومة لبنان بـ
رافض لجميع الوزاري إلقرار الحقوق اإلنسانية بما يعزز موقف الالجئين المتمسك بحق العودة وال

  ."مشاريع الترحيل والتوطين وإعمار مخيم نهر البارد
  13/3/2010الحياة، 

  
   ينتقد تعيين امرأة في حكومة هنية "حزب التحرير" .15

انتقد حزب التحرير اإلسالمي في فلسطين، أمس، إعالن رئيس وزراء الحكومة المقالة، إسماعيل : لندن
إن إعالن رئيس سلطة ": وقال الحزب في بيان صحافي. ههنية، تعيين امرأة في منصب وزير في حكومت

غزة عن تعيينه امرأة في منصب وزير في الحكومة، التي قامت في غزة على نمط الحكومات 
الرأسمالية، ويكون فيها الوزير في منصب الحكم، إنما هو مخالفة صريحة ألمر الرسول صلى اهللا عليه 

 منصب في الحكم، فكيف إن كان الحكم قائما على النمط الغربي وسلم، أي إنه ال يجوز تولي المرأة ألي
السلطة القضائية، والسلطة : المخالف لإلسالم؟ ففي النمط الغربي يقسم الحكم إلى ثالث سلطات

   ."التشريعية، والسلطة التنفيذية، المكونة من الوزراء ورئيسهم
 على غرار األنظمة الغربية المخالفة لإلسالم، أال يكفي هذه السلطة أنها تشكلت ليس فقط": وتابع البيان

وليس فقط بناء على اتفاقية أوسلو الباطلة، التي اعترفت بكيان يهود، وأقرته على احتالله ألرض 
 ."فلسطين، بل تزيد على ذلك بمحاولتها السير في ركاب الغرب وثقافته؟

 13/3/2010الشرق األوسط، 
  
  
  
  



  

  

 
 

  

            11 ص                                     1727:         العدد       13/3/2010السبت  :التاريخ

   حرب غزة منذ نهاية"إسرائيل" قذيفة هاون على 71اروخاً و ص146إطالق : إسرائيلية إحصائية .16
 أطلقت ، فإن المجموعات الفلسطينية المسلحة في غزةإسرائيلية بحسب حصيلة رسمية ):أ ف ب( –غزة 
 على قطاع غزة في اإلسرائيلي  منذ نهاية هجوم الجيشإسرائيل قذيفة هاون على 71 صاروخاً و146

 .2009عام ) يناير(كانون الثاني 
  13/3/2010الحياة، 

  
  نتنياهو يؤكد استئناف المفاوضات في األسبوع القادم .17

أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عـن تـسوية األزمـة مـع              :  نظير مجلي  - تل أبيب 
 وحدة سـكنية فـي      1600الواليات المتحدة األميركية التي انفجرت في أعقاب القرار االستفزازي ببناء           

 الشرقية المحتلة، وقال إن المفاوضات غير المباشرة المقررة بين حكومته والـسلطة الفلـسطينية               القدس
  .ستستأنف في موعدها المحدد مطلع األسبوع القدم، وفي أسوأ االحتماالت في غضون أسبوعين

وأكدت مصادر في مكتب نتنياهو، أمس، أن المبعوث الرئاسي األميركي، جورج ميتشل، سيـصل إلـى                
ثم يسافر  . نطقة مجددا في مطلع األسبوع وسيباشر في هذه المفاوضات متنقال ما بين القدس ورام اهللا              الم

الوفدان، الفلسطيني برئاسة صائب عريقات، واإلسرائيلي برئاسة يتسحاق مولخو، إلى واشنطن لمواصلة            
ها األولـى حـول     ونفت هذه المصادر أن تكون المفاوضات المذكورة ستبدأ في مرحلت         . هذه المفاوضات 

تتناول أفكارا عامة في موضوع أساسي يتعلق بالحدود،        "القضايا الجوهرية للصراع، ولكنه لم يستبعد أن        
 ".من أجل حسم موضوع االستيطان

  13/3/2010الشرق األوسط، 
 

  نتياهو سيعلن أن البناء في مستوطنات الضفة سيتواصل فور انتهاء مدة التعليق": يديعوت" .18
يديعوت "أفادت صحيفة :  أ ف ب، رويترز-واشنطن، رام اهللا، عمان، البتراء ، عد تلحمي أس-الناصرة 
أمس ان نتانياهو قد يعلن الخميس المقبل أن البناء في مستوطنات الضفة الغربية سيتواصل " أحرونوت

وذلك في المقبل، ) سبتمبر(فور انتهاء فترة تعليقه التي حددتها حكومته لعشرة أشهر، أي أواخر أيلول 
الذين يرفضون تجميد البناء ويهددون بإرغام مؤتمر الحزب في " متمردي ليكود"مع " صفقة"إطار 

  .اجتماعه الخميس على اتخاذ قرار المطالبة بوقف قرار تعليق البناء في المستوطنات فوراً
" ليكود"د داخل وأضافت الصحيفة أن نتانياهو وأوساطه القريبة يجرون اتصاالت مع قادة المعسكر المتشد

للتوصل إلى صيغة متفق عليها للقرارات التي سيتخذها مؤتمر الحزب الذي فرض انعقاده ) المتمردين(
  .على نتانياهو بقرار من المحكمة الداخلية في الحزب

وتقضي الصيغة بأن يعلن نتانياهو في كلمته في المؤتمر ان البناء في المستوطنات سيتواصل غداة انتهاء 
عن التصويت على قرار أكثر تطرفاً من شأنه إحراج " المتمردون"تعليق في مقابل ان يمتنع فترة ال

يدعم تعزيز " ليكود"ومن المتوقع أن يؤكد البيان الختامي للمؤتمر أن مركز . نتانياهو على الحلبة الدولية
ستيطان في كل أجزاء منذ إنشائه يدعم اال" ليكود"وأن ) الضفة الغربية(االستيطان في يهودا والسامرة 

، وتحديداً في النقب والجليل والقدس ويهودا والسامرة، وأنه يدعم قرار نتانياهو استئناف "أرض إسرائيل"
  .البناء مع انتهاء فترة التعليق

، "ليكود"مصطلح جديد على قاموس " تجميد البناء"داني دانون للصحيفة إن " المتمردين"وقال أحد النواب 
يتعارض والقيم التي يؤمن بها هو ورجال ليكود، وهو قرار مس "ياهو قرار التجميد وأن اتخاذ نتان

  .بعشرات آالف العائالت في يهودا والسامرة
  13/3/2010الحياة، 
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  جديدة ستيطانيةلقدس تقضي بعدم تناول خطط ااتعليمات صدرت إلى بلدية ": هآرتس" .19
" هآرتس "قال صحيفة:  أ ف ب، رويترز-لبتراء واشنطن، رام اهللا، عمان، ا،  أسعد تلحمي-الناصرة 

في البلدية اإلسرائيلية للقدس تقضي بعدم تناول خطط " لجنة التخطيط والبناء"أن تعليمات صدرت إلى 
لكن الصحيفة توقعت تصعيداً آخر في . حتى إشعار آخر" وراء الخط األخضر"جديدة للبناء االستيطاني 

في المدينة المحتلة، خصوصاً بعد " الحي اليهودي"لكنيس القديم في القدس األسبوع المقبل مع تدشين ا
العنصرية الفاشية، بتنظيم مسيرة في قلب بلدة سلوان " كهانا"سماح الشرطة لغالة المتطرفين من حركة 

  ".البناء الفلسطيني غير المرخص"الفلسطينية احتجاجاً على 
  13/3/2010الحياة، 

  
  تطلب من مصر استئناف جهود الوساطة في صفقة شاليط "إسرائيل": "الشرق القطرية" .20

قال مصدر في حركة حماس إن عوزى أراد مستشار األمن القومي اإلسـرائيلي              : محمد عبداهللا  -القاهرة
الذي زار القاهرة يوم الخميس الماضي طلب من مصر استئناف جهودها بشأن إطالق سـراح الجنـدي                 

لـ الشرق إن إسرائيل تريد اإلسراع في صفقة شـاليط لتحقيـق      اإلسرائيلي جلعاد شاليط، وقال المصدر      
هدفين في الوقت الحالي هما التخلص من الضغوط الداخلية التي يتعرض لها رئيس الوزراء اإلسرائيلي               
بنيامين نتنياهو والتي تطالبه باإلسراع في إطالق سراح شاليط، ثم صرف النظر عن مساعي إسـرائيل                

  .طانية في الضفة الغربية ألف وحدة استي50لبناء 
  13/3/2010الشرق، قطر، 

  
  "إسرائيل"الضفة تحقّق مع معتقلي حماس أفضل من بأجهزة أمن السلطة :  إسرائيليجنرال .21

، بن كاسبيت، عن قائد المنطقة الوسطى في الكيان الـصهيوني           "معاريف"نقل كبير المعلقين في صحيفة      
 أمن السلطة في الضفة قوله، إن األمر أصـبح محـسوماً            الجنرال آفي مزراحي بعد لقائه رؤساء أجهزة      

بعد أحداث غزة وأنهم أدركوا أنهم في حرب على بيتهم ولن يدعوا حماس تـسيطر  ) أي األجهزة (عندهم  
وأضاف مرزاحي أن األجهزة الصهيونية تعطي مستوى أمنياًَ جيداً في الضفة وكثيـر مـن               . على الضفة 

وأذرع األمن، لكنه وبقدر غير قليل بفضل أجهـزة الـسلطة،           " الشاباك"و" اإلسرائيلي"هذا بفضل الجيش    
وذكر مرزاحي أن الهدف اآلن هو الحفاظ على التنـسيق          %. 45مشيراً إلى أن إسهام السلطة يصل إلى        

وأوضح مرزاحي أنه يوجد في سجون السلطة أكثر من         . األمني مع السلطة حتى يجد الساسة أفقاً سياسية       
  ". اإلسرائيلية"، مضيفاً أن أجهزة السلطة تحقق معهم أفضل من أجهزة األمن  شخص من حماس800

  12/3/2010) مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية: ترجمة" (معاريف"
  

  " ايروستار" تزود بولندا بطائرة "إسرائيل" .22
 ايونـوتكس   ، المصنعة مـن قبـل شـركة       "ايروستار"اختارت بولندا الطائرة التكتيكية الموجهة عن بعد        

اإلسرائيلية، لتلبية متطلباتها من الطائرات التكتيكية الموجهة عن بعد، التي ستستخدمها فـي أفغانـستان               
وستسلم الشركة اإلسرائيلية القوات البولندية ضمن هذه االتفاقية منظومتين من          . ضمن قوتها العاملة هناك   

 .طائرات ايروستار وجهاز تدريب يعمل بالمحاكاة
  13/3/2010اإلمارات، البيان،  

   
  ب مقاتلين في إحدى الدول الخليجية تدر"إسرائيل" .23

، أمس، أن العشرات من متخرجي جهاز األمـن العـام اإلسـرائيلي             "يديعوت أحرونوت "كشفت صحيفة   
، وآخرين من متخرجي وحدات النخبة في المؤسسة العسكرية، دربوا وأهلوا خـالل العـامين               )الشاباك(
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 مقاتل كل ثالثة أشهر، لحراسة آبار النفط ومواقع حساسة          300 في دولة خليجية بمعدل      الماضيين مقاتلين 
عمل الشركة اإلسـرائيلية جـاء بعـد معرفـة          "وأوضحت الصحيفة أن    . أمنية أخرى، لقاء مبالغ طائلة    

  ".وتصديق من وزارة الدفاع اإلسرائيلية
  13/3/2010األخبار، 

 
  ر أثناء العدوانيض حياة صبي في غزة للخط تتهم اثنين من جنودها بتعر"إسرائيل" .24

 وجه الجيش اإلسرائيلي أمس اتهامات إلى اثنين من جنوده : رويترز، أ ف ب-القدس المحتلة 
لتعريضهما حياة صبي فلسطيني للخطر خالل الحرب االسرائيلية على قطاع غزة بإرغامه على التفتيش 

ء بعدما لفتت األمم المتحدة انتباهه إليها، مشدداً على عن متفجرات، لكنه أكد أن التحقيق في الواقعة جا
بتقرير غولدستون الذي يتهم الدولة العبرية بارتكاب جرائم حرب في " ال عالقة له على االطالق"أن 

  .القطاع
وقال الجيش اإلسرائيلي في بيان أمس إن الجنديين وجهت إليهما اتهامات بإصدار أمر للصبي البالغ من 

نوات آنذاك، بفتح حقائب عدة كان يشتبه بأنها مفخخة أثناء تفتيش مبنى في حي تل الهوا في العمر تسع س
، لكن لم يعلن "مخالفة السلوك العسكري"واتهم الجنديان بـ . غزة، واتضح أن الحقائب ال ضرر منها

تصل  إلى وأشار مسؤول عسكري إلى أن الجنديين يمكن أن يواجها حكماً بالسجن لمدة . موعد للمحاكمة
  .ثالثة أعوام

  13/3/2010الحياة، 
  

  أيالون زار لندن وألقى محاضرة دون أن يواجه مذكرة اعتقال: صحيفة يهودية .25
عن زيارة قام بهـا     ' الجويش كرونيكل ' كشفت صحيفة الجالية اليهودية في بريطانيا        : هيام حسان  - لندن

ى لندن دون أن تواجهه مذكرة اعتقال على        رئيس جهاز االستخبارات االسرائيلي األسبق عامي أيالون ال       
ونقلت الصحيفة عن أيالون نفسه قوله ان أحداً         .خلفية مسؤوليته عن جرائم تم ارتكابها بحق الفلسطينيين       

  .لم يعلم بأمر زيارته الى لندن على ما يبدو ولذلك لم يكن هناك أي مشاكل
المطار لدى وصوله الى لندن لبحـث سـبل         وأشارت الصحيفة مع ذلك الى أن محامين التقوا أيالون في           

عالج أي مشكلة من الممكن أن يواجهها حيث كان من المتوقع أن يتم استصدار مذكرة اعتقال بحقه هـو     
اآلخر أسوةً بعدد آخر من القادة االسرائيليين واجهوا مذكرات االعتقال خالل الـسنوات االخيـرة علـى                

  .سية التي ألحقت خسائر بشرية في صفوف االسرائيليينخلفية مواقفهم وقراراتهم العسكرية والسيا
ان أيالون أفلح في القاء محاضرة دون مشاكل تذكر يوم االثنين الماضي فـي              ' الجويش كرونيكل 'وقالت  

وشارك أيالون في حلقة    . 'تقرير غولدستون وعملية السالم   ' :كلية لندن لالقتصاد ضمن نقاش عام بعنوان      
جنة االمم المتحدة التي ترأسها القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدسـتون           النقاش ذاتها عضوان من ل    

  .الى جانب ناشطة وأكاديمية فلسطينية تدعى كرمة نابلسي
  13/3/2010القدس العربي، 

  
  بعد منعهم من الصالة في المسجد محيط األقصى فيقوات االحتالل تشتبك مع المصلين  .26

شوارع مدينة القدس ، أن  منتصر حمدان،رام اهللاسلها في نقالً عن مرا 13/3/2010الخليج، نشرت 
 ساحات اشتباكات مباشرة مع جنود االحتالل وأفراد شرطة االحتالل الذين انتشروا إلىالمحتلة تحولت 

بأعداد كبيرة في محيط المسجد األقصى ومحيط المدينة والبلدات المجاورة، حيث منعت قوات االحتالل 
  . عاماً، من الوصول للمسجد األقصى ألداء الصالة50ارهم عن المصلين الذين تقل أعم
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وأدت هذه اإلجراءات إلى تقليل أعداد المصلين، إال أن اغلب المواطنين أدوا الصالة في الشوارع التي 
  . اشتباكات مع جنود االحتالل المدججين بأنواع مختلفة من األسلحةإلىتحولت بعيد انتهاء الصالة 

 المسجد األقصى، فإن المواجهات وقعت على إلىلمصلين الذي منعوا من الدخول وحسب العديد من ا
مداخل باب األسباط، وشارع الواد، وباب المجلس، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم نساء 
بجروح متفرقة نتيجة تعرضهم للضرب بالهراوات خالل محاولتهم اجتياز حواجز االحتالل على مداخل 

التابعة لشرطة االحتالل في " الخيالة" وبوابات البلدة القديمة، في حين انتشرت ما تعرف بفرق األقصى
الطرقات والشوارع والحقت الفلسطينيين الغاضبين جراء منعهم من أداء الصالة، وفرضت طوقاً 

 الشيخ عسكرياً على محيط البلدة القديمة، وأقامت حواجز على مداخل أحياء رأس العمود، واد الجوز،
  .جراح والمصرارة، وحاصرت بوابات البلدة القديمة

وشهدت األحياء القريبة من المسجد األقصى مواجهات بين مجموعة من الشبان وقوات االحتالل بسبب 
وأسفرت الصدامات عن إصابة عدد من الشبان بجروح . منع الجنود لهم من دخول المسجد للصالة

  . إضافة إلى إطالق الجنود لألعيرة المغلفة بالمطاطمختلفة إثر االعتداء عليهم بالعصي
، أن قوات االحتالل بدأت بتشغيل شركات أمنية خاصة "الخليج"ـوأكدت مصادر  فلسطينية في المدينة ل

 اعتماد إلىلحراسة المستوطنين في منطقة الحي اليهودي، موضحة أن هذه الخطوة تأتى لتضاف 
تتخفى بالزي العربي لمالحقة الفلسطينيين واعتقال الشبان منهم االحتالل على الوحدات الخاصة التي 

  .خاصة من يشاركون في مواجهة االحتالل
 من  قليالًاً عدد، أن وليد عوض،رام اهللانقالً عن مراسلها في  13/3/2010القدس العربي، وأضافت 

 بأن عدد المصلين ميةاإلسال األوقاف أكدت حيث األقصى من أداء صالة الجمعة في واالفلسطينيين تمكن
قالت ، في حين  مصلألف 200 حوالي إلى مصل في حين كان يصل العدد 2000لم يتجاوز الـ 

  ." صالة الجمعةأداء مصل تمكنوا من 6000نحو " إنالشرطة 
  .1500 عدد الجنود اإلسرائيليين داخل باحات الحرم القدسي وصل لنحو إنوقال شهود عيان 

  
  سن المسجد اإلبراهيميإسرائيليات يدن مجندات .27

أفادت مصادر إعالمية وشهود عيان في مدينة الخليل المحتلة، أن :  عبد القادر فارس- الضفة الغربية
 فيه، حيث جلسن داخله مجندات إسرائيليات من جيش االحتالل اقتحمن الحرم اإلبراهيمي وعقدن اجتماعاً

إلسرائيلية، التي نشرت صورة للمجندات  ا"هآرتس"دون أن يخلعن أحذيتهن، بحسب ما ذكرت صحيفة 
  .داخل الحرم يتلقين محاضرة وهن بلباسهن العسكري ويرتدين األحذية

  13/3/2010عكاظ، 
 

  االحتالل يقمع مناهضي الجدار ويفرض إغالقاً كامالً على الضفة .28
واالستيطان، أصيب في مسيرة بلعين األسبوعية المناهضة للجدار  ":وكاالت"، "الخليج "-فلسطين المحتلة

عشرة متظاهرين بجروح، والعشرات بحاالت االختناق نتيجة استنشاقهم للغاز المسيل للدموع الذي أطلقه 
  .جنود االحتالل عليهم

ورفع المشاركون  .وشارك في المسيرة أهالي قرية بلعين، ونشطاء سالم إسرائيليون ومتضامنون أجانب
مود درويش، ورفعوا األعالم الفلسطينية، والشعارات في المسيرة، أبيات شعرية للشاعر الراحل مح

وجاب المتظاهرون شوارع القرية، . المنددة باالستيطان والتهويد، وباالعتداء على المنازل القدس
وتوجهوا نحو الجدار، حيث كانت االحتالل تكمن  بين أشجار الزيتون، وقامت بمالحقة المتظاهرين 

  .دني المغلف بالمطاط والقنابل الغازية نحو المتظاهرينوإطالق قنابل الصوت والرصاص المع
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وفي نعلين المجاورة، أصيب عدد من المتظاهرين بحاالت اختناق بالغاز المدمع الذي أطلقته قوات 
وانطلق المئات من أهالي البلدة والقرى المجاورة بعد . االحتالل في المسيرة األسبوعية المناهضة للجدار

  .رض المهددة بالمصادرةصالة الجمعة إلى األ
وفي بيت لحم قمعت قوات االحتالل مسيرة شعبية حاشده انطلقت في قرية المعصرة للتنديد بالجدار، ما 

  .أدى إلى إصابة الشابين عالء الدين ومحمد موسى
 باراك أمر بفرض إغالق إيهودإلى ذلك، أعلن متحدث باسم جيش االحتالل، أمس، أن وزير الحرب 

 من منتصف الليلة قبل الماضية وحتى منتصف ليل  ساعة اعتبارا48ًفة الغربية لمدة كامل على الض
  . لمخاطر وقوع هجماتنظراً" لدوافع أمنية"وأضاف المصدر أن اإلغالق المشدد تقرر  .األحد-السبت

  13/3/2010الخليج، 
  

  حملة اعتقاالت في القدس وأوامر إبعاد جديدة عن المسجد األقصى .29
د بيان لمركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية أمس أن الشرطة اإلسرائيلية نفذت منذ  أفا:رام اهللا

ووفقا للبيان فقد اعتقلت الشرطة  .فجر اليوم حملة اعتقاالت جديدة طالت العديد من الشبان المقدسيين
  .األقصىأمس الخميس المواطن طارق بكيرات أحد حراس المسجد أول من اإلسرائيلية فجر 

 يقضي  أمراًت شرطة االحتالل المعتقلين وسلم شخصاً،11كما اعتقلت الشرطة خالل حملتها األخيرة 
واعتقلت وحدة من المستعربين ثمانية مواطنين من حي البستان  .بمنع دخولهم إلى األقصى لمدة أسبوعين

  .بقرية سلوان بعد اقتحام خيمة االعتصام بالحي
  13/3/2010الغد، األردن، 

  
   شجرة زيتون40يقطعون و  يعتدون على ثالثة فلسطينيينمستوطنونال: الضفة .30

 واعتدوا بالضرب ،أفادت مصادر فلسطينية أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا قرية جيت شرق قلقيلية
  ).جفعات جلعاد( فلسطينيين أثناء تواجدهم في أرضهم القريبة من البؤرة االستيطانية 3على 
 شجرة زيتون في قرية قريوت جنوب 40وطنين فجر أمس، على اقتالع وتقطيع  أقدم عشرات المستكما

  .مدينة نابلس، شمال الضفة لغربية
 13/3/2010االتحاد، اإلمارات، 

  
   إغالق معابر قطاع غزة التجاريةاالحتالل يقرر .31

تي  معابر قطاع غزة التجارية، الإغالق أمس يوم اإلسرائيليةقررت السلطات :  اشرف الهور-غزة 
 قررت "إسرائيل" إن البضائع إدخالوقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق  . بشكل جزئيباألصلتعمل 
 دخول البضائع والسلع للسكان أمام) كارني( سالم جنوب القطاع، والمنطار أبو معبري كرم إغالق

  .المحاصرين
  13/3/2010القدس العربي، 

  
  اإلسرائيليةون سيرة فلسطينية في السجأ 36: وزارة شؤون األسرى .32

 قالت وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية، في تقرير لها، إن سلطات االحتالل :عمان
وأضافت الوزارة في تقريرها أن  . ألف امرأة فلسطينية15، ما يقارب 1967اإلسرائيلي اعتقلت منذ عام 

 حيث وصل عدد 1987ام أكبر حملة اعتقاالت للنساء الفلسطينيات جرت خالل االنتفاضة األولى ع
 بلغ عدد حاالت االعتقال 2009 حتى نهاية عام 2000 أسيرة فلسطينية، ومنذ العام 3000المعتقالت إلى 
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ولفتت إلى أن عدد األسيرات الفلسطينيات في سجون  . امرأة900في صفوف النساء الفلسطينيات 
  . أسيرة أخيرا21ً أسيرة فلسطينية بعد أن تم اإلفراج عن 36االحتالل يبلغ حاليا 

 والسب والشتم خالل النقل إلى مركز االحتجاز، واإلهانةوبينت الوزارة أن األسيرات يتعرضن للضرب 
وال يعلمن بالجهة التي سينقلن إليها كما ال ترافق مجندة إسرائيلية وحدة الجنود التي تعتقل النساء 

خابرات اإلسرائيلية ال تفرق بين األسرى وأشارت إلى أن الم .الفلسطينيات في جميع عمليات االعتقال
الرجال واألسيرات النساء إذ كثيرا ما صاحبت عملية اعتقال النساء ضرب وإهانة، وتعذيب وضرب 

ونوهت إلى أن جنود االحتالل يجتهدون باستمرار البتداع السبل إلذاللهن  .مبرح دون مراعاة لجنسهن
  .تحام أقسامهن ليالً أثناء نومهنوقمعهن والمساس بشرفهن وكرامتهن من خالل اق

ونوهت إلى انتشار األمراض الجلدية والطفح ، وحذرت الوزارة من تدهور الوضع الصحي في الزنازين
الجلدي بين األسيرات، وعدم تقديم العالج لهن، وتقيد اإلدارة عدد األسيرات المسموح لهن بالخروج 

  . وجود الطبيب، وحرمانهن من خدمات الدعم النفسيلتلقي العالج الذي ال يمكن الحصول عليه إال عند
وذكرت الوزارة أن عدد األسيرات اإلداريات بلغ اثنتين، فيما بلغ عدد األسيرات المعتقالت هن 

وأشارت الوزارة إلى أن عدد  .بينما بلغ عدد األسيرات اللواتي لهن إخوة معتقلون اثنتين، 4وأزواجهن 
  .7ليمها بلغ الجثامين التي ترفض اسرائيل تس

  13/3/2010الدستور، األردن، 
  

  إبراز لصورة المفكر المدافع عن فلسطين :بيروتتكريم الراحل أنيس صايغ في  .33
شعار اختصر المسيرة الثقافية النضالية للمفكر " ناضل لتحرير فلسطين ووحدة األمة العربية": س.ل

لسطين والعروبة من خالل مؤلفاته التي الفلسطيني أنيس صايغ التي ترك بصمة ال تنسى في دفاعه عن ف
  . بالقضية وبحق العودةإيمانهيعبر فيها عن 

 الرجل الذي إلىأن ترد التحية " لجنة تكريم المفكر الفلسطيني أنيس صايغ"بعد أشهر على رحيله، أرادت 
القومي حارب بالقلم وكرس حياته لخدمة قضية فلسطين بشتى أبعادها والدفاع عنها والتزم نشر الوعي 

خالل ذكرى تكريم أقامتها في قصر األونيسكو حضرها وزير الدولة عدنان السيد حسين ممثالً رئيس 
  .الجمهورية العماد ميشال سليمان وممثلون عن الفصائل الفلسطينية

استهلت الذكرى بالنشيدين اللبناني والفلسطيني فترحيب من الكاتب والمحلل السياسي نصري صايغ، 
وسى ممثالً الرئيس سليم الحص عرض فيها للسيرة الفكرية والعملية للراحل واهتمامه فكلمة لحسن م

 أنه كان أمثولة للمثقف المناضل الذي نذر إلى ديارهم كونه لب القضية الفتاً إلىبحق الالجئين بالعودة 
  .عمره من أجل وطنه

ر السياسي وانتقد الضعف واعتبر حسن حدرج الذي ألقى كلمة حزب اهللا أن صايغ كان من رواد الفك
  .واإلرباك العربي في مواجهة التصعيد اإلسرائيلي وعملية تهويد المقدسات وبناء المستوطنات

 القيادة العامة طالل ناجي عن صفات الراحل وتواضعه -وتحدث األمين العام المساعد للجبهة الشعبية 
  .ومحبته وتسامحه واندفاعه لوطنه

إنه "طالل سلمان أن صايغ يعيش في فلسطين مع كل كتاب وبحث، قائالً واعتبر ناشر جريدة السفير 
  ".عربي بامتياز وهو جمعنا المتفرد وهو نحن حيث نتالقى مع فلسطين

ورأى جواد يونس أن الراحل كان أستاذاً في النضال والعطاء وكان ناقالً لمعاناة فلسطين وللتحديات التي 
  . أمتها القومية لمنع انهيارهاإلىعلى إعادة القضية الفلسطينية تواجه األمة ومصيرها لذلك كان يعمل 

 أن الراحل كان دائماً مسكوناً بحب فلسطين إلىوشكرت هالة صايغ باسم العائلة مبادرة التكريم، مشيرة 
  .إليهاومؤمناً بالعودة 

  13/3/2010المستقبل، 
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 أوضاع أفضل عبر حقوق المواطنة.. الجئو فلسطين في سوريا .34

 يعيش الالجئون الفلسطينيون في سوريا حالة من االستقرار السياسي واالقتصادي : أحمد كيالني-ق دمش
 الذي منح الالجئ الفلسطيني الحقوق نفسها 1956 لعام 260واالجتماعي منذ صدور القانون رقم 

ون يعتبر المعطاة للمواطن السوري، باستثناء الترشح للبرلمان ورئاسة الجمهورية، وبناء على القان
 .الالجئ الفلسطيني في سوريا أفضل حاالً بكثير مقارنة مع نظرائه في باقي الدول العربية

ويقول المحلل السياسي الفلسطيني حمد موعد إن عدد الالجئين الفلسطينيين في سوريا بلغ حسب 
منطقة الجليل  ألف، مشيراً إلى أنهم يعودون إلى 500إحصاءات الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين 

 . األعلى واألوسط وحيفا وطبريا
وهناك أربعة أوضاع لالجئين، مصنفة تبعاً لموقف الحكومة أو الدولة المضيفة أو المجتمع المضيف، 

 .األول يندرج تحت اسم الذوبان؛ حيث يذوبون في المجتمع المضيف تماماً
الضفة الغربية وإعطاء الالجئين كما كانت المحاولة التي تمت بعد مؤتمر أريحا في األردن وضم 

 في مواجهة "األردنة"الفلسطينيين الجنسية األردنية، إال أن تلك الحالة بقيت نظرية، ودليل ذلك أن عملية 
 .، في الساحة السياسية األردنية ما زالت ملموسة حتى اآلن"الفلسطنة"

ين الفلسطينيين بكم جيد من الحقوق أما الوضع الثاني فيطلق عليه اسم االندماج؛ وذلك عبر تمتع الالجئ
واالمتيازات واندماجهم في المجتمع المحيط من دون تهديد الهوية الوطنية المستقلة، وذلك ينطبق على 

 .الالجئين في سوريا
والثالثة ما يسمى العزلة؛ وهي الحالة التي تنطبق على الالجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث يعتبر 

اماً بشرياً، تحرمه السلطات من أبسط الحقوق المدنية، وتحرمه من الحصول على الالجئ الفلسطيني رك
أية خدمات تقدمها مؤسسات الدولة، أو مؤسسات المجتمع المدني، كما تحرمه أيضاً من فرص العمل؛ 

 . حرفة أو مهنة يمنع الفلسطيني من العمل فيها72فهناك 
. مهجر قسرياً؛ وهذا ينطبق أوالً على الالجئ في فلسطينأما الحالة الرابعة فهي ما نسميه الفلسطيني ال

أي ما يسمى المهجرون داخلياً، وهم أبناء القرى الفلسطينية المدمرة الذين بقوا هناك، والذين يبلغ عددهم 
 . ألفاً، وينطبق ثانياً على حالة بعض الالجئين في أماكن أخرى250نحو مليون و

سطيني الذي يعاني من مشكلة األمن الوجودي أو هشاشة الحياة وهناك حالة أخرى وهي ما يسمى الفل
التي يعيشها، وهذا ينطبق على الالجئين الفلسطينيين في العراق، الذين تحولوا إلى وقود لحرب طائفية، 

 .وينطبق على الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وانطبق على الالجئين الفلسطينيين في ليبيا
لسطينيين في سوريا، يوضح الموعد أن هناك سمة أساسية للمجتمع الفلسطيني وحول وضع الالجئين الف

في سوريا؛ وهي عملية االستقرار السياسي، التي تتجلى باستقرار اقتصادي واجتماعي، مضيفاً أن ذلك 
 .أسهم في عملية التأقلم مع المجتمع المضيف، وأسهم في عملية االندماج

ين الفلسطينيين في سوريا تتركز في دمشق، وخصوصاً في مخيم مشيراً إلى أن أماكن تجمع الالجئ
اليرموك في دمشق، ويضم المخيم من حيث التشكيلة االجتماعية كتلة فلسطينية وكتلة سورية، وهذا 

 .الشيء يمكن تلمسه في مخيمات أخرى في سوريا مثل مخيم سبينة ومخيم حمص
  13/3/2010البيان، اإلمارات، 

  
   نتيجة وفاة مواطن من بيت حانون501الحصار لـ ارتفاع عدد ضحايا  .35

 501 ارتفع عدد ضحايا الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أربع سنوات إلى :غزة
 معاوية .وقال د .ضحية بوفاة المواطن إسماعيل محمد إسماعيل من سكان بيت حانون شمال قطاع غزة
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إن إسماعيل توفي في معهد ناصر " معا"ات القطاع لـحسنين مدير عام اإلسعاف والطوارئ في مستشفي
  .في مصر نتيجة فشل كلوي

  13/3/2010وكالة معاً، 
  

  فيلمان عن حصار غزة .36
الفلسطينية لإلنتاج اإلعالمي عن بدء إنتاج فيلمين جديدين أولهما بعنوان " ميديا جروب"أعلنت شركة 

يجة للحصار اإلسرائيلي واآلخر بعنوان ويتناول مشكلة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة نت" دوشة"
نسخة منه إنها كلفت ) أ.ب.د(وقالت الشركة في بيان تلقت وكالة األنباء األلمانية  ".لحظات بعد القصف"

 الفيلم المخطط لعرضه وتوزيعه خالل الصيف، والذي يركز على إلتمامالمخرج الفلسطيني فايق جرادة 
 حياة الفلسطيني العادي من نواح عدة وما يترتب على محاوالت تأثيرات انقطاع التيار الكهربائي في

وأضاف البيان أن المخرج والمنتج  .السكان إليجاد الكهرباء البديلة من جوانب سلبية على المجتمع
ديكو "الفلسطيني عاطف عيسى انتهى من كتابة سيناريو مشاهد الفيلم الثاني، ويضم مشاهد حقيقة وتمثيلية 

وسيترجم الفيلم إلى عدة لغات منها اإلنجليزية والفرنسية والتركية واإلسبانية .  دقيقة20لمدة " دراما
ويصور الفيلم حال الشارع والبيت والشخص الفلسطيني بعد أي قصف إسرائيلي  .واإليطالية واأللمانية

  .مباشرة ويظهر الوضع المجتمعي والنفسي والصحي للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة
  13/3/2010يج، الخل

  
  همام سعيد يدعو إلى وقف المفاوضات وطرد السفير اإلسرائيلي  .37

 في مهرجان نصرة  همام سعيد، في األردنالمراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين ستنكرا: خليل قنديل
جاء على لسان وزراء الخارجية العرب الذين أعلنوا  الموقف العربي المنهار الذيلألقصى أمس 

الحكومة إلى تطرد   ودعا.والوضع الذي آلت إليه منظمة التحرير الفلسطينية، ف المفاوضاتاستئنا
السفير الصهيوني من عمان، داعيا الشعب المصري إلى القيام بدوره بكسر الحصار عن غزة وإزالة 

  الجدار الفوالذي، 
  13/3/2010السبيل، األردن، 

  
 يدين مشاريع االستيطان في القدس" حزب اهللا" .38

 ألف وحدة استيطانية في أحياء القدس 50المخطط الصهيوني الجديد لبناء "أدان حزب اهللا في بيان 
ولفت االنتباه . في للمدينة المقدسة، ورأى فيه خطوة بالغة الخطورة تستهدف التغيير الديموغرا"الشريف

تزامن هذا اإلعالن مع وجود نائب الرئيس األميركي جو بايدن في الكيان الصهيوني وإلى التنسيق «إلى 
منظمة المؤتمر «وناشد الجامعة العربية و. "والتطابق الكاملين بين حكومة العدو واإلدارة األميركية

 .  خطوات رادعةعقد اجتماعات عاجلة واتخاذ » اإلسالمي
  13/3/2010السفير، 

  
  ال إمكانية للتحرك إال بإعالن تجميد كامل لالستيطان: أبو الغيط لميتشل .39

أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط للمبعوث األميركي للسالم في :  محمد الشاذلي–القاهرة 
ملية السياسية بين اإلسرائيليين الشرق األوسط جورج ميتشل عدم وجود إمكانية للتحرك إلى أمام في الع

لالستيطان، مشدداً على أن مصر تساند الموقف " التجميد الكامل"والفلسطينيين إال بإعالن إسرائيل 
  .الفلسطيني الذي يرفض استئناف المفاوضات في ظل هذه األجواء السلبية
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ير المصري خالله أن األجواء وكان أبو الغيط تلقى مساء أول من أمس اتصاالً هاتفياً من ميتشل أكد الوز
ال تسمح بالتفكير الجدي في استئناف العمل "الحالية التي تسببت فيها اإلجراءات واإلعالنات اإلسرائيلية 

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ". السياسي بين الجانبين، بل إنها عملياً تنسف الجهد األميركي برمته
لميتشل عن وجود حالة من االستياء مصرياً وعربياً بعد إبداء السفير حسام زكي إن أبو الغيط أعرب 

الجانب العربي موقفاً ايجابياً من الطرح األميركي بعقد مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين الفلسطيني 
واإلسرائيلي، مشيراً إلى استخفاف إسرائيل بالواليات المتحدة من جهة، وبالطرف الفلسطيني المدعوم 

وأرسل أبو الغيط رسائل شفهية عدة . ة أخرى، وهو أمر ال تقبل به مصر بأي حالعربياً من جه
ألعضاء اللجنة الرباعية الدولية عبر فيها عن رفض مصر اإلجراءات اإلسرائيلية، مطالباً المجتمع 

  .الدولي بالتدخل السريع للضغط عليها للتوقف وتجميد هذه القرارات فوراً
  13/3/2010الحياة، 

  
  للدفاع عن األقصى" باب الجهاد" حاشدة في مصر تنادي بفتح مظاهرات .40

شهد الجامع األزهر وعدد من المحافظات المصرية مظاهرات :  فاطمة حسن وشادي محمد-القاهرة 
غاضبة أمس عقب صالة الجمعة للتنديد بممارسات قوات االحتالل اإلسرائيلية في القدس واستمرار 

وفي الجامع األزهر تظاهر نحو ألفي مصل، مطالبين بفتح باب . ىعمليات الحفر أسفل المسجد األقص
وتواجدت أجهزة األمن بكثافة غير ، الجهاد للدفاع عن األقصى والمقدسات اإلسالمية ورددوا هتافات

مسبوقة حيث حاصرت عشرات المصفحات وسيارات الشرطة أبواب وأسوار الجامع األزهر، وتم تفتيش 
  . ء الصالةالمصلين قبل دخولهم ألدا

  13/3/2010العرب، قطر، 
  

 "األقصى"خالل اعتصامات لنصرة " اإلخوان" معتقالً من 120: مصر .41
 من أعضائها خالل 120، أمس، أن الشرطة المصرية اعتقلت نحو "اإلخوان المسلمين"أعلنت جماعة 

. مصريةمشاركتهم في تحركات شعبية لنصرة المسجد األقصى بعد صالة الجمعة في خمس محافظات 
 من اإلخوان، 53في محافظة اإلسماعيلية اعتقلت أجهزة األمن "وذكر الموقع االلكتروني للجماعة أنه 

، وسط توقعات 45الشرقية وصل عدد المعتقلين إلى أكثر من ) محافظة(في "وأضاف الموقع أنه 
، مشيراً إلى "د المدينةبتضاعف هذا العدد خالل الساعات المقبلة بعد الكمائن التي نصبها األمن على حدو

في اإلسكندرية تعقَّبت أجهزة األمن مئات اإلخوان أثناء انصرافهم من وقفات مناصرة األقصى، "أنه 
 ".  منهم في مناطق الدخيلة، والورديان، والحضرة، والرمل22واعتقلت 

  13/3/2010السفير، 
  

  لوقف تهويد القدس وفلسطين األثريون العرب يطالبون بتحرك عربي .42
علي رضوان، القمة العربية المقرر عقدها في .دعا رئيس اتحاد األثريين العرب د ":الخليج "-القاهرة 

نحن نعول في " "الخليج"وقال ل . ليبيا أواخر الشهر الحالي، إلى التحرك لوقف تهويد القدس وفلسطين
داءات والبيانات التي االتحاد على اجتماعات العرب في قمتهم، ومنها قمة ليبيا، بأن يتم توجيه الن

إال أنه رأى في ". تصدرها جميع المؤسسات العربية إلى المجتمع الدولي، لتكون صادرة من القادة العرب
المقابل ضرورة أن يكون دعم المدينة المقدسة بالفعل، والوصول إلى مرحلة العمل واألداء السياسي، 

حرك المنظمات الدولية لحماية القدس وتراثها، وطالب بت". وليس بإصدار البيانات أو توجيه النداءات"
  .وشدد على أهمية أن يكون هناك قرار سياسي عربي ليحرك األمور لدى المجتمع الدولي

  13/3/2010الخليج، 
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  ليون دوالر لدعم برنامج حليب األطفال في غزةم :الكويت .43

أمس عن تبرع الكويت بمليون ) اانير( أعلنت مؤسسة االغاثة االميركية لالجئين في الشرق االدنى :كونا
ذلك "وذكرت المؤسسة في بيان لها في واشنطن ان  .دوالر لتمويل عمل المؤسسة مع االطفال في غزة

 حليبا معززا بالفيتامين والبسكويت الى 2003التبرع سيدعم برنامج حليب االطفال الذي يوفر منذ عام 
ا ستستمر في تجديد الحضانات ودعم التعليم في ، مؤكدة انه" ألف طفل في الحضانة في انحاء غزة20

  .انحاء غزة
 الفلسطينية -الواليات المتحدة على متانة وعمق العالقات الكويتية  ومن جهته، أكد السفير الكويتي لدى

القضية الفلسطينية كانت دائما وستبقى على رأس "وقال الشيخ سالم العبداهللا ان  .الخاصة والتاريخية
تيين قيادة وحكومة وشعبا، السيما ان المساعدات الكويتية لم تنقطع عن الشعب الفلسطيني اولويات الكوي
  ".معنويا او ماديا
في ظل استمرار صعوبة الوضع السياسي واالقتصادي والمعيشي الذي يواجهه الشعب "وأضاف انه 

 توفير ابسط الفلسطيني بشكل عام وسكان قطاع غزة بشكل خاص فان التبرع الكويتي يأتي من اجل
  ". غزةألطفالمتطلبات الحياة المعيشية 

  13/3/2010الراي، الكويت، 
  

   وحدة  استيطانية في القدس إشارة سلبية للعالقات الثنائية1600بناء : كلينتون لنتنياهو .44
أبلغت وزيرة الخارجية األميركية، هيالري كلينتون، رئيس الحكومة اإلسرائيلية         :  محمد سعيد  -واشنطن  

بناء ألـف   » اعتراض الواليات المتحدة القوي على إعالن إسرائيل      «امين نتنياهو، في اتصال هاتفي،      بني
  .وستمئة وحدة سكنية في القدس الشرقية

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية األميركية، فيليب كراولي، إن االعتراض األميركي علـى اإلعـالن               
الواليـات المتحـدة تعتبـر    «وأضاف إن . مونه أيضاًاإلسرائيلي ليس من حيث التوقيت فحسب، بل مض    

اإلعالن إشارة سلبية جداً على نهج إسرائيل تجاه العالقات الثنائية، ويناهض روح جولة نائـب الـرئيس       
ال تفهـم   «وأضاف إن كلينتون أبلغت نتنياهو أنها       . »ويقوض الثقة في عملية السالم والمصالح األميركية      

أوضحت أنـه   «، وإنها   » ضوء التزام الواليات المتحدة القوي بأمن إسرائيل       كيف حدث ذلك، وخاصة في    
ينبغي على الحكومة اإلسرائيلية أن تظهر ليس عبر الكلمات، بل من خالل أفعال محددة بأنهـا ملتزمـة                  

  .»بالعالقات الثنائية وعملية السالم
13/3/2010األخبار،   

  
  عارضته لالستيطان اإلسرائيليعلى االتحاد أن يكون حازما في م: موراتينوس .45

وصرح وزير الخارجية االسباني ميغيل انخيل موراتينوس الذي تتولى بالده الرئاسة الدوريـة             : وكاالت
لالتحاد االوروبي ان على االتحاد ان يكون حازما في معارضته لالستيطان االسرائيلي فـي األراضـي                

علينا ان نكون صارمين    "مانية أمس األول في مدريد      وقال موراتينوس امام لجنة برل    . الفلسطينية المحتلة 
  ".للغاية حول هذا الموضوع

واضاف انه اتصل الخميس بنظيره االسرائيلي افيغدور ليبرمان ليعرب له عن استياء االتحاد االوروبـي               
 . وحدة استيطانية جديدة في حي يهودي فـي القـدس الـشرقية            1600بعد اعطاء الضوء األخضر لبناء      

  . اعادة اطالق عملية السالمإلىموراتينوس أن القرار يسيء واعتبر 
13/3/2010الحياة الجديدة،   
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   وحدة في القدس1600طعنت أمريكا في الظهر بإعالنها بناء " إسرائيل": "معاريف" .46
عن مسؤولين أميركيين كبـار     " معاريف" نقلت   :، رويترز )أ ف ب   (-واشنطن  :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
استـشاط  «إلى الرئيس األميركـي ونائبـه، وأن األول         » طعنة في الظهر  «وجهت  " ائيلإسر"قولهم إن   

ولـم  « وحدة استيطانية في القدس الشرقية، وأن نائبه عمل على تهدئتـه      1600على إعالن بناء    » غضباً
وأضافت أن اوباما طلب من نائبه اتخاذ خطوات إدانة أكثر صرامة من تلـك التـي                . »يكن األمر سهالً  

وتابعت الصحيفة أن نواباً يهوداً في الكونغرس توجهوا إلى البيت األبـيض بطلـب اتخـاذ                .  منه بدرت
  . إجراءات عقابية ضد إسرائيل على إحراجها بايدن

13/3/2010الحياة،   
  

  عملية السالم بحاجة لالعبين جدد قادرين على طرح افكار جديدة: الرئيس البرازيلي .47
" هـآرتس "رازيلي الويس ايناسيو لوال دا سيلفا في مقابلة أجراهـا لــ             قال الرئيس الب  :  وفا –البرازيل  

إن الوقت قد حان لجلب العبين جدد قـادرين علـى           "ونشرت على الموقع االلكتروني للصحيفة العبرية       
  ".طرح أفكار جديدة فيما يتعلق بعملية السالم في الشرق االوسط

فاقات اوسلو هو جوائز نوبل وصـور ألشـخاص         يشعر بخيبة أمل ألن كل ما تبقى من ات        "وأضاف أنه   
 والـذي شـاركت     2007الذي عقد في تشرين الثـاني       (يعانقون بعضهم البعض وألن مؤتمر أنابوليس       

  ". لم تتم متابعته وال متابعة ما تم التوصل اليه فيه) البرازيل فيه
 عشرون دونمـا    في غضون ذلك وافق مجلس الشيوخ البرازيلي على منح فلسطين قطعة أرض مساحتها            

  ).البحيرة الشمالية(لبناء السفارة الفلسطينية في حي السفارات 
بهذه الخطوة المباركة للبرلمان البرازيلـي، معربـة عـن عرفانهـا لكـل              "ورحبت السفارة الفلسطينية    

  ".البرلمانيين واألصدقاء البرازيليين
13/3/2010الحياة الجديدة،   

  
  الستقالل فلسطينكاتب بريطانى يدعو ": اإلندبندنت" .48

 دعا الكاتب البريطانى جون هارى، الفلسطينيين إلى إعالن استقاللهم، بعد أن رد رئيس الـوزراء                : غزة
اإلسرائيلى بنيامين نتانياهو على المطالب األمريكية باستئناف محادثات الـسالم غيـر المباشـرة مـع                

  .الفسطينيين بصفعة كبيرة وقوية
بمثابة القول إنه حتى لو     " إسرائيل" جديداً فى القدس الشرقية من جانب         منزالً 1600ورأى هاري أن بناء     

ستـستمر فـى بنـاء      " إسـرائيل "وافق الرئيس الفلسطينى محمود عباس على توقيع اتفاق سالم، فـإن            
  .المستوطنات كما كان فى السابق، وهذا يعنى أنه لن يكون هناك تسوية

رات السنين بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، والذى يعرفه       ويرى الكاتب أن حل الصراع المستمر منذ عش       
  .1967الجميع هو تقسيم األرض وإقامة الدولتين على حدود 

وأشار الكاتب إلى أنه ليس بإمكان الفلسطينين وحدهم تحقيق شيئاً، داعياً المجتمع الدولى إلـى الـضغط                 
  . ن إلى إعالن الدولة من طرف واحدبذكاء لتحقيق ما يريدوه خاصة وأنهم يفكرون فى الوقت الراه

ويعتقد الكاتب أن هذه الفكرة لن تؤدى إلى إنهاء االحتالل، لكنها ستجعل األمر واضحاً ويدركه الجميـع،                 
  .وهو أن الفلسطينيين شعب يستحق أن تكون له دولة مثل اإلسرائيليين والبريطانيين

12/3/2010وكالة سما،   
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  بناء المزيد من المنازل في القدس هو كارثة" إسرائيل"ن إعال: المجلس اليهودي العالمي .49
أعلن إبراهام فوكسمان رئيس المجلس اليهودي العالمي في توبيخ نـادر مـن             :  حنان البدري  -واشنطن  

بناء المزيد من المنازل في القدس خالل زيـارة    " اسرائيل"رئيس أكبر تجمع يهودي في العالم، أن إعالن         
، وأضاف، مهما كان الدافع وأياً كان الطرف المسؤول فإن ما حـدث             "كارثة" هو   نائب الرئيس جو بايدن   

  .الى لحظة أزمة" االسرائيلية "-هو تحويل للحظة مثالية في العالقات األمريكية 
ـ              ، علـى   "إسـرائيل "وكتب فوكسمان مقاالً حول هذا األمر، فهم منه أنه محاولة اعتذار ألمريكا وتوبيخ ل

 الوقت ذاته بانتقاد ما نقل عن قيام نائب الرئيس األمريكي في لقائـه الخـاص مـع                  الرغم من قيامه في   
حول عملية البناء بالقدس المحتلة بأنه إعـالن يعـرض القـوات            " إسرائيل"نتنياهو عندما وصف إعالن     
  .األمريكية في المنطقة للخطر

13/3/2010الخليج،   
  

  ينيينالواليات المتحدة تزيد مساعداتها لالجئين الفلسط .50
 مليون دوالر لوكالة األمم المتحدة      55 أعلنت وزارة الخارجية األميركية، مساهمة جديدة بقيمة         :واشنطن

  ".األونروا"لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
أن نحو ثالثين مليون دوالر ستخصص لصندوق الوكالة        ' فرانس برس 'وقالت الخارجية األميركية لوكالة     

ـ    وبذلك، ترتفـع   .  مليونا الباقية مساهمة في برامج طارئة في غزة والضفة الغربية          25العام فيما تشكل ال
  . مليون دوالر95 إلى 2010قيمة المساعدات األميركية االونروا منذ بداية 

13/3/2010وكالة وفا ، فلسطين،   
  

 " إسرائيل"البريطاني يتعهد بحظر منتقدي زعيم حزب المحافظين  .51
د زعيم حزب المحافظين البريطاني المعارض والمرشح لتولي رئاسة الوزراء          تعه:  جمال شاهين  -لندن  

ديفيد كاميرون بأن تعمل حكومته المقبلة على حظر الجماعات المتشددة، ورفض منح تأشـيرات زيـارة             
 .  »بوعاظ الكراهية ضد إسرائيل«إلى المملكة المتحدة لمن وصفهم 

إن حكومة المحافظين سـتطلب  «الصادرة أمس » ونيكلجويش كر«وقال كاميرون في مقابلة مع صحيفة   
من الجامعات البريطانية التعرف على الراديكاليين الذين يروجون للعنف ومعـاداة الـسامية والكراهيـة               

 . »العرقية واستئصالهم
10/3/2010البيان، اإلمارات،   

  
 يهود بريطانيون معارضون لالحتالل يطلقون موقعاً على االنترنت .52

تستعد مجموعة من اليهود البريطانيين المعارضين الحتالل الضفة الغربية الطالق موقـع            ): آي.بي.يو(
بإدارة ميري وينغارتين، لتقديم معلومات بـشأن قـضايا حقـوق           " جي نيوز "جديد على شبكة االنترنت     

لنـدن،  التي تصدر في    " جويش كرونيكل "وقالت صحيفة    ".اإلسرائيليين"اإلنسان المرتبطة بالفلسطينيين و   
حصل على التمويل عن طريق منح من مؤسسات يهودية         " جي نيوز "أمس، إن وينغارتين قالت، إن موقع       

  ". سيطلب الدعم من الجالية اليهودية في بريطانيا على المدى الطويل"و
13/3/2010الخليج،   
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 ار غزةالعالم مازال يتنكر لمبادئه اإلنسانية بشأن حص": المنتدى الفلسطيني في هولندا" .53
بشدة استمرار فرض الحصار الظالم المفروض علـى        " المنتدى الفلسطيني في هولندا   "استهجن  : أمستردام

قطاع غزة، والذي دخل يومه األلف بحصيلة ضحايا تجاوزت الخمسمائة في ظل أوضاع إنسانية أقل ما                
  .توصف بأنها بعيدة كل البعد عن اإلنسانية

إن دخول الحـصار الجـائر علـى        : "نسخة منه " قدس برس " وصل   وفي بيان صادر عن المنتدى اليوم،     
مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة، يومه األلف، دليل فاضح علـى تنكّـر المجتمـع                  

القيـادة  " المنتدى الفلـسطيني فـي هولنـدا      "وناشد   ".الدولي للمعاهدات والمواثيق اإلنسانية والحضارية    
  .نجدة مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني يعيشون في قطاع محاصرالمصرية القيام بدورها في 

12/3/2010قدس برس،   
  

   باليين دوالر أنفقها السياح في سنةخمسة: سورية .54
أن عدد السياح في سورية "اهللا آغة القلعة  أعلن وزير السياحة السوري سعد: الدين األعثر  نور-دمشق 

وتوقع أن يصل عددهم . " بليون دوالر5.2ي االقتصاد الوطني نحو بلغ العام الماضي ستة ماليين أنفقوا ف
 السعودي -مؤتمر رجال األعمال السوري "وأكد القلعة أمام  . مليونا12ً إلى 2014في سورية عام 

أن عدد المشاريع التي رخّص لها العام "وبين .  في دمشق أن بالده لم تتأثر بأزمة المال العالمية،"األول
 82، في مقابل ) بليون دوالر1.5نحو ( بليون ليرة سورية 66، قيمتها االستثمارية 171الماضي 

  ."مشروعاً العام الماضي
 1.5 مليون واألجانب 3.5وتشير اإلحصاءات الرسمية إلى أن عدد السياح العرب بلغ العام الماضي 

  . مليون1.5ا والعراق مليون والمغتربين مليوناً وأن زوار اليوم الواحد من لبنان واألردن وتركي
  13/3/2010الحياة، 

  
  أربع سنوات من التقلبات والمسار الصعب: حماس .55

  *أحمد يوسف.د
تمر هذه األيام الذكرى الرابعة الستالم حركة حماس مقاليد السلطة، وذلك في أعقاب فوزها باالنتخابـات     

  . ، وتشكيلها للحكومة في مارس من نفس العام2006 يناير 26التشريعية في 
كانت حركة حماس تحمل آماالً وتطلعات كبيرة لتحقيق برنامجها في التغيير واإلصالح، ولكنّهـا مـرت                
بمحطات صعبة، وواجهت تحديات استنزفت طاقاتها وحرفت مسار بوصلتها، ودفعتها لخوض معـارك             

  . جانبية مع خصومها السياسيين وخاصة حركة فتح
عزيز دويك رئـيس المجلـس التـشريعي علـى الفـصائل            . حاول عقالء الحركة االستدراك، فطرح د     

الفلسطينية برنامجاً لإلصالح الوطني، وفعالً نجحت الجهود بالخروج من طوق األزمة بما يسمى برنامج              
حاولنا في ظل ذلك البرنامج التعـايش وطنيـاً، ولكـن ظلـت المناكفـات الـسياسية                 . الوفاق الوطني 

يداً عما هو مطلوب إلصالح الوضع الفلسطيني الداخلي، األمر         واالستفزازات المسلحة تحرف المسار بع    
الذي أعاد الساحة من جديد إلى المواجهات المسلحة وأشكال أشد من الفوضى األمنية، التي كانت تجد لها                 

  .  غطاء من بعض قيادات األجهزة األمنية- لألسف –
 كانـت   – جورج بوش االبن     –أمريكا  الشك بأن التآمر الغربي على حكومة حماس كان كبيراً، حيث إن            
 حربها المفتوحة على    2001 سبتمبر   11تريد إسقاط هذا النموذج أو إفشاله، خاصة وهي التي شنت بعد            

إن حركة حماس الفلسطينية كانت واحدة من تلك الحركات التـي           .. الحركات اإلسالمية بذريعة اإلرهاب   
ذلك ألن نجاحها السياسي يعتبر ضربة لإلسـتراتيجية        وضعتها أمريكا في دائرة االستهداف والمالحقة، و      

  . األمريكية، التي كانت تستهدف تدجين اإلسالم السياسي أو إقصائه عن مسرح السياسة الدولية
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وإذا أضفنا لهذا التآمر الغربي التواطؤ اإلقليمي والعدوان اإلسرائيلي المستمر على الضفة الغربية وقطاع              
 السياسية لخصوم حماس السياسيين ومحاوالت البعض في األجهـزة األمنيـة            غزة، أدركنا أن المناكفات   

  . السابقة خلق حالة تمرد داخلي، كان هدفها العمل على إفشال الحكومة وبرنامجها في التغيير واإلصالح
في الحقيقة، قامت حركة حماس بتقديم الكثير من التنازالت من أجل المصلحة الوطنية العليـا، وفتحـت                 

 واسعاً لتشكيل حكومة وحدة وطنية على أرضية اتفاق مكة، وكان التصور أن الغرب سيتوقف عن                الباب
تآمره ويعطي الفرصة للفلسطينيين لبناء نظام سياسي قائم على التعددية والشراكة السياسية، ولكن لألسف              

جديد، األمـر   لم تدم حكومة الوحدة أكثر من ثالثة أشهر، حيث تصاعدت وتيرة اإلستهداف لحماس من               
الذي استدعى القيام بعملية تطهير ارتكب الجميع فيها أخطاء وتجاوزات، وسالت الكثير من الدماء علـى                

  . 2007أرض قطاع غزة فيما عرف بعملية الحسم العسكري في يونيو 
ـ        - في الحكومة الفلسطينية     -وهنا، يجدر الذكر بأننا حاولنا       رب  كسر العزلة السياسية التي فرضـها الغ

علينا، والسفر إلى بعض الدول األوروبية للتعريف برؤيتنا ومواقفنا، واجتهدنا في التواصل مع المجتمـع               
ومع اعتراف الجميع بأننا نستحق أن تُفتح لنا األبواب وأن تُعطى لنـا             .. الدولي عبر الكثير من الوسطاء    

ية، وتقديم وجهة نظرنـا فيهـا، إال أن         الفرصة لمناقشة كافة القضايا السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطين       
أمريكا آثرت سياسة الحصار وفرض العزلة السياسية علينا، وهذا ما تماهت معه الدول األوروبية، والتي               

  .  بانتهاج نفس السياسة- لألسف –قامت 
صالحية ) أبو مازن (لقد اجتهدنا في حكومة الوحدة الوطنية أن نقدم برنامجاً سياسياً مشتركاً يمنح الرئيس              

التفاوض مع الطرف اإلسرائيلي والعودة لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير لتقدير نتائج هذه الجهـود،              
وكذلك توافقنا جميعاً على حق شعبنا في المقاومة التي كفلتها المواثيق الدولية، طالما أن االحتالل ما زال                 

  . جاثماً على أرضنا في الضفة الغربية وقطاع غزة
االجتهادات ذهبت أدراج الرياح، وظلت أمريكا على موقفها بـضرورة الـتخلص مـن حركـة      كلٌّ هذه   
وكانـت عناصـر التحـريض والتـصعيد        . ومن هنا، جاءت خطة أبرامز التي تم الكشف عنها        . حماس

واالحتكاكات المسلحة التي ساقت الساحة الفلسطينية إلى قعر االشتباكات الدامية وتفجير الوضع الـداخلي    
تطبيق واضح لمفهوم الفوضى الخالقة الذي طرحته اإلدارة األمريكية آنذاك، ليقع االنقـسام المـدمر               في  

  . بين الضفة الغربية وقطاع غزة
  استباب األمن والهدوء : قطاع غزة

إن السنوات التي أعقبت عملية التطهير أو الحسم العسكري قد شهدت حالة من األمـن واالسـتقرار لـم     
وقد أشاد بهذه الحالة كل من زار القطاع قبل وبعـد  ... 1994 منذ مجيء السلطة عام      يشهدها قطاع غزة  

. الحسم، حيث اختفت مظاهر العسكرة والفوضى المسلحة من الشوارع، وساد النظـام وحكـم القـانون               
ونجحت الحكومة في فرض هيبتها واحترامها على الجميع، ولم نعد بحاجة لضبط النظام عبـر التهديـد                 

  .  بل بسلطة القانونبالسالح
  محاوالت ال تنتهي : جهود المصالحة

بعد أن وقع الحسم العسكري، وتوسعت الجراح بين إخوة الدرب الواحد، دخلت علـى خـط المـصالحة          
كانت حمى الجهود ال تتوقف، وطرحت العديد من المقترحـات التـي            .. جهات فلسطينية وعربية ودولية   
ة االنقسام، ولكن كانت حدة االحتقان شديدة، لذلك لم تثمر هـذه الجهـود              تشكل مخرجاً مناسباً إلنهاء حال    

  . الخيرة
وفي هذه األثناء، كانت محاوالت بعض األطراف اإلسالمية واألوروبية لجمع الصف، إال أنها اصطدمت              
جميعاً برغبة أمريكا بتعطيل كافة الجهود، وإجهاض عملية المصالحة لتعطي للجنرال كيث دايتون كـل               

  . الوقت الستكمال بناء الشبكة األمنية في الضفة الغربية بحسب المعايير والرؤية اإلسرائيلية
  وثيقة إنهاء االنقسام المصرية 
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عملت مصر مشكورة على مدار أكثر من عام على تقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس، وقد                 
ه تحقيق المصالحة ضـمن رؤيـة يتوافـق    نجحت إلى حد كبير في تخفيف حدة الخالف، والدفع في اتجا     

  . عليها الطرفان، إضافة لباقي فصائل العمل الوطني
، ولكـن تـداعيات     2009كانت األجواء مهيئة للتوقيع في احتفالية ترعاها القاهرة في نهاية شهر أكتوبر             

سي أوجد حالـة مـن اإلربـاك الـسيا        ) أبو مازن (تأجيل النظر في تقرير جولدستون بطلب من الرئيس         
وتقدمت السلطة  . والتراشق باالتهامات، التي أعادت خلط األوراق وتعكير العالقة بين الطرفين من جديد           

بطلب إعادة طرح التقرير، كنتيجة للضجة الكبيرة التي أعقبت موقفها، ثم كان اإلقرار بعرضـه علـى                 
  . الجمعية العامة لألمم المتحدة

قيع عليها من قبل فتح وحماس، حيث كان من المفترض أن يأتي            أرسلت القاهرة وثيقة إنهاء االنقسام للتو     
توقيع الطرفين دون اعتراض، لالنتقال للمرحلة الثانية وهي كيفية تطبيق ما جاء في بنود هـذه الوثيقـة                  

تشكيل اللجنة الوطنية العليا، وإجراء االنتخابـات، وتفعيـل         : والمتعلق بالملفات الخمس الجوهرية، وهي    
  . ، وإصالح األجهزة األمنية، وتحقيق المصالحات الداخليةمنظمة التحرير

لقد قامت فتح بتوقيع الورقة، وتريثت حماس بسبب وجود بعض المالحظات على الورقة تحتاج إلى مزيد                
وكان من المتوقع أن تبادر مصر إلى دعوة الطـرفين إلـى            .. من اإليضاحات من جهة طرف الوساطة     

 أصـرت  – لألسف –ولكن ... ائل لوضع اللمسات األخيرة على الوثيقةجلسة أخيرة أو دعوة جميع الفص  
القاهرة على التوقيع أوالً، ومن ثم يتم األخذ بمالحظات حماس وباقي الفصائل في الحسبان عند مباشـرة                 

  . تطبيقات المصالحة على األرض
لقد أرتكب الجميـع    : ا أقول وأنا هن .. وعند هذه النقطة توقفت الجهود ولم نتقدم حتى اللحظة خطوة لألمام          

  . أخطاء ومكابرات، وإن جاءت بنسب متفاوتة
اليوم، هناك جهود عربية ليبية وسعودية لتخطي عقبة التوقيع والوصول إلى تطبيقات المصالحة الوطنية،              
ونحن من طرفنا نأمل أن تثمر هذه الجهود للطرح على طاولة القمة العربية في طـرابلس فـي الـسابع         

  . من مارس القادموالعشرين 
  تحديات تنتظرنا 

  : في الواقع، هناك أربع تحديات مهمة تواجهنا، وتتطلب تقديم استراتيجيات للتعامل معها، وهي
  . إنهاء االنقسام الداخلي واستعادة وحدة الضفة والقطاع: أوالً
  . رفع الحصار المفروض على قطاع غزة: ثانياً
  .  والدولي خلف الموقف الفلسطينيحشد الدعم العربي واإلسالمي: ثالثاً
  . زوال االحتالل وقيام الدولة الفلسطينية؛ الحرة المستقلة: رابعاً

الشك بأن هذه التحديات هي بمثابة متوالية هندسية، لن نتحرك إلى النقطة الثانية فيها قبل إنجاز النقطـة                  
  .. األولى، وهكذا

ء االنقسام، وتحقيق المصالحة إلنجاز وحدة المشروع       لكل ذلك، أتمنى على الجميع العمل على سرعة إنها        
الوطني والسلطة الفلسطينية، وسد باب الذرائع أمام الغرب الذي يحاول اللعـب علـى حبـل االنقـسام                  
الفلسطيني، وإضفاء الشرعية على حكومة االحتالل، والتغطية على تجاوزاتهـا بتوسـيع االسـتيطان،              

  . رضوتكريس الحقائق االستعمارية على اآل
إن الوقت ال يعمل لصالحنا كفلسطينيين، والمطلوب أن ينحاز كلٌّ منا إلى المصلحة الوطنية، وأن يتسامى                
فوق االعتبارات الحزبية ألجل فلسطين ومقدساتها، التي هي بالنسبة لنا أغلى وأعز من كل االنتمـاءات                

  . الفصائلية وما احتوشته أجنداتها السياسية
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ا اهللا، وال تأخذ أحداً منكم عزة المواقع والشعارات علـى حـساب الـوطن، وكرامـة                 اتّقو: للجميع أقول 
  .الشعب، وحرمة المقدسات

  وكيل وزارة الشؤون الخارجية والمستشار السياسي لرئيس الوزراء / أحمد يوسف. د*
  13/3/2010وكالة سما، 

  
  المطلوب إستراتيجية بديلة حتى ال ننزل عن الشجرة مرة أخرى .56

  المصريهاني 
صعدت القيادة الفلسطينية مرةً أخرى إلى قمـة الـشجرة العاليـة وعلّقـت موافقتهـا علـى اسـتئناف                    

 وحدة استيطانية في مستهل زيارة جـو بايـدن،          1600الـمفاوضات، إثر اإلعالن اإلسرائيلي عن بناء       
عة البرق، وطالب   نائب الرئيس األميركي، الذي سارع إلى إدانة الخطوة بعبارات شديدة، ثم تراجع بسر            

باستئناف الـمفاوضات بعد قبوله االعتذار اإلسرائيلي الذي تعلق بتوقيت الخطوة ال بجوهرها، وطالـب              
  .جورج ميتشل الرئيس أبو مازن، باعتبار االعتذار اإلسرائيلي كافياً الستئناف الـمفاوضات

 عاماً قـضاها فـي      35 طوال   كان تراجع بايدن متوقعاً؛ ألنه معروف بكونه من أصدق أصدقاء إسرائيل          
وثانياً، ألن اإلدارة األميركية وافقت على مسرحية التجميد الجزئي والــمؤقت لالسـتيطان             . الكونغرس

  .التي استثنت القدس وآالف الوحدات االستيطانية قيد البناء والـمرافق العامة
ة األميركيـة رأى أن بنـاء       ليس مفهوماً استغراب التراجع األميركي؛ ألن فيليب كراولي وكيل الخارجي         

 وحدة استيطانية ــ التي أعلنت في مستهل زيارة ميتشل األخيرة ــ ال يعتبر انتهاكـاً للتعهـد                  112
  !!.اإلسرائيلي، لكنه نوع من األعمال التي يتوجب على الجانبين الحذر بشأنها

ظهر القيادة الفلسطينية   فإذا استؤنفت الـمفاوضات ست   . إن الـموقف الفلسطيني اآلن في حالة حرج شديد       
وإذا لـم تستأنف الـمفاوضات سيبقى الوضع على حاله، وما يعنيه ذلك           . بال موقف ومغلوبة على أمرها    

أن الضغوط األميركية واإلسرائيلية والعربية ستتواصل، وأن التهديد بالعقوبات األميركية واإلسـرائيلية            
ا أشارت مصادر عليمة ــ هو تأجيل زيارة ميتشل         لذا قد يكون الـمخرج ــ مؤقتاً كم      . للسلطة سينفذ 

  .الـمقبلة حتى تروح الصدمة والسكرة، وتأتي الفكرة
حول وجود ما يقارب خمسين ألـف وحـدة         ) هآرتس(حتى تكتمل الصورة، نشير إلى ما نشرته صحيفة         

  .استيطانية في مراحل مختلفة من التخطيط والترخيص لبنائها في القدس
ني الذي اتخذ باستئناف الـمفاوضات ــ هذا إذا تجاوزنا وقلنا إن هناك قراراً ـــ               إن القرار الفلسطي  

وال نبالغ في القول إنه لو عرض على التـصويت          . اتخذ بصعوبة شديدة داخل اللجنة التنفيذية للـمنظمة      
  .لكان يمكن أن ال يحصل على األغلبية، أو سيحصل على أغلبية بسيطة

وطنية داخل الـمنظمة، وقطاعات واسعة من حركة فتح تتحفّظ أو لــم            فمعظم الفصائل والشخصيات ال   
  .توافق على استئناف الـمفاوضات وفقاً للشروط اإلسرائيلية

وإذا أضفنا إليهم معارضة الـمبادرة وحركتي حماس والجهاد اإلسالمي والفصائل األخـرى الــمقيمة              
األغلبية السياسية والـشعبية حتـى قبـل        بدمشق، فسيكون واضحاً أن استئناف الـمفاوضات ال يحظى ب        

  .اإلعالنات األخيرة عن توسيع االستيطان
  فكيف سيكون األمر حالياً؟

ماذا ستفعل القيادة الفلسطينية التي أعلنت عن تعليق قرارها باستئناف الـمفاوضات لحين التراجع عـن               
  .القرارات اإلسرائيلية األخيرة؟

اك أن القرارات اإلسرائيلية األخيرة هـي رسـالة واضـحة جـداً             لإلجابة عن هذا السؤال ال بد من إدر       
للجميع، ولكل من لـم يفهم بعد، مفادها أن استئناف الـمفاوضات سيجري وفقاً للـشروط اإلسـرائيلية                
ودون أفق سياسي جدي، وفي وقت تحكم إسرائيل حكومة ال ترغب وال تقدر وغير جاهزة لالتفاق على                 
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 معارضة إسرائيلية أفضل وقـادرة علـى الوصـول للحكـم، بحيـث إن               التسوية، وفي ظل عدم وجود    
الـمطروح حالياً وحتى إشعار آخر هو مجرد تحريك العملية السياسية، حركة بال بركـة، بمـا يحقـق                  

  .األهداف اإلسرائيلية بالتغطية على االستيطان والحرب الـمحتملة على إيران
ئناف الـمفاوضات، هذه الـمرة، بال أوهام وال آمال، بل مـن           لقد أبدت القيادة الفلسطينية االستعداد الست     

أجل الحفاظ على السلطة وعدم تحمل الـمسؤولية عن فشل الـمفاوضات، وخشية من العقاب األميركي              
  .اإلسرائيلي وعدم مواجهة مصير مماثل لـمصير ياسر عرفات

ات إلى األبـد، إذا لــم تجـرؤ         إن هذه األسباب ستبقى فاعلة بحيث يؤدي ذلك إلى استمرار الـمفاوض          
. القيادة الفلسطينية على عدم االكتفاء بوقف أو تعليق الـمفاوضات، بل الـمضي لبلورة بـديل متكامـل               

فوقف الـمفاوضات بال بديل، أسوأ من استئنافها ألنه يؤدي إلى دفع ثمن وقفهـا دون الحـصول علـى                   
  .الـمزايا الـمحدودة والجزئية الستئنافها

 الـمفاوضات وفقاً للشروط اإلسرائيلية، يعني موافقة ضمنية على االستيطان، وسيقوض مـا             إن استئناف 
تبقى من ركائز وطنية لوجود السلطة، بحيث يحولها أكثر وأكثر إلى وسيلة من أجـل البقـاء، ووكيلـة                   

  .ورهينة لالحتالل
الــمفاوضات ـــ إذا     إن التراجع في موقف اإلدارة األميركية يجعل احتمال أن تحمل مسؤولية فشل             

استؤنفت ــ إلى الفلسطينيين وارداً، مثلـما فعلت في األشهر األخيرة منذ اجتماع قمة نيويورك الثالثية               
  .في أيلول الـماضي وحتى اآلن

إن السلطة وجدت لتكون وسيلة إلنهاء االحتالل ومرحلة على طريق إقامة دولة فلـسطينية مـستقلة ذات    
، وأصبحت غاية بحد ذاتها، وبالتالي إذا استمر األمر على هذا           1967 حدود   سيادة عاصمتها القدس على   

  .الحال فستصبح السلطة عبئاً على الشعب الفلسطيني
على القيادة الفلسطينية أن تدرك مرة واحدة وإلى األبد، أن إستراتيجية الـمفاوضات الثنائية بال مرجعية،               

تعايشاً مع االحتالل واستعداداً ضمنياً للتعاطي مع مشاريعه        سقطت سقوطاً مدوياً، وأن العودة إليها تعني        
  .التصفوية

تأسيساً على ذلك، البد من وضع إستراتيجية وطنية جديدة قادرة على توحيد الشعب الفلـسطيني وقـواه                 
السياسية على أساس إعادة االعتبار للبرنامج الوطني، وتعزيز عوامل الصمود، واعتماد مقاومة شـعبية              

، تـشمل التظـاهرات والعـصيان       )كإستراتيجية وليس كتكتيك للضغط الستئناف الــمفاوضات      (شاملة  
ومقاطعة االستيطان عمالً وتعامالً وتجارة، والبضائع اإلسرائيلية التي لها بـديل محلـي أو عربـي أو                 

بعـد  أجنبي، ومالحقة إسرائيل دولياً حتى يتم فرض العقوبات والـمقاطعة والعزلة عليها، واسـتعادة ال             
العربي والدولي للقضية الفلسطينية، وإعادة النظر في االتفاقيات وااللتزامـات الفلـسطينية وخـصوصاً              

  .التنسيق األمني
مع أن الـمطلوب ليس انهيارهـا      . وإذا كان الثمن لهذه اإلستراتيجية انهيار السلطة، فلتذهب إلى الجحيم         

ة في خدمـة الـمـصلحة الوطنيـة والبرنـامج          وإنما إعادة النظر في شكلها ووظائفها بحيث تصبح أدا        
  .الوطني

وهنا نحذر من التهويل في مسألة انهيار السلطة والعقوبـات األميركيـة واإلسـرائيلية، ألن إسـرائيل                 
والواليات الـمتحدة األميركية والـمجتمع الدولي لن يفرطوا بالسلطة بسهولة، فانهيار السلطة يمكـن أن              

  .ي الـمنطقة برمته، وهذا آخر ما يريده العالـم وآخر ما تريده إسرائيليكون فاتحة النهيار الوضع ف
فإسرائيل التي باتت تدرك خطورة استمرار الوضع الحالي، وأنها ال تملك خيـارات الـضم الجمـاعي                 
والترحيل الجماعي، تريد استمرار السلطة وال تعارض تحولها إلى دولة حتـى تتجنـب خطـر الدولـة        

يد للدولة الفلسطينية العتيدة أن تكون محمية إسرائيلية وأال تقوم على جميع األراضـي              ولكنها تر . الواحدة
  .1967الـمحتلة العام 
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أكبر دليل على الحاجة اإلسرائيلية والدولية للسلطة، هو أن إسرائيل لـم تدفع بانهيار السلطة بعد إعـادة                 
 وأن الـمساعدات الخارجية للفلـسطينيين      ،2002احتاللها للضفة الغربية بعد عملية السور الواقي، آذار         

عن الـمساعدات التي قـدمت     % 30 كانت أكثر بنسبة     2006في فترة حكومة حماس التي تشكلت عام        
الفرق الذي حدث هو أن معظم الـمساعدات التي كانت تقدم للسلطة مباشـرة تـم               . للحكومة السابقة لها  

  .تقديمها للـمنظمات األهلية والقطاع الخاص
ستمرت القيادة في خشيتها من انهيار السلطة وتريد الحفاظ عليها بأي ثمن، فإنها ستتنازل باسـتمرار              إذا ا 

ليس دفاعاً عن الحقوق الفلسطينية بل عن مصالح أفراد وشرائح ازدادت غنى ونفوذاً في ظل هذا الواقع                 
  !!.وتريد االستمرار به على حساب الـمصلحة الوطنية

 13/3/2010األيام، فلسطين، 
  

  لمن ؟.. صفعة  .57
  نقوال ناصر

 وحدة استيطانية على 1600حتى لو لم تجمد دولة االحتالل اإلسرائيلي قرارها يوم الثالثاء الماضي ببناء             
لغالة المتطرفين الدينيين من اليهـود فـي شـرقي          ) رامات شلومو ( دونماً ، في مستعمرة      580مساحة  

ء مائة ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس، ولـيس          القدس، وحتى لو أعلنت هذه الدولة عن خطط لبنا        
فـي  " رئاسـة المفاوضـات   "الخميس الماضي، فإن    " هآرتس"فقط خمسين ألف وحدة، كما قالت صحيفة        

منظمة التحرير الفلسطينية سوف تستأنف عملية التفاوض، المباشر وغير المباشر، والعلنـي والـسري،              
سطيني، ألنها عندما تعلن بأن البديل االستراتيجي الوحيد        بتفويض أو دون تفويض شرعي ، عربي أو فل        

للمفاوضات هو المفاوضات فقط ، فإن استئنافها للتفاوض يكون مسألة وقت فقط، حتى لو أوقفته تكتيكيـاً                 
ومؤقتا إلى حين، أو هددت علنا بوقفه، إذ لم يعد أحد يصدق أي تهديد كهذا لها ال في أوسـاط شـعبها ،     

عربي، وليس حتى في معسكر األعداء أو معسكر الخصوم السياسيين، فـالجميع يبنـي              وال في الوسط ال   
  . خططه السياسية على أساس هذه الحقيقة

 وحدة استيطانية في شرقي القدس، وفي اليوم        1600تعقيباً على قرار حكومة دولة االحتالل األخير ببناء         
 -بين القدس وبين بيت لحـم       ) جبل أبو غنيم  (وحدة أخرى لتوسيع مستعمرة     ) 112(السابق قرارها ببناء    

مما يرفع عدد الوحدات االستيطانية التي يجري بناؤها منذ أعلنت دولة االحتالل تجميداً مؤقتاً لالستيطان               
 عشية وأثناء زيارة نائب الرئيس األميركـي جـو          -لمدة عشرة أشهر إلى أكثر من خمسة آالف وحدة          

إن توقيـت   : ،مئيـر ميرجاليـت   )ميريتس(ل في القدس عن حزب      قال عضو مجلس بلدية االحتال    . بايدن
، إيلـي   "شـاس "لم يكن مصادفة، وإن هدف نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس حزب             "القرار  
حقيقة أن يشاي لم يـستطع أن  "، ومما يثبت ذلك "كان توجيه صفعة على الوجه لإلدارة األميركية     "يشاي،  

  "! يغادر بايدن البالدينتظر بضعة أيام أخرى حتى 
ينسف "، عنه   "جوهر وتوقيت اإلعالن  "القرار ألن   " إدانة"إن مسارعة بايدن والبيت األبيض األميركي إلى        

الفلسطينية مع دولـة االحـتالل      " مباحثات التقارب "بعد إطالق   " الثقة التي نحتاجها في هذا الوقت بالذات      
راها بايدن مع حكومة االحتالل هي إدانة تـستهدف حفـظ           التي أج " يتعارض مع المباحثات البناءة   "وألنه  

ماء الوجه األميركي بقدر ما تستهدف قطع الطريق على أي إدانة من المفاوض الفلسطيني يعرف بايـدن            
ثقة هذا المفاوض في راعيـه األميركـي حـد أن           " تنسف"أكثر من غيره أنها حتى لو صدرت فإنها لن          

التي أعلنت الرئاسة المفاوضة موافقتها عليهـا باسـم         " ات التقارب مباحث"بأي إعالن عن وقف     " يحرجه"
منظمة التحرير الفلسطينية التي أعلنت الفصائل األساسية الممثلة في لجنتها التنفيذية الحالية معارضـتها              

  .الستئنافها
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حـول  " مباحثـات التقـارب   "األميركية قد حققت هدفها، فالخطط األميركية الستئناف        " اإلدانة"ويبدو أن   
استئناف المفاوضات مستمرة،وهو ما تريده رئاسة محمود عبـاس، ولـذلك اكتفـت باعتبـار القـرار                 

، وكأنمـا اكتـشفت     "ال تريد الـسالم   "، واتخذت منه دليالً على أن دولة االحتالل         " استفزازاً"اإلسرائيلي  
رضة بمحاولة ترحيلها إلى    جديدا، بينما تهربت هذه الرئاسة من اتخاذ موقف بالتهرب من مسؤوليتها المفت           

جامعة الدول العربية، حيث هاتف عباس ، عمرو موسى مطالباً بـرد عربـي منـسق علـى القـرار                    
اإلسرائيلي، تماماً مثلما حملت هذه الرئاسة الجامعة العربية المسؤولية عن تراجعها عن مطالبتها بتجميد              

  .االستيطان كشرط مسبق معلن الستئناف المفاوضات
مـن تراجـع اإلدارة     " خيبـة أملـه   " الرئاسة قد أعلنت شرطها ذاك بعد أن أعلن عباس عن            وكانت هذه 

األميركية عن شرط مماثل أعلنه رئيسها باراك أوباما في مستهل عهده بعـد أن تلقـت هـذه الرئاسـة                    
ي صفعتين إسرائيلية وأميركية في آن معا إثر الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية األميركية هـيالر               

 –أكتوبر الماضي وأعلنت خاللها إسقاط هذا الشرط األميركـي          / كلينتون للمنطقة أواخر تشرين األول      
وفي تزامن مع زيارتها أعلنت حكومة االحتالل عن بناء أكثـر مـن             . الفلسطيني الستئناف المفاوضات  

الحـتالل لـإلدارة    ثالثة آالف وحدة استيطانية جديدة، وكانت تلك الصفعة األولى التي وجهتها دولـة ا             
األميركية، وإذا كانت تلك الصفعة قد أفشلت المهمة المعلنة لكلينتون آنذاك، وهي استئناف المفاوضـات               

مباحثـات  " اإلسرائيلية، فإن الصفعة الجديدة لم تفشل مهمة بايدن في الحث علـى إطـالق                –الفلسطينية  
مـن اإلدارة   " خيبة أمل " لم تعلن عن أي      ، والفضل الواضح في ذلك يعود إلى رئاسة عباس التي         "التقارب

  . عن مباشرة مباحثات التقارب- ولو تكتيكياً وإلى حين -األميركية هذه المرة يستتبعها االستنكاف 
ومن المعروف أن قرارات توسيع االستيطان في القدس المحتلة تمر عبر وزارة داخلية دولة االحـتالل،                

امين نتنياهو، استثنت القدس من قرارها الذي اتخذته في تشرين          وأن حكومة رئيس وزراء هذه الدولة، بني      
نوفمبر الماضي بتجميد التوسع االستيطاني مؤقتاً لمدة عشرة أشهر، وأن هـذا القـرار خـارج                / الثاني  

القدس في بقية الضفة الفلسطينية المحتلة لنهر األردن يصنع في وزارة الحرب فيهـا بموافقـة حكومـة                  
رائها، لذلك فإن الصفعة األولى التي وجهت لإلدارة األميركية وللرئاستين األميركية           االحتالل ورئيس وز  

  ".األمر الواقع"والفلسطينية على حد سواء تتمثل في موافقتهما على استئناف المفاوضات على أساس هذا 
باحثات ولن تخفف من وقع هذه الصفعة ذرائع المفاوض الفلسطيني بأنه ال يجري مفاوضات مباشرة بل م               

المؤتلفة مع هذا المفاوض في إطار منظمـة التحريـر          " اليسار"غير مباشرة، وهي ذرائع لم تقنع فصائل        
في نهجه التفاوضي الذي تمخض عن الوضع الـراهن البـائس           " التعددية"التي وفرت له غطاء زائفاً من       

ود األميركيـة المعـسولة   للقضية الوطنية طوال العشرين عاماً المنصرمة، كما لن تخفف من وقعها الوع          
الكاذبة والمتكررة بأن مباحثات التقارب غير المباشرة الحالية سوف تنتهي بمفاوضات مباشرة تقود إلـى               
حل الدولتين الموعود خالل عامين، فقد سبق الرئيس األميركي باراك أوباما سلفيه بيل كلينتون وجورج               

، بحيـث فقـد الـشعب       2008 وبعده عام    2005 ثم عام    1999دبليو بوش بوعود بدولة فلسطينية عام       
مـا تعـود    "الفلسطيني ثقته في الوعود األميركية بقدر ما فقدها في مفاوضيه الذين أدمنوا التفاوض بقدر               

  .فأدمنوه بدوره" خدهم على اللطم
وجبهـة التحريـر    " المبـادرة "إن المعارضة المعلنة للجبهتين الشعبية والديموقراطية وحزب الـشعب و         

التي تقودها حماس، هي معارضة كان لقوتهـا واتـساعها          " المعارضة"ينية، ناهيك عن معارضة     الفلسط
في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، علي اسحق، عن صمته لينفـي           " الصامت األكبر "الفضل في إخراج    
ـ         " باإلجماع"أن اللجنة قررت     أمـراً  "رار  تبني القرار العربي باستئناف المفاوضات، ويعتبر تبني هذا الق

، وينتقد عرضه على لجنة المتابعة العربية قبل عرضه على اللجنـة التنفيذيـة، ويـذكر بقـرار             "خطيراً
، مما يثير سؤاالً كبيـراً      "يدين ما جرى  "المنظمة السابق الرافض للمفاوضات المباشرة وغير المباشرة، و       
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جه صـفعة، مـن المفتـرض أنهـا         حول من تمثل اللجنة التنفيذية للمنظمة، وحول شرعية قرارها، ويو         
  .، لمنظمة التحرير ومؤسساتها وفصائلها وشرعيتها"فلسطينية"

  12/3/2010فلسطين أون الين، 
  

  أين األولوية بين الدولة الفلسطينية وتحرير األرض؟ .58
  منير شفيق
 إن إقامة دولة فلسطينية يجب أالّ تكون هدفاً يسبق تحرير األرض، وال يجب أن تكون موضع مـساومة                 

  .مقابل األرض أو الحقوق األساسية والثوابت
ال منّة ألحد على اعتراف بشعب فلسطين أو بحقه في تقرير المصير ومن بعد حقه في إقامة دولته أو أي                    

  .شكل من أشكال السلطة والحكم
فالشعب الفلسطيني يقوم حقه في فلسطين من خالل وجوده الحصري على أرض فلسطين طوال مئـات                 

نين ويتعزز هذا الحق بالقانون الدولي الذي يحصر حق تقرير المـصير فـي المـستعمرات                وآالف الس 
وال يحق  . والبلدان الواقعة تحت االحتالل بالشعب الذي كان فيها قبل حدوث االستعمار ووقوع االحتالل            
واقع الـذي   للدول االستعمارية أو المنتدبة أن تحدث أي تغيير في الوضع الديمغرافي والجغرافي أو في ال              

  .كان عليه البلد لحظة استعماره واحتالله
هذا القانون الدولي هو الذي طبق على كل حاالت البلدان التي استعمرت فـي القـرنين التاسـع عـشر                    

وبناء على نتائج حق تقرير المصير أقيمت الدول وتقررت         . والعشرين وعليه مورس حق تقرير المصير     
  .األنظمة والقوانين األساسية

 القانون الدولي الذي يحصر الحق في تقرير المصير بالشعب األصلي لحظة حدوث االسـتعمار، وال                إن
يعترف بأية تغييرات أو استحداثات من قبل السلطات االستعمارية أو المنتدبة، يتعارض مـع أي تـدخل                 

دة تدخلت فـي    دولي أو قرار دولي يناقضه بما في ذلك ما صدر من قرارات دولية من هيئة األمم المتح                
. تقرير مصير الشعب الفلسطيني أو في الوضع القائم في فلسطين لحظة حدوث االسـتعمار واالنتـداب               

  .وهذا ينطبق على طوال العهد االستعماري
ولهذا فإن أي تغيير ُأحدث أو قرار دولي مس هذا الحق الحصري يعتبر من وجهة نظر القانون الـدولي                   

أي بعد التحرير، ولـيس فـي ظـل حـراب     .  الفلسطيني بملء إرادته الحرةباطالً ما لم يقبل به الشعب     
  .االحتالل أو االستعمار أو الضغوط الخارجية

هذا الثابت من ثوابت القضية الفلسطينية تمت مصادرته منذ أول يوم من خالل القوة المسلحة وممارسـة                 
عب الفلسطيني طوال مرحلة االنتداب     مختلف ألوان القمع والكبت واإلرهاب والمجازر والتهجير بحق الش        

 وقيام دولة الكيان الصهيوني التي سارت على النهج         1948البريطاني على فلسطين ومن بعد انتهائه عام        
  .نفسه في تأسيسها وبعده حتى يومنا هذا

ثم ُأريد تكريس هذه المصادرة من خالل صدور قرارات دولية مخالفة لميثاق األمم المتحـدة والقـانون                 
لدولي اللذين يحصران حق تقرير مصير كل من فلسطين والشعب الفلسطيني بالشعب الفلسطيني، كمـا               ا

من خالل ما طرح من أساس ومشاريع حل قامت على أساسهما ما سمي بالعملية السياسية التي حولـت                  
الغربية القضية الفلسطينية من قضية تحرير وحق تقرير مصير إلى قضية تنازع القتسام أراضي الضفة               

وقد عرفوا شرطها أن    . وشرقي القدس حتى لم يبق معروضاً لقبول الفلسطينيين إالّ الفتات لتقام عليه دولة            
  .ولو كان إبقاؤها حية من خالل التنفس الصناعي والتغذية من خالل األمصال" قابلة للحياة"تكون 

من أساس أرض فلسطين كانـت  % 78فالعملية السياسية أسقطت الحقوق األساسية للشعب الفلسطيني في      
وأسقطت كـذلك حـق عـودة       . 1948/1949قد صودرت في حرب إقامة دولة الكيان الصهيوني عام          

وذلـك  . 1948مدنهم وقراهم، التي هجروا منها بالقوة والمجازر عام         ... الالجئين إلى بيوتهم وأراضيهم   
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يقصدون بـذلك التعـويض والتـوطين       و". حل عادل لقضية الالجئين   "أسموه إيجاد   " حل بديل "من خالل   
  ".حق العودة"بدالً من " الحل العادل"والوطن البديل وإالّ لماذا استخدم شعار 

وأنكى من ذلك أن االعتراف بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة حين وضع في مقدمة                 
) إقامة الدولـة  (الثوابت، فيما هو    أصبح معروضاً للمساومة على األرض والحقوق و      " البرنامج السياسي "

  .حق بدهي للشعب الفلسطيني بعد التحرير وما ينبغي أن يطرح للمساومة عليه قبل ذلك
ولهذا يجب أن يستبعد هدف إقامة دولة فلسطينية من البرنامج لحساب التمسك بالثوابت األساسية ابتـداء                

 كما تقريره مـصيره، ومـروراً بحـق         من الحق الحصري للشعب الفلسطيني في تقرير مصير فلسطين        
العودة للمهجرين الفلسطينيين وورثتهم جميعاً إلى بيوتهم وأراضيهم ومدنهم وقـراهم حتـى لـو فـوق                 

أما ابتداء عملياً، حقهم في دحر االحتالل وتفكيك المستوطنات من الضفة الغربيـة             . األنقاض ليبنوا عليها  
  .قديمةبما في ذلك شرقي القدس وفي قلبها القدس ال

دحر االحتالل وتفكيك المستوطنات عن األراضي الفلسطينية التي احتلت في حزيران           : "هذا الحق األخير  
يجب أن يكون هدف اإلنجاز الراهن وبال قيد أو شرط ومن خـالل ممارسـة مختلـف ألـوان                   " 1967

االحتالل بأية صورة مـن     فال يجوز أن يكافأ     . المقاومة والممانعة بما فيها االنتفاضة والمقاومة المسلحة      
فاالحتالل عدوان ومخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق هيئة األمم المتحـدة فكيـف يجـوز               . الصور

  .طرحه للمساومة على القدس والضفة الغربية أو على الحقوق والثوابت األساسية للقضية الفلسطينية
وقـد  . دولة ألن هذا يعطيه المساومة    ومن ثم ال يجوز أن يساوم على االنسحاب بطرح موضوع إقامة ال           

من فلسطين بل اعتبـار  % 78وصل األمر أن أصبحت إقامة دولة في الضفة والقطاع مقابل التنازل عن       
  .حل الدولتين هو الحل النهائي للقضية

وبكلمة، ما كنا لنصل إلى هذا الحد من التدهور والتفريط لو لم يطرح موضوع إقامة دولـة فلـسطينية                   
ـ     . األولويةويوضع في    ، فيما الحلم الفلـسطيني هـو       "الحلم الفلسطيني "وأخذ البعض يسميه ويا للمهزلة ب

وبعدئـد يقـرر    . تحرير كل فلسطين وإعادة كل الالجئين وورثتهم إلى بيوتهم وأراضيهم ومدنهم وقراهم           
  .الشعب الفلسطيني مصيره ومصير فلسطين بإرادته الحرة فوق أرضه المحررة

ن انسحاب وتفكيك للمستوطنات من قطاع غزة وبال قيد أو شرط كذلك يجب أن يحدث في                مثلما حدث م  
فاالحتالل يجب أن يجرد من أي حق أو مساومة مقابل االنسحاب وما أورثه من كوارث               . الضفة الغربية 

  .ومصائب يجب أن يحاسب عليها ال أن يكافأ
 تعترف بأن المستوطنات التي قامت في ظـل          فحتى الدول الكبرى   1967أما على األراضي المحتلة في      

، غير شرعية كما أصدرت محكمة العـدل الدوليـة          1967يونيو  /االحتالل الذي جاء به عدوان حزيران     
قراراً بهدم الجدار باعتباره مخالفاً للقانون الدولي الذي ال يسمح لالحتالل باستحداث أي تغيير في الواقع                

الل، وهو ما ينطبق كذلك على كل المستوطنات وفي مقدمها ما أحدث            القائم الذي كان لحظة وقوع االحت     
  .1967من استيطان وتهويد في منطقة القدس المحتلة 

وبالمناسبة كل ما تقدم ينطبق على ما استحدث في فلسطين في ظل االنتـداب كمـا فـي ظـل الكيـان                      
  . حتى اليوم1948الصهيوني من حيث أتى عام 

 12/3/2010نت، .الجزيرة
  

  مالحظات أساسية..  واغتيال المبحوح"إسرائيل" .59
  ماجد عزام

جريمة اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح لم تنته فصوالً بعد، وهي ستترك آثاراً بعيدة المدى 
ليس فقط على العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية وإنما أيضاً الفلسطينية الفلسطينية في ظل اعتقال ضابطين 

طة األمنية والتجاذب والخالف حول المرجعية السياسية والحزبية التي ينتميان إليها كما من أجهزة السل
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في ظل الحديث عن اختراق ما في صفوف حماس سهل عملية االغتيال وتحديداً في الدائرة المحيطة 
  .بالشهيد المبحوح

ل المبحوح إن فيما يتعلق عموماً سيركز هذا المقال على اآلثار والتداعيات اإلسرائيلية لجريمة اغتيا
  .بالسياق الداخلي أو ذاك الخارجي الخاص بالعالقات مع المحيطين اإلقليمي والدولي

اختلف التعاطي اإلعالمي اإلسرائيلي مع الوقت تجاه الجريمة فبعد االحتفال والنشوة والتباهي بقدرات 
ليات االستثنائية، تغيرت النغمة بمجرد الموساد الخارقة والذراع الطويلة واإلمكانيات االستخبارية والعم

كشف شرطة دبي سيناريو الجريمة غير الكاملة ووصل األمر بصحيفة هآرتس إلى المطالبة بإقالة قائد 
الموساد مائير داغان وانتقاد قرار التمديد له لسنة ثامنة فى قيادة الموساد على خلفية الغرور والجمود 

لصحيفة الوزراء الذين وافقوا على القرار بل والتصفيق له من دون المؤسساتي والتنظيمي كما انتقدت ا
طرح األسئلة الصائبة عن جدواه وتداعياته على استقرار الموساد ومعنويات الموظفين والعاملين في ظل 

  .استقالة شخصيات نوعية مهمة خالل السنوات الثمان السابقة
 المرحلة القادمة خاصة مع ظل فشله فى عرقلة عوضاً عن انتقاد داغان وأهليته لقيادة الموساد فى

المشروع النووي اإليراني بشكل جدي طرحت وجهات نظر نقدية اخرى حول دور الجهاز ككل وتحوله 
من جهاز مخابرات لجمع المعلومات ووضعها أمام صناع القرار الى آلة للقتل واالغتياالت وفق نظرية 

 ان أحد محللي هآرتس استغرب كيف أن المخابرات  حتى- لمئير داغان -السكين بين االسنان 
  .اإلسرائيلية هي الوحيدة في العالم التي تعتبر االغتيال قاعدة أساسية لعملها وليس االستثناء

األمر وصل فى اسرائيل ايضا إلى مناقشة مسألة او قضية االغتياالت بشكل عام التي اتبعتها إسرائيل 
اءات ناجحة ومعدودة بدا المشهد تاريخيا وكأنه نجاح تكتيكي وإخفاق منذ تأسيسها حتى اآلن، ومع استثن

 في ظل العدد الكبير من القادة الفلسطينين الذين نجحت إسرائيل في اغتياله عبر الموساد أو -استراتيجي 
 دون تغيير جذرى فى سيرورة -حتى عبر الجيش وأجهزته المختلفة دورية النخبة سييرت متكال 

ة الفلسطينية لم تمت ومطالبة الفلسطينيين بحقوقهم لم تتوقف او تلين ورغم الخالفات الصراع فالقضي
الداخلية المؤسفة والمحزنة إلى أن الحد األدنى المقبول هو نفسه وبدونه لن تحل القضية ولن يسود السالم 

  .واالستقرار في المنطقة
وزنا جديا للتطبيع واالنفتاح على الدول إقليمياً تؤكد جريمة االغتيال معطيات عدة إسرائيل ال تقيم 

العربية الن مصالحها االمنية الضيقة مقدمة على كل االعتبارات األخرى، فهى نفذت الجريمة فى مدينة 
دبى رغم مشاركة وزير البنى التحتية في مؤتمر دولي فى االمارة قبل ايام من الجريمة بينما شاركت 

حة لهذه السنة علما ان اللجنة المنظمة رفضت مشاركتها العام العبة التنس شاحر فى بطولتها المفتو
الماضى وعندما غيرت رايها كانت الجريمة بمثابة المكافاة او الرد الصهيونى المناسب وفق التعبير 

  .الشائع فى إسرائيل
امارة دبي تكرس الجريمة فى أحد دالالتها ذهنية االستهتار والغطرسة والتعالي تجاه الدول العربية كافة و

خاصة فقد استخف الموساد بقدرات شرطة دبي وتصرف بمنطق انه الجهاز الذى ال يقهر فاذا شرطة 
دبي تظهره عاريا متلبسا وحتى هذا المعطى اي النجاح االستثنائي لشرطة دبي تم التعاطى معه بعنصرية 

بري االصيل هو فعل شرطة بحجة ان العقل العبري متفوق على العقل العربي وبناء عليه فان الفعل الع
  .دبي بينما فعل الموساد هو الفعل العربي المتخلف

أما فيما يتعلق بالعالقات اإلسرائيلية مع االتحاد االوروبي وتحديداً بعد استخدام جوازات سفر تخص 
بعض دول االتحاد، فان االمر لن يؤدي إلى أزمة دبلوماسية جدية وسيتم تجاوزه على المستوى الرسمي 

و على المدى البعيد غير أن األهم برأيي يتعلق بصورة إسرائيل في الشارع الغربي وتحديدا األوروبي ول
عطفاً على تقرير غولدستون األمر الذي يستحق االهتمام والمتابعة وللتذكير فقط فان جريمة االغتيال 

 سليمة -ية مزورة  واستخدت فيها جوازات سفر غرب- دبي -حدثت فى احدى المدن العالمية بامتياز 
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 ما يبرهن على جوهر تقرير غولدستون إسرائيل ال تتوقف عن -ولكنها استخرجت باالحتيال والتزوير 
 غياب المحاسبة ال يؤدي الى االستقرار والسالم حسب -ارتكاب الجرائم وبالتالى البد من محاسبتها 

مستويات المختلفة السياسية  وفرض مزيد من العزلة والمقاطعة عليها في ال-القاضى غولدستون 
االقتصادية واإلعالمية والقضائية واألمنية والعسكرية وهنا تحديداً يمكن جبي الثمن عن جريمة االغتيال 
كما عن الجريمة األهم واألساس وهي االحتالل العسكري للشعب الفلسطينى ومنعه من تحقيق آماله 

  .الوطنية وحقه فى االستقالل وتقرير المصير
  13/3/2010قبل، المست

  
  آفي مزراحي يتلقى صدمة .60

  بن كاسبيت
بعد ان تولى آفي مزراحي قائد منطقة المركز عمله بشهر التقى رؤساء اجهزة االمن الفلـسطينيين فـي                  

يستعيد مزراحي قائال وجدت ازائي جماعة اشخاص شبان نسبيا من ابناء االربعين الى الخمسين              . الضفة
ت واحد، وال يتوسلون وال يتملقون، وينظرون فـي العيـون ويقولـون             مثقفين واذكياء ويتكلمون بصو   

أتوا مستعدين للقاء، وكان واضحا انهم درسوا واجبـاتهم، وانهـم          . يقولون ويقصدون ما يقولون   . الحقيقة
قالوا لي لن نمكن حمـاس      . درسوني، قالوا لي ان كل ما يفعلونه في الميدان ليس من اجلنا بل من اجلهم              

  .على بيتنا، ولن نمكن حماس من إلباس نسائنا البراقعمن السيطرة 
لكنـه  . يقول لم أعلم أهذا حقيقي    . برغم ان سلفه، اللواء جادي شمني، اعده للواقع الجديد، صدم مزراحي          

يقول مزراحي ان االمر    . لقد قرأ المعطيات في المادة االستخبارية ورأها في الميدان ايضا         . حقيقي تماما 
قال له حسين الشيخ الـذي التقـاه        . داث غزة وانهم ادركوا انهم في حرب على بيتهم        حسم عندهم بعد اح   

قال الشيخ لمزراحي ادركنا اننا لـن نهـزمكم   . بصراحة ان االجهزة لن تدع حماس تسيطر على الميدان     
  .ادركنا ان الطريق يجب ان تكون مختلفة. بالحرب وال يجدي علينا االرهاب ايضا

فبخالف ما يعتقد كثيرون، أتى قيادة المركز مع تجربة عملياتية          . الن القرص عنده  يبدل اللواء مزرحاي ا   
في االنتفاضة االولى كان قائد كتيبة، واصبح ايضا قائد لواء فـي الخدمـة        . غنية ومعرفة عميقة للمنطقة   

ـ   (401كان حوالي اتفاقات اسلو وفي احداث افتتاح نفق حائط البراق قائد لواء             . النظامية ) درعاتلواء م
يقول ان ما وجده االن في      . 36ووقع عنده قتيل وجرحى في رام اهللا، وفي السوق الواقي كان قائد الفرقة              

فقد كان الفلسطينيون في نظره هم الذين يخرجـون معـك فـي             . الميدان يختلف اختالفا تاما عما عرفه     
  .ختلف االمر بالكليةجوالت مشتركة في الصباح ويطلقون النار عليك في المساء اما االن فقد ا

يقول مزراحي نحن نعطي مستوى أمنيا جيدا في يهودا والسامرة، وكثيـر مـن هـذا بفـضل الجـيش                    
طلبت اليه ان يقسم ذاك   . االسرائيلي والشاباك وأذرع االمن، لكنه وبقدر غير قليل بفضل فلسطينيين ايضا          

طرفنا بطبيعة االمر لكن هذا يقـال        ل 55 الى   45 في المائة بل ربما      60 الى   40قال  . في درجات مئوية  
  .نتيجة ممتازة. في حقهم

قلت له، لقد قالوا حتى االن انهم يعيشون على حراب الجيش االسرائيلي، اما يزال هذا صـحيحا؟ قـال                   
انهم يقوون من يـوم الـى يـوم         . اللواء لم يعد هذا دقيقا، فهم يعيشون على حرابهم وعلى حرابنا ايضا           

  .ويقفون على اقدامهم
يقول ان عملنا الحفاظ على     . وهو يرى الكالم على أفق سياسي غير ذي صلة        . ال يهتم مزراحي بالسياسة   

التنـسيق  "يستعمل مزراحـي مـصطلح      . هذا عملهم . هذا التنسيق األمني حتى يجد الساسة افقا سياسية       
لتنسيق اليوم في مقـام     يتم ا . الذي توجد فيه كما يقول دالالت على العمالة       " التعاون"، وال يستعمل    "االمني
لقاءات منتظمة بين قادة االلوية ورجال الـشاباك        . فهنالك طرفان مع لقاء مصالح وهي منسقة      . التساوي

  .جو عمل. وسائر العاملين في العملي وبين نظرائهم
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 من  330اعتقلوا في الليلة    . في كانون االول كان يوم حماس     . يقول قائد اللواء انهم يعملون عمال ممتازا      
يواصل الجنرال االمريكي دايتون الذي يمكـث       . ومن الغد لم ير حتى علم واحد لحماس       . نشطاء حماس 

.  مقاتل 2500. اصبح يوجد االن خمس كتائب والسادسة في  الطريق        . في القدس تدريب كتائب فلسطينية    
خـدم فـي    من يسكن جنين ي   . يقول مزراحي لقد أتوا من الحمائل وهم جديون يظهرون التكتل والحرفية          

. وهم يقوون كـل يـوم     . يتلقون أوامر عسكرية بصوت واحد ومن مصدر سلطة واحد        . الخليل والعكس 
وهـم يؤمنـون بـأنهم      . هذه الروح تقول بغيـر ارهـاب      . وروح القائد ابي مازن تغشاهم طول الوقت      

  .سيحرزون هدفهم على نحو أفضل على هذا النحو
توجد سجون جديدة تبنـى االن،      . ار، ويوجد هدف مشترك   يتلقى الميدان أوامر واضحة، ال يوجد باب دو       

 من نشطاء حماس االن، وهم يحققون معهم افضل منا النه ال يوجد عنـدهم قـانون                 800ويعتقل قراب   
وبرغم ان رؤساء االجهزة االمنية يسمعون احيانا يشكون مـن قـاض أمـرهم              . انهم ناجعون . الشاباك

باب دوار  . يطلقونه ويأتي جهاز آخر من الغد يعتقله      . هذا الوضع ماذا يفعلون في    . باطالق مشتبه فيه ما   
  .لكن على نحو معكوس

  "معاريف"
  12/3/2010وكالة سما، 

  
  :كاريكاتير .61

  

  
  13/3/2010الحياة،     


