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 نتنياهو أهان أمريكا وعليه أن يعمل على إصالح العالقات: كلينتون .1

زيرة الخارجية ون تل أبيب نظير مجلي، أن نقال عن مراسلها م 14/3/2010الشرق األوسط، نشرت 
 دقيقة، لرئيس الوزراء 43األميركية هيالري كلينتون قالت في مكالمة هاتفية غاضبة استمرت 

ترسل رسالة «اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إن خطة إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية 
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 العالقات بين "آذت"األميركية، محذرة من أن الخطوة  –ية  فيما يتعلق بالعالقات اإلسرائيل"سلبية جدا
 "فوجئ"وقالت مصادر إسرائيلية وأميركية مطلعة إن نتنياهو جدد لهيالري كلينتون تأكيده أنه . البلدين

ال "، إال أن هذا لم يبد أنه لين موقف الوزيرة األميركية التي قالت "التوقيت"بالخطة، واعتذر مجددا عن 
واتضح أمس . "خصوصا في ضوء التزام أميركا القوى بأمن إسرائيل. أن أفهم كيف حدث هذاأستطيع 

أن مكالمة كلينتون جاءت في أعقاب االجتماع األسبوعي الذي يعقده أوباما لطاقمه القيادي، وأنها تكلمت 
يات وقالت مصادر إسرائيلية مطلعة تحدثت مع شخص. باسم أوباما أيضا وليس بمبادرتها الشخصية

باتت تشعر بحرج شديد أمام أصدقائها العرب الذين سعوا إلى "أميركية إن هؤالء قالوا إن واشنطن 
وأضافوا أن جورج ميتشل، مبعوث السالم إلى . "استئناف المفاوضات وشجعوا الرئيس الفلسطيني عليها

 من المسؤولين في  في هذا االجتماع، وقال إنه تحدث إلى عدد"تقريرا سوداويا"الشرق األوسط، قدم 
حالة غليان يشعرون بأن إسرائيل ال تحسب حسابا ألحد "السلطة الفلسطينية والعالم العربي فوجدهم في 

 ."في العالم، بما في ذلك الواليات المتحدة
 اإلسرائيلية، إن الرئيس أوباما "معاريف"من ناحيته قال مسؤول كبير في البيت األبيض، أمس، لصحيفة 

ياهو وجه إليه طعنة في الظهر، ويرى أن تصرفاته تمثل خطورة بالغة، ويصر على تلقي يشعر بأن نتن
وأضاف أن . ضمانات من نتنياهو شخصيا بأن إسرائيل لن تقدم على مثل هذا التصرف في المستقبل أبدا

وتمس سياسة االستيطان اإلسرائيلية في القدس والضفة الغربية تحرج إدارة الرئيس أوباما أمام العالم 
الحلفاء ": وأضاف.  األميركي-بمصداقيته وهذا ليس تصرفا يدل على احترام التحالف اإلسرائيلي 

يحمون مصالح بعضهم بعضا، ولكن في الوقت الذي تبذل فيه الواليات المتحدة كل ما في وسعها لحماية 
 ."العالمالمصالح اإلسرائيلية، تقوم إسرائيل بالمساس بالمصالح األميركية في المنطقة و

 "قوية"نتنياهو أهان أمريكا لكن العالقات  كلينتون قالت إن هيالري أن 14/3/2010الخليج، وأضافت 
كان اإلعالن في نفس اليوم الذي وصل نائب "اإلخبارية األمريكية، " سي إن إن"قالت في مقابلة مع شبكة 

وأكدت هيالري أن ". عبة للجميع إلى هناك بمثابة إهانة، لقد كانت لحظة مؤسفة وص األمريكيالرئيس
، لكنها قالت لنتنياهو في مكالمة هاتفية إنه ينبغي أن يعمل "دائمة وقوية" "إسرائيل "ـعالقات واشنطن ب

  .على إصالح العالقات مع واشنطن
  

  واألخيرة تنفي..  إيران بالوقوف وراء فشل المصالحةعباس يتهم .2
سطيني محمود عباس لها بالوقوف وراء فشل المصالحة نفت إيران اتهام الرئيس الفل : تونس- طهران

وأكد المتحدث باسم الخارجية اإليرانية رامين مهمانبرست في تصريح، أمس، أن موقف . الفلسطينية
إيران المبدئي من القضية الفلسطينية هو تالحم واتحاد الفصائل الفلسطينية أمام مخططات الكيان 

وقال إن إيران . صول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعةالصهيوني، ومن ثم العمل الفاعل لح
  . موطنهمإلىتسعى جاهدة للمساهمة في إقامة دولة فلسطينية وان يعود الالجئون الفلسطينيون 

إيران ال تريد أن توقع حماس وثيقة المصالحة "وكان عباس قد قال خالل اجتماع في تونس الجمعة، إن 
موافقتهم في مرحلة أولى على هذا االتفاق، قدموا ) قادة حماس(أعطوا بعدما "وأضاف ". في القاهرة

، موضحا أن النقطة المهمة في االتفاق تتعلق بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في "ذرائع حتى ال يوقعوا
  .حزيران /يونيو

  14/3/2010الخليج، 
  

  االستيطانيةالعقبة األساسية الستئناف المفاوضات هي استمرار النشاطات : عباس .3
 حتى اإلسرائيليقال الرئيس محمود عباس إنه ينتظر ضمانات أميركية بوقف االستيطان : )وفا( - تونس

إن : عباسوفي مقابلة مع التلفزيون التونسي قال  .يتم اتخاذ قرار عربي حول المحادثات غير المباشرة
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يطانية المسعورة، وبالذات التي تجري العقبة األساسية الستئناف المفاوضات هي استمرار النشاطات االست
في القدس، ونحن نعتبر أن هذه هي القضية الرئيسية، لكن حدث مؤخراً أننا تفاهمنا مع أشقائنا العرب 
أوالً ومع كل القيادات الفلسطينية، على أن نبدأ مفاوضات غير مباشرة أي أن تقوم أميركا باتصاالت 

سرائيلي من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين حول غير مباشرة بين الطرفين الفلسطيني واإل
لكن الذي حصل ونحن نتوافق على المفاوضات غير المباشرة وبوجود "وتابع  ".القضايا األساسية

السناتور جورج ميتشل ووجود نائب الرئيس األميركي جو بايدن أعلنت إسرائيل عن مجموعة من 
لذي جعلنا نقول يجب أن نتوقف، وفعالً أبلغنا إخوتنا في وزراء النشاطات االستيطانية المسعورة، األمر ا

  ".الخارجية العرب أن هذه التصرفات ستحول دون ذلك
حصل أن صدر بيان من الجانب اإلسرائيلي يحاول أن يتراجع ويحاول أن يعتذر، : واستدرك قائالً

، ولذلك نحن في اتصال دائم بصراحة لم يقدم كل ما نريده من أجل أن نبدأ المفاوضات غير المباشرة
هذه األيام ومستمر مع كل الدول العربية، وبالذات أيضا مع اإلدارة األميركية لنرى هل يمكن أن تقدم لنا 
الضمانات الكافية حتى ال تعود إسرائيل لالستيطان مرة أخرى، هذا سيتضح في األيام القليلة القادمة، 

ار أيضاً يجب أن يكون مبنياً على موافقة عربية، وقد ال وعلى ضوء ذلك ممكن أن نتخذ قراراً، القر
تكون في قمة طرابلس، نحن نبحث هذا الموضوع اآلن وربما نحيله إلى القمة العربية، فهو يحال من 
وزراء الخارجية العرب إلى القمة العربية للزعماء العرب، حيث القضية الفلسطينية دائماً وأبداً هي الرقم 

ومن األفضل لنا أن يكون هذا الموضوع كله أمام القمة العربية . أعمال أية قمة عربيةاألهم على جدول 
يهمنا استئناف المفاوضات، وماذا بعد استئناف : وقال ".لترى وتنظر ماذا يمكن أن تفعل بشأنه

المفاوضات؟ هناك مفاوضات ألربعة أشهر هذا إذا استؤنفت، حتى اآلن تعرقلت حتى ال أقول توقفت، أو 
تعرقلت في هذه األيام، إنما لنفترض جدالً أنها بدأت، ما هو اإلجراء الذي سيتم بعد أربعة أشهر أو خالل 
األربعة أشهر القادمة، هذا كله يجب أن يتم فيه مع إضافة إلى الدول العربية مع اللجنة الرباعية المشكلة 

  ".من األمم المتحدة وروسيا وأوروبا والواليات المتحدة
أوالً تأييد الشعب الفلسطيني، ودعم الشعب الفلسطيني الذي "قعاته من القمة العربية المقبلة قال وحول تو

يحتاج دائماً وأبداً إلى موقف عربي ليس موقفاً سياسياً فحسب وإنما موقف اقتصادي، وموقف دعم 
ذه القمم إنما دبلوماسي، وغير ذلك من المواقف، وهذه تعودنا أن نراها، وهناك دعم عربي يقرر في ه

سنرى ماذا يمكن أن يقول العرب بشأن المفاوضات وبغيرها، وإذا لم يصدر وزراء الخارجية هذه األيام 
موقفاً آخر، ألنه سبق قبل أسبوع ليس أكثر، الدول العربية اتخذت قراراً بالذهاب إلى المفاوضات، 

ية العرب طبعاً سيحال األمر إلى وحصل تطور اآلن تعالج هذه التطورات، إذا لم ينجح وزراء الخارج
  ".القمة لترى ماذا يمكن أن تصدر من قرار

  14/3/2010األيام، فلسطين، 
  

  لبناء وحدات استيطانية بالقدس" الرباعية"السلطة ترحب بإدانة كلينتون و .4
كبير المفاوضين أن  ) وكاالت( وعن يوسف الشايب نقال عن مراسلها 14/3/2010الغد، نشرت 
السلطة الفلسطينية ترحب ببيان وزيرة الخارجية األميركية هيالري  "قال إنن صائب عريقات الفلسطينيي

كلينتون واللجنة الرباعية الدولية التي تدين وتندد بقرار الحكومة اإلسرائيلية ببناء وحدات استيطانية في 
ت ملزمة إلسرائيل  قراراإلى والبيانات اإلداناتنريد ترجمة هذه " عريقات  وأضاف".القدس الشرقية

  ". مسكن في القدس1600 قرارات االستيطان وخاصة بناء بإلغاء
 نقال عن مراسلها من عمان، عبد الجبار أبو غريبة أن 14/3/2010عكاظ، من جهة أخرى ذكرت 

أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس لن يدخل في المفاوضات غير المباشرة أكد صائب عريقات 
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 وحدة سكنية في شرقي القدس، مشددا على أنه ال 1600ى يلغى القرار الخاص ببناء مع إسرائيل حت
 . مفاوضات مباشرة حتى وقف االستيطان بصورة كاملة

وأوضح عريقات خالل لقاء لنشطاء حركة فتح في قرية سبسطية قرب نابلس المحتلة بثته وسائل اإلعالم 
من الصعب جدا التوجه ألية محادثات دون إلغاء القرار إنه : الفلسطينية أمس، أن عباس قال لألمريكيين

مشيرا إلى أن الجانب . اإلسرائيلي المذكور والتعهد بعدم إصدار أية عطاءات استيطانية في المستقبل
وقال عريقات . الفلسطيني ينتظر الرد على ذلك مع قدوم المبعوث األمريكي، جورج ميتشل إلى المنطقة

وشدد على أن . داد لبحث قضية الحدود من خالل المفاوضات غير المباشرةإن الفلسطينيين على استع
 .1967الدولة الفلسطينية لن تقوم إال بحدود عام 

  
 وباما خالل المفاوضات غير المباشرةأل  ألن تكون شريكاًمستعدةالسلطة : عبد الرحيم .5

 رئيس الوزراء إن الرحيم قال أمين عام الرئاسة الفلسطينية، الطيب عبد): وكاالت (– يوسف الشايب
 وحدة استيطانية بالقدس، كما فرض ذلك قبل 1600اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يستطيع إلغاء قرار بناء 

وأضاف أنه  .أيام على رئيس بلدية القدس عندما تدخلت الواليات المتحدة وتم وقف البناء في حي البستان
ت غير المباشرة أن تمضي إلى شيء ملموس ذي قيمة ال بد من وقف االستيطان إذا ما أريد للمباحثا

وأعرب عبد الرحيم في كلمة ألقاها، في ذكرى انطالقة حزب فدا، في رام اهللا، أمس عن  .ويبعث األمل
أمله أن يأتي المبعوث األميركي لعملية السالم في الشرق األوسط جورج ميتشل ومعه ضمانات بعدم بناء 

، وعدم تكرار مثل هذه السياسات العبثية، وان يحمل إجابات 1600لـأي من الوحدات االستيطانية ا
 .واضحة حول القضايا المطروحة من اآلليات والسقف الزمني للخروج من هذا المأزق

وأكد استعداد السلطة الفلسطينية ألن تكون شريكا إلدارة الرئيس أوباما خالل المفاوضات غير المباشرة، 
صل إلى اتفاق في الجوالت األولى للمفاوضات حول الحدود واألمن على موضحا أن السلطة تريد التو

 ، بما فيها القدس واألغوار 67 بأن حدود الدولة هي األرض المحتلة العام 2008أساس تفاهم رايس 
 .والبحر الميت والمناطق الحرام وقطاع غزة 

 14/3/2010الغد، 
  

  وزير فلسطيني سابق من سجن النقب للمستشفىنقل  .6
ذكرت مصادر حقوقية فلسطينية، أمس، أن إدارة سجون االحتالل نقلت وزير األسرى السابق : )أ ب د(

وحذر مركز . األسير وصفي قبها، من سجن النقب إلى أحد المستشفيات عقب تدهور حالته الصحية
دم أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان، في بيان، مصلحة السجون من المساس باألسير قبها أو ع

تقديم العالج الطبي المناسب له، مشيراً إلى أن قبها يعاني ارتفاعاً في ضغط الدم ومصاب بمرض 
وأوضح المركز أن أعراضاً غريبة ظهرت على قبها، حيث احمر لون جسده وتورمت قدماه  .السكري

   .بشكل مفاجئ، األمر الذي استدعى إدارة السجن إلى نقله بشكل سريع ألحد المستشفيات
  14/3/2010خليج، ال

  
  أال وساطة مصرية الستئناف مفاوضات األسرىالبردويل يؤكد .7

نفى القيادي في حركة حماس، صالح البردويل، أن يكون لدى حماس أي : )وكاالت(،  حامد جاد-غزة 
وأكد أنه ال توجد  . من االحتالل الستئناف جهودها بشأن إبرام صفقة تبادل األسرىعلم بتلقي مصر طلباً

تحركات جديدة حول إبرام صفقة تبادل األسرى مقابل اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد أي 
  .شاليط



  

  

 
 

  

            7 ص                                     1728:         العدد       14/3/2010األحد  :التاريخ

إن مستشار األمن القومي "وكانت صحيفة الشرق القطرية نسبت إلى مصدر في حركة حماس قوله 
بشأن اإلسرائيلي عوزى أراد الذي زار القاهرة الخميس الماضي طلب من مصر استئناف جهودها 

وشدد البردويل على أن الكرة اآلن في الملعب اإلسرائيلي بخصوص صفقة  .شاليطإطالق سراح الجندي 
، شاليط أن حكومة االحتالل رفضت الموافقة على مطالب الحركة مقابل اإلفراج عن إلىالتبادل، الفتا 

 . تمسك حركته بمطالبتهامؤكداً
اع في الصفقة لتحقيق هدفين في الوقت الحالي، أولهما،  تريد اإلسر"إسرائيل"ووفق المصدر ذاته فإن 

التخلص من الضغوط الداخلية التي يتعرض لها رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو والتي تطالبه 
 ألف وحدة 50، وثانيهما، صرف النظر عن مساعي إسرائيل لبناء شاليطباإلسراع في إطالق سراح 
 .استيطانية في الضفة الغربية

ي سياق متصل بملف المصالحة الفلسطينية، أشار البردويل إلى أن ليبيا تجري حاليا اتصاالت مع وف
 أكتوبر /مصر حتى تأخذ بمالحظات حماس على ورقة المصالحة التي وضعتها مصر في تشرين الثاني

ن ال يوجد أي جديد اآلن في ملف المصالحة، سوى جهود واتصاالت ليبية حتى تلي"وأضاف  .الماضي
 .، موضحا أن حماس لم تبلغ بعد بما وصلت إليه الجهود الليبية هذه"مصر مواقفها وتأخذ بمالحظاتنا

نحن "وحول اتهامات الرئيس محمود عباس أمس إيران بالوقوف وراء فشل المصالحة، قال البردويل 
ادة لدى لسنا بصدد توزيع اتهامات على دول وجهات، فالمسؤول عن تعطيل المصالحة عدم وجود إر

عباس، وقدرة لحسم األمر، فحركة فتح تارة تحتمي بأعذار وادعاءات مغلوطة، وأحيانا تحتمي بالورقة 
واتهم البردويل السلطة الفلسطينية وفتح  ".المصرية وتقول نحن فعلنا ما علينا وهذه هي المصالحة

مصالحة شكلية ال تغضب تريد " فتح"بممارسة كل أنواع القمع واإلقصاء في الضفة الغربية، وأنها 
 لحماس كي تشارك بثقلها في الملف الفلسطيني ومنظمة ، وال تريد مصالحة تعطي مجاالً"إسرائيل"

بعدما أعطوا موافقتهم في مرحلة أولى على هذا "وأضاف  .التحرير ما أدى إلى تعطيل المصالحة
 النقطة المهمة في االتفاق تتعلق ، موضحا أن"ذرائع حتى ال يوقعوا االتفاق"، قدم قادة حماس "االتفاق

 .يونيو/بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في حزيران
 14/3/2010الغد، 

  
  تصريحات فتح دليل على رفض المصالحة: أبو زهري .8

المركز الفلسطيني "سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة حماس في تصريح خاص لـ.دقال : غزة
غير متوازنة وغير منطقية، وتهدف فتح حول المصالحة ريحات إن تص: "13/3مساء السبت " لإلعالم

إلى صرف األنظار عن فضحيتهم الكبرى، بسبب تمسك فتح بالمفاوضات مع االحتالل رغم تصعيد بناء 
 ". الوحدات االستيطانية بالقدس

شيتها وكان شعث قد زعم أن حماس ترفض التوقيع على الورقة المصرية تخوفاً من الثأر واالنتقام، وخ
من إجراء االنتخابات قبل إعمار غزة، ولعدم رغبة أعضائها من خارج الوطن على التوقيع رغم إبداء 

  .الكثيرين داخل غزة الرغبة الشديدة بالتوقيع، على حد زعمه
، "إن تلك التصريحات هي جزء من حملة تستهدف التغطية على تلك الفضيحة: "وأضاف أبو زهري

وأشار إلى أن فتح ". ة ليست حبراً على ورق، وإنما هي ممارسات على األرضالمصالح"مشدداً على أن 
غير معينة بالمصالحة، فسياسة االعتقاالت في الضفة الغربية "تبرهن من خالل تصريحات قادتها أنها 

 ". المحتلة ما زالت مستمرة ضد كوادر وأنصار حماس سواء كانوا أسرى محررين أو نساء أو أطفال
 13/3/2010لسطيني لإلعالم، المركز الف

  
  



  

  

 
 

  

            8 ص                                     1728:         العدد       14/3/2010األحد  :التاريخ

  اإليراني-أتشرف بالتحالف مع المحور السوري : المقدح .9
 في أول مقابلة له بعد تنحيته من قيادة الكفاح المسلح   العميد منير المقدحقال:  سوسن األبطح- بيروت

معارضته،  سنة، لم أغير مواقفي، رفضت اتفاق أوسلو، بل أنا من المتشددين في 40أنا في فتح منذ "
وأعمل من أجل تحرير فلسطين كلها، وهذا يعرفه الجميع، وترشحت للجنة المركزية برسالة تضمنت 

لكن المشكلة ليست في موقفي المعروف سلفا، . وجهة نظري هذه، وحصلت على أصوات ليست قليلة
 ."ولكن في التقارير التي ترسل من هنا ضدي، وتأخذها القيادة بعين االعتبار

 إن كان يلمح إلى سلطان أبو العينين، أمين سر حركة فتح السابق في لبنان، الذي تردد أنه وحول ما
يشكل تحالفا مع محمد دحالن وتوفيق الطيراوي، رئيس المخابرات الفلسطيني السابق، وكما قيل بأن هذا 

نعم، هناك ": حالتحالف داخل فتح هو الذي انتصر في رام اهللا في إقصاء المقدح عن موقعه، يجيب المقد
لكن، ما هكذا يجب أن تسير أمور المخيمات . تحالف قوى ليس سهال، ولنقل إنه تحالف أمني داخل فتح

ال . في لبنان، بناء على تقارير، وتبعا لسياسات، فردية، كيدية وانتقامية، كما هو الحال اآلن بشكل عام
  . "أمن إال بالتواصل مع األطراف جميعها

المفروض أن يصل مبعوث ":  حال أصرت الرئاسة في فلسطين على تنحيته، يقولوعما ينوي فعله في
أما اآلن، فأنا على رأس .  ساعة، ليجري لقاءات مع الدولة اللبنانية، وأتحاور معه24من الرئاسة خالل 

أحافظ على أمن . أنا موجود هنا كحرس على المخيمات، وصمام أمان. عملي، ولم يتغير أي شيء
اجتماعاتي مع الناس . موضوعي ليس منصبا وال ورقة وال قرارا. تمسك بحق العودةالجوار، وم

وإن كان . "وكي يكون األمر واضحا، لن أترك المخيمات مهما كلف األمر. والكوادر والضباط مستمرة
لم يراجعني أحد بهذا ": سيلجأ إلى العصيان في حال أصرت الرئاسة على قرارها بتنحيته، يجيب

: تاتا، كل ما تبلغته حتى اآلن هو رسالة منقولة عن الرئيس عباس من توفيق الطيراوي تقولالموضوع ب
: أنا من مدرسة يريدونني طريدا، وأنا أقول لهم: وكان ردي). اختر المكان الذي يناسبك لننقلك إليه(

ى الرئيس وقد طرحت سؤاال عل. ال يمكن حل مشكلة الشعب الفلسطيني بتهجيره. شهيدا، شهيدا، شهيدا
  ."عن صحة الرسالة التي نقلت إلي، فأكد لي أنه لم يرسل لي هكذا رسالة

ويستغرب العميد منير المقدح طبيعة التشكيالت العسكرية الجديدة في لبنان، التي صدرت عن الرئاسة 
  . الفلسطينية، واستبعدته، ويعتبر أنها مختلفة عما اعتادت عليه فتح

كل من يتكلم عن تحرير ":  اإليراني، بالقول-متحالفا مع المحور السوري وقال ردا على من يعتبرونه 
. المفاوضات عبثية. نحن أولى الناس بالقتال من أجل أرضنا. فلسطين بات يحسب على محور المقاومة

هاهو نتنياهو يرد بمئات الوحدات االستيطانية على قرار بدء المفاوضات غير المباشرة، وبانتهاك 
لبيوت، لذلك ال بد من المقاومة بالوسائل كلها، ولي الشرف أن أحسب على أي طرف مقاوم، المقدسات وا

 ."سواء كان سورية أو إيران أو قطر
 14/3/2010الشرق األوسط، 

  
   االستيطاني بالقدسعللمشرو اإلدارة األميركية تقدر رفضفتح  .10

ركة لموقف وزيرة خارجية الواليات فايز أبو عيطة عن تقدير الح. أعرب الناطق باسم فتح د: رام اهللا
المتحدة األميركية هيالري كلينتون الذي أكدت فيه اعتراضها على مضمون القرار اإلسرائيلي بناء 

واعتبر أن أهم ما يميز موقف الخارجية األميركية هذه المرة هو  . وحدة استيطانية في القدس1600
ستيطان في القدس يضر بالمصالح األميركية، مشيراً إقرار اإلدارة األميركية الصريح بأن استمرار اال

إلى أن هذا يمثل اعترافاً ضمنياً بصحة وصوابية القرار الفلسطيني بعدم العودة الستئناف المباحثات غير 
  .المباشرة دون إلغاء الحكومة اإلسرائيلية قرارات االستيطان في القدس الشرقية

  14/3/2010األيام، فلسطين، 
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  عن المساعدات الخارجية فلسطينياً اقتصادياً يشهد استقالال2012ًعام  :فتح .11

أكد الناطق باسم الحركة وعضو مجلسها الثوري جمال نزال في بيان صحفي أن : )د ب أ (-رام اهللا 
البيانات االقتصادية للسلطة الفلسطينية المرصودة تظهر استعدادا الستقاللية االقتصاد بالتوازي مع 

إن استمرار النهج الحالي للسلطة في تقليص اعتمادها على "وقال نزال  ."ار السياسياستقاللية القر"
 سيشهد تحوالً 2012المانحين واستبدال ذلك بالتزام المواطن بدفع الضرائب يبشر بالتأكيد بأن عام 

 ."تاريخياً في االستغناء عن أموال المانحين بشكل كلي بمجال الموازنة التشغيلية
ه تساند الرؤية السياسية واالقتصادية للرئيس عباس التي أوصلت فلسطين إلى حالة أفضل وأكد أن حركت

 مثمنا نجاحه خالل السنوات الثالث الماضية وقدرته 2003 و2002بكثير مما كانت عليه في عامي 
 .على انتشال االقتصاد الفلسطيني من حالة الدمار التي حلت به

يلية أمام االقتصاد الفلسطيني منبهاً إلى هدف إسرائيل ورغبتها الشديدة وأدان نزال سياسة العوائق اإلسرائ
، حيث تحقق فائض تاريخي في 1998بمنع السلطة من تكرار تجربة تعادل الموازنة التي أنجزت عام 

 %.11موازنة السلطة للمرة األولى وتراجعت البطالة إلى 
 14/3/2010الرأي، األردن، 

  
  إسرائيلياً 70مسؤول عن مقتل  وال في الضفة1المطلوب رقم .. من حماسكادراً  تعتقل" إسرائيل" .12

إن قوات خاصة قامت، الليلة قالت مصادر عسكرية إسرائيلية  أن 13/3/2010قدس برس، نشرت 
الماضية، باعتقال أحد كوادر حركة حماس بوسط الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد مطاردة متواصلة 

لتلفزيون الصهيوني عن متحدث عسكري قوله إن القوة العسكرية اعتقلت المطادر ونقل ا .منذ التسعينيات
 .الفلسطيني، وهو من حماس، في قرية بير نباال جنوبي رام اهللا الليلة الماضية

ماهر اعتقلت  والشاباك اإلسرائيليقوات من الجيش  من بيت لحم أن 14/3/2010وكالة معاً، وأضافت 
 المصادر وأضافت.  سنوات10تبره جهاز الشاباك المطلوب رقم واحد منذ يع الذي)  عاما47(عودة 

 خالل "إسرائيل" ماهر عودة كان يقف خلف العديد من العمليات العسكرية التي نفذت ضد أن اإلسرائيلية
 هذه وأشارت والعشرات من الجرحى، إسرائيلياً قتيال 70 ما يقارب أوقعتاالنتفاضة الثانية، والتي 

 مواجهات تذكر، وذلك بسبب وصول أي نار وال إطالق عملية االعتقال تمت دون أنإلى المصادر 
  .معلومات أمنية عن مكان تواجد ماهر عودة

 حساب مع حركة حماس والمجموعات إغالق عملية االعتقال اإلسرائيلية األمنيةوقد اعتبرت الجهات 
الثانية، حيث تم اعتقال نشطاء آخرين لحركة العسكرية التابعة لها والتي نشطت وعملت خالل االنتفاضة 

  .حماس في وقت سابق
  

   على نقل سعدات إلى سجن للعزلتحتج" الشعبية" .13
 اعتصاماً في مواقع مختلفة في الضفة الغربية أمس "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"نظمت : رام اهللا

 من قسم إسرائيلعتقل في سجون وقطاع غزة احتجاجاً على نقل األمين العام للجبهة احمد سعدات الم
ووصفت الجبهة  . في مدينة بئر السبع"أوهاليكيدار" قسم آخر للعزل في سجن إلى "إيشل"العزل في سجن 

 التنكيل واالنتقام التي تقترفها سلطات االحتالل وأجهزته إجراءاتجزء من "في بيان هذا اإلجراء بأنه 
  ."واألسرى األسيراتسعدات وجميع  القائد احمد األسير للنيل من صمود األمنية

  14/3/2010الحياة، 
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 "التسوية "مشروع من جزءاً أصبحت بأنها حماس يتهم" التحرير حزب" .14
 اعتبار حماس حول حركة في مسؤولين تصريحات فلسطين، في اإلسالمي" التحرير حزب "انتقد: اهللا رام

 .سرائيلييناإل مع" مفاوضات أو تسوية ألي الصعب الرقم "بأنها الحركة
 إن قال هنية، إسماعيل غزة في الفلسطينية الحكومة لرئيس اإلعالمي المستشار رزقة، يوسف وكان
 في وتأثيرها حركته قوة عن حديثه معرض في مفاوضات، أو تسوية ألية الصعب الرقم هي حماس
 .إخفاقها أو مفاوضات أي إنجاح
 اللعبة من جزء حماس باتت هل  "13/3 تالسب" برس قدس "تلقته صحفي بيان في الحزب، وتساءل
 اإلقرار ترفض حماس كانت وإذا! فيها؟ صعباً رقماً أصبحت حتى الدولية والمشاريع السياسية

! والمفاوضات؟ التسوية مشاريع إنجاح في المركزي بدورها تلوح فلماذا الرباعية، بشروط واالعتراف
  !".إلفشاله؟ تسعى أم طوالتفري التسوية مسلسل في دور عن تبحث حماس وهل

 خطابات توجيه في حماس لدى متبعة أصبحت سياسة من جزءا "رزقه تصريحات أن البيان واعتبر
 للقبول واالستعداد المرونة وإظهار الغرب أوتار على العزف تعدو ال وهي وسياسييه، للغرب

 وال, الفلسطينية الفصائل افةلك انتقادات يوجه الذي الحزب، يرى ما وفق" الدولية والمشاريع بالمخططات
  .الفلسطينية السياسية الحياة في شكل بأي يشارك

 13/3/2010قدس برس، 
  

  أشهرعشرةلن تكون هناك قدس شرقية بعد : مسؤول إسرائيلي نقالً عن نتنياهو .15
بعد مضي أربعة أشهر على قرار رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو تجميد :  عبد القادر فارس- غزة
تيطان، كشف مسؤول إسرائيلي رفيع أن نتنياهو قال في جلستين مغلقتين مع وزراء حكومته، وفي االس

، بأن القرار الذي اتخذه من أجل وقف 25/12/2009جلسة أخرى مع كبار قادة المستوطنين بتاريخ 
االستيطان في مستوطنات الضفة لمدة عشرة أشهر سيؤدي في نهاية األمر إلى ضم القدس الشرقية 

  .إلسرائيل لتصبح قلبا وقالبا العاصمة األبدية الموحدة للشعب اليهودي
هدفي أن تصبح أحياء القدس الشرقية أحياء مختلطة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، كما : وأضاف قائال

هو الوضع في حيفا ويافا حيث سيصعب على السلطة الفلسطينية الحالية أو من سيأتي بعدها المطالبة 
سمه القدس الشرقية، فالواقع بعد عشرة أشهر سيكون قد تغير كليا في القدس، وسيصعب على بشيء ا

وحسب المصدر فإن . الفلسطينيين المطالبة بشرقي القدس لتكون عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية
يخ جراح، أو نتنياهو أبلغ قادة المستوطنين بأنه سيمكنهم من العيش أينما أرادوا في شرقي القدس في الش

في حي سلوان، أو في القدس القديمة وشعفاط، ووادي الجوز، وجبل أبو غنيم، حيث سيتم تفتيت شرقي 
 .القدس، وأنه وبعد عشرة أشهر لن يبقى شيء اسمه القدس الشرقية

  14/3/20103عكاظ، 
  

   تنفي الطلب من مصر استئناف جهودها لتبادل األسرى"إسرائيل" .16
، أن زيارة مستشار األمن أمسأكد مصدر سياسي إسرائيلي كبير مساء : )االتوك (- القاهرة -القدس 

، طالقومي اإلسرائيلي عوزي أراد للقاهرة يوم الخميس لم تتناول مسألة الجندي المخطوف جلعاد شالي
  .موضحاً ان أراد ليس مخوالً معالجة هذه المسألة

حماس قال إن أراد، طلب من مصر مصدر في حركة ت صحيفة الشرق القطرية نقلت أمس عن وكان
  . المحتجز في غزةشاليطاستئناف جهودها بشأن إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي 

وأشار المصدر إلى أن القاهرة لم تطلب من حماس حتى اآلن استئناف المفاوضات غير المباشرة بين 
ة لم تنقطع في ملف حماس وإسرائيل حول الصفقة، لكنه شدد على أن االتصاالت بين حماس والقاهر
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كما أكد أن حماس لن تغير شروطها التي أعلنتها منذ البداية حول الصفقة، الفتاً إلى أنه من غير  .شاليط
 أسيراً من أصحاب المؤبدات المكررة 450المقبول بعد أربع سنوات من التمسك بضرورة إطالق 

أنها صفقة إبعاد أكثر منها صفقة والمحكوميات العالية أن تتراجع حماس وتوافق على صفقة وصفها ب
 .تحرير لألسرى كما يريد لها نتنياهو

  14/3/2010األيام، فلسطين، 
 

  نتنياهو يشكل لجنة للتحقيق في إخفاقات زيارة بايدن .17
 التحقيق في إدارية، لجنة أمس بنيامين نتنياهو مساء اإلسرائيليكلف رئيس الوزراء : )ب ف أ( –القدس 

 خاللها موجة استنكار دولية إسرائيل أثارت جو بايدن التي األميركيلرئيس إخفاقات زيارة نائب ا
 متحدث باسم أعلن وحدة استيطانية في القدس الشرقية، بحسب ما 1600 الموافقة على بناء بإعالنها
قرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة تضم مدراء وزارات للنظر في ما حصل "وقال المتحدث  .الحكومة

  ". في المستقبلاألحداثب الرئيس بايدن ووضع قواعد تمنع تكرار مثل هذه خالل زيارة نائ
ويتكون الفريق من المدير العام لمكتب نتنياهو ايال غباي، وسيضم أعضاء من وزارة الداخلية، ووزارة 

، عن دهشته لإلدانة األميركية العلنية لحكومته حول أمسوأعرب نتنياهو، مساء  .اإلسكان وبلدية القدس
  . وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية1600الن إسرائيل بناء إع

، فيما اعتذر نتنياهو األميركية اإلدارة مدبرة من قبل األزمةوقالت مصادر في مكتب نتنياهو، يبدو أن 
وجاء أن نتنياهو عقد جلسة مشاورات  . للمنطقةاألخيرة جو بايدن خالل زيارة األميركيلنائب الرئيس 
مع اإلدارة األميركية، ومن المتوقع أن " األزمة الحادة"وزارية السباعية بشأن ما أسمي بـمع اللجنة ال

  .األسبوعيةيصدر بيان بهذا الشأن صباح اليوم األحد مع بدء جلسة الحكومة 
  14/3/2010األيام، فلسطين، 

 
  "إسرائيل" لـأوروبا هدف لإلبادة بالنسبة: عالم إسرائيلي .18

، "إسرائيل"ـئيلي في التاريخ العسكري بأن أوروبا تعتبر هدفا لإلبادة بالنسبة لصرح عالم إسرا :تل أبيب
 حممها النووية، حتى على روما "إسرائيل"وأنه ال يستبعد أن تطلق . في حالة تعرضها إلى خطر وجودي

وأن هناك ارتفاعا مذهال في عدد اإلسرائيليين اليائسين من . الصديقة، في إطار دفاعها عن وجودها
التسوية السلمية مع الفلسطينيين، لدرجة أن نحو نصف اإلسرائيليين اليهود يؤمنون اليوم بطرد 

ونشرت أقوال هذا العالم، واسمه . ، كحل وحيد للصراع"أرض إسرائيل"الفلسطينيين مما يسمونها بـ
موقع اإلنترنت مارتن فان كرافولد، ويدرس التاريخ العسكري في الجامعة العبرية في القدس الغربية، في 

  . "القناة السابعة" "إذاعة المستوطنين في الضفة الغربية"التابع لـ
 مئير .وقال الموقع إن فان كرافولد كان يتكلم خالل مواجهة مع عالم آخر في التاريخ العسكري، هو د
سرائيلي بعيل، المعروف بمواقفه اليسارية وتأييده للتسوية السلمية للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني واإل

وقال البروفسور فان كرافولد، حسب الموقع المذكور، . 2002وإن هذه المواجهة تمت في سنة . العربي
بحوزتنا مئات ": وأضاف.  ترى في أوروبا هدفا لهجوم نووي، إذا تعرضت لخطر التدمير"إسرائيل"إن 

فغالبية المدن .  في ذلك روماالرؤوس النووية والصواريخ التي بإمكاننا إطالقها نحو أهداف مختلفة، بما
وقواتنا المسلحة ال تقع في المرتبة الثالثة عشرة، كما . األوروبية تقع تحت مرمى سالح الجو اإلسرائيلي

ولدينا القدرة على . يعتقد البعض، بل في المكانة الثانية أو الثالثة في التدريج العالمي للقوى العظمى
 ."سيحدث قبل أن تدمر إسرائيل) أي تدمير العالم(ا وأنا أؤكد أن هذ. تدمير العالم معنا

 14/3/2010الشرق األوسط، 
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  مواجهات في القدس ومحيطها واالحتالل يغلق مدرستين في باحة األقصى .19
مواجهات عنيفة، وقعت أمس، ، أن وكاالتال ونقالً عنالقدس المحتلة من  14/3/2010الخليج، نشرت 

ي باحة باب العامود وشارع السلطان سليمان وسوق المصرارة، وهي بين الفلسطينيين وقوات االحتالل ف
منطقة مالصقة ألسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة، في ظل حصار مشدد يفرضه االحتالل على 

ورشق شبان فلسطينيون بالحجارة والزجاجات الفارغة، قوات االحتالل . البلدة القديمة والمسجد األقصى
نابل الصوتية الحارقة والهراوات والقنابل الغازية السامة المسيلة للدموع لتفريق التي استخدمت الق

.  مقدسيين5المحتجين، ما أدى لوقوع إصابات عدة في صفوف الفلسطينيين، كما اعتقلت قوات االحتالل 
بض وحاول الشبان كسر حواجز وضعتها شرطة االحتالل عند بوابة نابلس في البلدة القديمة، وألقي الق

على فلسطيني آخر بعد أن هاجم ضابطاً من شرطة االحتالل عندما حاول منعه من الوصول إلى باحة 
  .المسجد األقصى ألداء الصالة

وكانت سلطات االحتالل قد فرضت طوقاً عسكرياً محكماً على البلدة القديمة، ونصبت متاريس وحواجز 
لدخول، فيما واصلت إغالقها لبوابات المسجد على جميع مداخل البلدة ولم تسمح إال لكبار السن با

كما حلقت . األقصى والشارع الرئيس، ومنعت حركة السير فيه باستثناء السيارات الشرطية والعسكرية
  .طائرة مروحية، ومنطاد راداري، في سماء المنطقة للمراقبة والتصوير

حيث يسمح للمستوطنين فقط بالتجوال وبدت البلدة القديمة، أمس، شبه خالية بفعل إجراءات منع دخولها، 
في . والتنقل بحرية فيها، بينما منع منذ ساعات الصبح المئات من تالميذ المدارس والمواطنين من دخولها

حين يطلب من التجار مالكي المحال التجارية داخل أسوار المدينة إبراز وثائق تثبت ملكيتهم لمحال داخل 
  .بأنها األكثر صرامة منذ سنوات طويلةأسواق المدينة، في إجراءات وصفت 

 الشرطة اإلسرائيلية أعلنت ، أنوكاالتونقالً عن الالقدس من  14/3/2010األيام، فلسطين، وأضافت 
 باحة المسجد األقصى سيحظر اليوم األحد على الرجال الذين لم يتجاوزوا الخمسين إلى، أن الدخول أمس

نظراً للمعلومات حول "كي روزنفلد لوكالة فرانس برس  المتحدث باسم الشرطة ميقالو .من العمر
اضطرابات قد يتسبب بها فلسطينيون، قررت الشرطة منع الرجال دون الخمسين من العمر من المشاركة 

 قيود على المسلمات، لكن أيوأوضح أنه لن تطبق  ".األقصىفي الصالة في باحة المسجد ) األحد(اليوم 
  ". سيكون محظوراًخرىاأل األدياندخول الزوار من "

، مدرسة األقصى الثانوية للبنات التي تقع داخل المسجد أمسمن جهة ثانية، أغلقت شرطة االحتالل، 
  .األقصى قرب باب السلسلة، وأخرجت الطالبات منها، وتمركزت عناصرها على بوابات المدرسة

مدرسة الثانوية الشرعية داخل وقال شهود عيان في القدس المحتلة، إن شرطة االحتالل أغلقت كذلك ال
  .المسجد األقصى، التي تقع بين بابي األسباط وحطة

 
  تصل المسجد األقصى للذود عنهتتحدى حصار القدس و" البيارق" مسيرات :48فلسطينيو .20

 حافلة من 30سيرت مؤسسة البيارق إلحياء المسجد األقصى المبارك أمس أكثر من :  وائل بنات- غزة
وقالت المؤسسة  .من قرى ومدن الداخل الفلسطيني للصالة في المسجد األقصى" بيارقمسيرة ال"حافالت 

في بيان إن الشرطة اإلسرائيلية حاولت منذ فجر أمس منع وصول الحافالت إلى القدس، حيث نصبت 
الحواجز في عدد من نقاط التفتيش لكن إصرار المصلين على الوصول إلى القدس والصالة في المسجد 

 30مكنهم من متابعة سيرهم ووصولهم إلى القدس المحتلة والمسجد األقصى، حيث تمكنت نحو األقصى 
  .حافلة من الوصول، فيما أعادت الشرطة اإلسرائيلية ثالث حافالت ومنعتها من مواصلة سيرها

 لن تمنعنا من مواصلة تسيير مسيرة" رئيس مؤسسة البيارق ناصر خالد أن أية إجراءات إسرائيلية أكدو
  ".البيارق إلى المسجد األقصى ألن الناس تحب أن تصلي فيه طلبا لألجر والثواب

  14/3/2010الوطن، السعودية، 
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   كنيس بجوار األقصىافتتاحرابطة علماء فلسطين تستنهض األمة لمنع  .21

ر ، المواطنين إلى الرابط في المسجد األقصى المبارك واليقظة والحذ"علماء فلسطين" طالبت رابطة :غزة
لصد كافة محاوالت ومخططات االحتالل الفتتاح كنيس يهودي قرب األقصى في األيام القادمة، ودعت "

الجميع إلى التحرك وعدم التقاعس عن نصرة القدس، وحثت علماء األمة ودعاتها الستنهاض شعوبهم 
 . عبر تبصرها بما يحاك من مؤامرات تستهدف النيل من مسرى الرسول الكريم

، على أهمية )13/3(نسخة منه السبت " المركز الفلسطيني لإلعالم"ابطة في بيان لها، تلقى وشددت الر
االنتباه لمحاوالت تهويد القدس وانتهاك حرمة مقدساتها، وخصوصاً المسجد المبارك، والتواجد الكثيف 

 . توطنينفي باحات المسجد في األوقات كافة، وعدم الغفلة عن تحركات جنود االحتالل وقطعان المس
رابطة من خطورة تواصل الصمت العربي واإلسالمي على جرائم وانتهاكات االحتالل الوحذرت 

يشجع االحتالل والمغتصبين على المضي قدماً في مخططاتهم "للمقدسات اإلسالمية، ال سيما أن ذلك 
الرابطة الحكام ودعت ". ومؤامراتهم التلمودية، والتي تستهدف تدمير األقصى وإقامة هيكلهم المزعوم

وضع قضية المقدسات اإلسالمية على جدول أعمال قمتهم المرتقبة في ليبيا نهاية الشهر "العرب إلى 
الوضع ال يحتمل "، مؤكدة أن "الجاري، وعدم االكتفاء بإطالق عبارات التحذير والشجب واالستنكار

 ".  تسمن وال تغني من جوعالتخاذل والتقاعس، وما عاد الوقت يسمح بمزيد من العبارات التي ال
 13/3/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
   لتعزيز صمود ومقاومة المقدسييناستراتيجيةخطة : محافظ القدس .22

أكد محافظ مدينة القدس عدنان الحسيني أن الوفد الفلسطيني المرافق له في اجتماع :  خالد المحاميد- جدة
بين قدم خطة استراتيجية لثالث سنوات قادمة بهدف تعزيز منظمة المؤتمر اإلسالمي على مستوى المندو

صمود المقدسيين على أرضهم وتنمية قدراتهم الذاتية واالرتقاء في مجاالت الصحة والتعليم واإلسكان 
وكان الحسيني قد عقد جلسة مباحثات مع األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين  .والعمل

مس وعرض على المندوبين الدائمين للدول األعضاء في المنظمة الوضع الحالي إحسان أوغلي في جدة أ
لمدينة القدس ومعاناة أهلها مع تزايد البؤر االستيطانية واالقتحامات المتكررة للمسجد األقصى واالستيالء 

ن إن ما يحدث م" الوطن"وقال الحسيني في حديث مع  .على بيوت وأحياء فلسطينية بالكامل وإزالتها
صدامات في القدس بين قوات االحتالل والفلسطينيين سببه االستفزازات اإلسرائيلية اليومية ومحاوالت 

  .المستوطنين اقتحام المسجد األقصى ومنع المصلين من دخوله
  14/3/2010الوطن، السعودية، 

  
  كزياً كنيساً مر61يأتي تتويجاً ألكثر من " كنيس الخراب ":رئيس قسم المخطوطات في األقصى .23

 القدس مدينة أن األقصى، المسجد في المخطوطات قسم رئيس بكيرات، ناجح الشيخ أكد: المحتلة القدس
 في بكيرات وقال تستهدفهما، شرسة إسرائيلية لهجمة يتعرضان المبارك األقصى والمسجد المحتلة
 كنيس "يسمونهو رسمية إسرائيلية برعاية افتتاحه اليهود ينوي الذي الكنيس إن: "صحفي تصريح
 ومنها األرض، فوق ظاهر هو ما منها مركزياً، يهودياً كنيساً 61 من ألكثر تتويجاً يأتي إنما ؛"الخراب

 للداللة افتتاحه؛ المراد الكنيس على" الخراب "اسم أطلقوا اليهود "أن  وأضاف".األرض تحت باطن هو ما
 كما األقصى، المسجد أنقاض على الهيكل رةأسطو يعيدوا أن إمكانية على وللداللة الهيكل، خراب على

 المسجد هدم إلى تصل لن الصهيونية والقرارات اليهودية الخرافة "أن إلى بكيرات  وأشار".يقولون
 ".اهللا سمح ال األقصى، المسجد أنقاض على األساس حجر يوضع أن أو المبارك، األقصى

 13/3/2010 قدس برس،
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   والمسلمين إلنقاذ القدسدعو العربوزارة األوقاف في غزة ت .24

 أدانت وزارة األوقاف والشؤون الدينية، تصاعد الهجمات الصهيونية ضد المدينة المقدسة والمسجد :غزة
طالب أبو . دفي غزة األقصى المبارك، كما دعا وزير األوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية 

وأكّد أبو .  عدم الوقوف موقف المتفرج على ما يجريشعر العالم العربي واإلسالمي وأحرار العالم إلى
مخطط نتنياهو "نسخه عنه، أن " المركز الفلسطيني لإلعالم"، تلقي )3-13(شعر، في بيان له يوم السبت 

المزعوم جاء ليبرهن ويثبت أنه يعكس فشله وتخبطه السياسي عبر االنقسامات والمتناقضات الحزبية بينه 
في  الكيان، وليظهره بمظهر حسن أمام حاشيته المتطرفة ويلمع صورته من وبين األحزاب األخرى 

  . خالل جمع وشحذ أكبر عدد من المؤيدين لحزبه اليهودي المتطرفّ
، مطالباً العرب والمسلمين "لم تنته"وأشار أبو شعر، إلى أن تصاعد الهجمات الصهيونية بحق األقصى 

 المقدسة والمسجد األقصى، خصوصاً بعد تهديدات المغتصبين ضرورة إنقاذ المدينة"والدوليين أيضاً بـ
عدم الوقوف مكتوفي "، كما دعا العرب والمسلمين وأحرار العالم إلى "باقتحام األقصى في األيام القادمة

علينا أن نكبح جماح العدو الصهيوني وذرائعه األخطبوطية السامة "، وقال "األيدي ومسلوبي الضمير
  ". ومستوطنيهم وجماعاتهم اليهودية المتطرفة على حد سواءمتمثلة بحكومتهم 

  13/3/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  قمع مسيرة نسوية عند حاجز قلندياياالحتالل  .25
أصيب عشرات الفلسطينيين بينهم نسوة وشبان فلسطينيون، أمس، برضوض :  يوسف الشايب-رام اهللا 

ز قلنديا العسكري الرابط بين مديني القدس ورام اهللا وحاالت إغماء عقب مواجهات وقعت على حاج
 لتظاهرة نسوية سلمية على الحاجز، كما اعتقل بعض المواطنين االحتاللبالضفة الغربية، إثر قمع قوات 
 التظاهرة التي نظمتها لجان العمل النسائي االحتاللوفضت قوات  .المشاركين في التظاهرة السلمية

لعسكري، ليعربن عن استيائهن من الممارسات اإلسرائيلية الالإنسانية على الفلسطيني على الحاجز ا
 .الحاجز العسكري، بعد إصابة العشرات من النسوة

 14/3/2010الغد، 
  

  جنود إسرائيليون يجبرون مزارعين فلسطينيين على خلع مالبسهم بالكامل .26
 بلدة دير الغصون شمال طولكرم،  أجبر جنود إسرائيليون عددا من المزارعين الفلسطينيين من:طولكرم

شمال الضفة الغربية المحتلة، على خلع مالبسهم بالكامل، خالل مغادرة أراضيهم الزراعية الواقعة خلف 
وقال المزارع عبد اللطيف زيدان، إنه  .الجدار الفاصل، من الجهة الغربية للبلدة، عصر أمس الجمعة

 609ن دير الغصون إلى البوابة اإللكترونية ورقمها وصل برفقة ما يقارب العشرين مزارعاً من سكا
غرب بلدة عتيل شمال المحافظة، حيث فوجئوا بستة جنود يجبرون المزارعين على خلع مالبسهم 

  .قبل السماح لهم بالمرور وتحت تهديد السالح) حتى المالبس الداخلية(بالكامل 
  13/3/2010 قدس برس،

  
   على ثالثة آخرين في الخليليدعتتعتقل صحافيين وتقوات االحتالل  .27

 صحافيين اثنين واعتدت على ثالثة آخرين أمس اعتقلت قوات من جيش االحتالل اإلسرائيلي :رام اهللا
  .بالضرب المبرح خالل قمعها مسيرة مناهضة للجدار في بلدة بيت أمر شمال الخليل

  14/3/2010المستقبل، لبنان، 
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   منزالً األسبوع الماضي30واطناً ويخطر بهدم  م72االحتالل يصيب : "أوتشا"لـتقرير  .28
، أمس، أن )أوتشا(قال تقرير دولي أصدره مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي المحتلة : القدس

 مواطناً أصيبوا بجروح جراء اعتداء جنود االحتالل عليهم، نصفهم من المقدسيين خالل األسبوع 72
ع الماضي شهد أعلى مستوى من اإلصابات بين المواطنين في وأضاف التقرير، إن األسبو .الماضي

وبين التقرير أنه في الخامس من الشهر  .2008 يوليو/ أسبوع واحد، منذ األسبوع األول من تموز
 مواطناً بجروح خالل اعتداء قوات االحتالل على المصلين في محيط المسجد 38الجاري أصيب 

 مواطنين، 6ى أحياء مختلفة في مدينة القدس، أصيب خاللها األقصى، وبين أن المواجهات امتدت إل
وأوضح التقرير أنه أصيب خالل تظاهرات سلمية انطلقت في أنحاء الضفة الغربية  . آخرون20واعتقل 

 مواطناً، خالل احتجاج المواطنين على قرار سلطات االحتالل ضم الحرم اإلبراهيمي الشريف 24
  . التراث اليهوديومسجد بالل بن رباح إلى قائمة

 عمليات تفتيش داخل المدن والقرى في 108وبين أن سلطات االحتالل نفّذت خالل األسبوع الماضي 
؛ وكما كان 117 األسبوعي الذي وصل إلى 2010الضفة الغربية، وأن هذا الرقم أقل بقليل عن متوسط 

  .ال الضفة الغربيةالحال في األسابيع الماضية، وقعت غالبية عمليات هذا األسبوع في شم
وأكد التقرير قيام المستوطنين بتخريب أنابيب مياه، وإضرام النار في جرافة في حادثين منفصلين في 

 بمحافظة نابلس، كما تحدث عن مواصلة سلطات االحتالل لعمليات البناء في المستوطنات، رغم نقريتي
  .ضفة بشكل مؤقت لعشرة أشهرزعم الحكومة اإلسرائيلية وقف عمليات البناء في مستوطنات ال

 منزالً للمواطنين في منطقة الجفتلك بمحافظة 30وأوضح أن سلطات االحتالل أصدرت أوامر بهدم 
  .اإلسرائيلية" اإلدارة المدنية"أريحا واألغوار، بحجة عدم حصولها على التراخيص من 

ل األسبوع مرة أخرى إلى وقال التقرير، إن استيراد الوقود الصناعي لمحطة كهرباء غزة انخفض خال
 مليون لتر منذ كانون األول 1.6  مليون لتر، بالمقارنة مع متوسط أسبوعي قدره1.3ما يقرب من 

وتحدث التقرير عن نقص في غاز الطهي المتوفر داخل قطاع غزة،  . مليون لتر قبل ذلك2.2، و2009
من % 60 من غاز الطهي، ما يشكل  طنا843ًوقال، إنه دخل إلى القطاع األسبوع الماضي ما مجموعه 

 .االحتياجات األسبوعية من الغاز
  14/3/2010األيام، فلسطين، 

  
  "السياسية المناكفات "التعليم قطاع لتجنيب مبادرة تطلقنقابة المعلمين : غزة .29

 اتهم تجمع نقابي فلسطيني أمس حكومة سالم فياض بقطع رواتب ألفي معلم حكومي في :)د ب أ(-غزة 
وقالت نقابة المعلمين في مؤتمر صحافي عقدته في مدينة غزة، إن قطع  .ة والضفة الغربيةقطاع غز

  ".تم العتبارات سياسية"رواتب المعلمين واعتقال ومالحقة المئات منهم 
ودعا نقيب المعلمين، حمدي أبو ليلة، الرئيس محمود عباس إلى العمل على حماية العاملين في قطاع 

الذي تمارسه األجهزة األمنية "فلسطينية وإيقاف مسلسل المالحقة واالعتقال والفصل التعليم في الضفة ال
بهدف "كما حث على إطالق مبادرة حسن نوايا لتجنيب قطاع التعليم المناكفات السياسية  ".بحقهم هناك

 ".وضع حد للتدهور واالنهيار الذي أصاب هذا القطاع جراء استمرار االنقسام الفلسطيني
عودة كافة المعلمين إلى مواقع عملهم، وضمان عدم مالحقتهم وتوفير الحماية  "إلىبادرة أبو ليلة وتدعو م

 النقابي وفتح المقار والحصانة الكاملة لهم؛ بتحقيق األمان الوظيفي والتوقف عن مالحقة قيادات العمل
  ".النقابية
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وطالب أبو ليلة الهيئات والمؤسسات الرسمية والشعبية والقوى الوطنية ومؤسسات حقوق اإلنسان 
وأعضاء المجلس التشريعي والمنابر اإلعالمية أن تأخذ دورها الكامل في توفير الحماية والحفاظ على 

 .المسيرة التعليمية من التدهور واالنهيار
 14/3/2010الغد، 

  
  ي رام اهللاملتقى القصة القصيرة ف .30

 الذي عقد بمبادرة من مركز "القصة القصيرة جداً"شهدت رام اهللا ملتقى :  أنس أبو رحمة-رام اهللا 
 لإلطاللةوالملتقى كما جاء في تقديم الكاتب وليد أبو بكر، هو محاولة ). قاعة يافا( الثقافي "اوغاريت"

وذلك من خالل دراسة العديد من تجارب  العالم، أنحاءعلى واقع القصة القصيرة جداً في فلسطين، وفي 
وعرضت تجارب لكتاب كانت لهم محاوالت  . فلسطينياً وعربياً وعالمياًاألدبيالذين كتبوا في هذا الجنس 

  .في هذا المضمار
  14/3/2010الحياة، 

  
  إسرائيلي-ألردن ينفي استضافة لقاء وساطة تركي ا .31

تضافة لقاء وساطة يستهدف الوصول إلى تفاهمات نفى األردن أمس نيته اس:  مؤيد أبو صبيح-عمان 
بين إسرائيل وتركيا على خلفية تأزم العالقة بينهما جراء مواقف أنقرة من الحرب اٍإلسرائيلية على قطاع 

التلفزيوني الذي ألمح بشكل " وادي الذئاب"غزة في شتاء العام الماضي، وكذلك بث تركيا لمسلسل 
ال وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال الدكتور نبيل الشريف إلى وق ".نازية إسرائيل"صريح إلى 

ال توجد معلومات لدينا حول هذا اللقاء، ونستبعد عقد مثل هكذا لقاءات على األراضي األردنية، " "الغد"
 ".فتركيا هي وسيط بين دمشق وتل أبيب، ومن الطبيعي أن تستضيف أية لقاءات على أراضيها

في األردن، سيبحث، خصوصا، )  اإلسرائيلي-التركي (فية أفادت أن اللقاء وكانت معلومات صحا
استئناف الدور التركي في المفاوضات غير المباشرة بين دمشق وتل أبيب، والتي أوقفها السوريون، من 

 .جهتهم، احتجاجا على الحرب على غزة
 14/3/2010الغد، 

 
  "إسرائيل"نان و نشوب حرب بين لب في بيروت يستبعدالسفير الفرنسي .32

، واعتبر وإسرائيلاستبعد السفير الفرنسي لدى لبنان دوني بييتون إمكان نشوب حرب بين لبنان : بيروت
ولفت في  ." ال تساعد على الحل وتنشئ بنية سلبيةاإلسرائيليين تصريحات المسؤولين أن"في الوقت نفسه 

 عميقة إصالحات السالم واالستقرار والى ىإليحتاج " لبنان أن إلى، أمس "صوت لبنان" إذاعة إلىحديث 
  . "في مجال المواصالت وفي مجال الطاقة خصوصاً

  14/3/2010الحياة، 
  

   تحت الظروف الحالية ال جدوى منه"إسرائيل"المسار التفاوضي مع : موسى .33
 عمرو موسى األمين ، أنأحمد ربيع  القاهرة نقال عن مراسلها من 14/3/2010الشرق، قطر، نشرت 

إن المسار التفاوضي مع إسرائيل تحت الظروف الحالية أصبح ال جدوى "عام لجامعة الدول العربية قال ال
منه ألن اإلجراءات اإلسرائيلية مستمرة من مساس بالقدس والمسجد األقصى والخليل وإقامة المستوطنات 

 " .لدوليةفي الضفة الغربية المحتلة تمثل تحديا لنا جميعا وللعالم العربي والشرعية ا
وأضاف موسى في كلمة أمس أمام الجلسة االفتتاحية الجتماع الدورة السادسة للجنة البرلمانية 

 إسرائيلإن "األورومتوسطة ألقتها نيابة نانسي باكير المفوض العام للمجتمع المدني بجامعة الدول العربية 
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لمحتلة من تغيرات على األرض غير مهتمة بالتفاوض وبالسالم بدليل ليس ما تقوم به في األراضي ا
وإنما ما يصاحبها من مقاصد استفزازية للجانب العربي وعدم استعدادها لمفاوضات حقيقية تؤدي إلى 

وأوضح موسى أن المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية المباشرة تتطلب الوقف الكامل  ".حل أو تسوية
 بما في ذلك القدس ، كما أن المباحثات غير 1967لالستيطان في كافة األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

المباشرة من جانب الواليات المتحدة األمريكية لن تثمر في فراغ تملؤه اإلجراءات اإلسرائيلية غير 
المشروعة في األراضي الفلسطينية مما يؤدي إلى فشل هذه المباحثات في حالة استمرار هذه الممارسات 

 في تحقيق السالم العادل فإن لجنة متابعة "إسرائيل"غم عدم االقتناع بجدية  إلى أنه ر وأشار.اإلسرائيلية
مبادرة السالم العربية ترى كمحاولة أخيرة إعطاء الفرصة للمباحثات غير المباشرة بشرط أال تكون هذه 
 المباحثات مفتوحة إلى ما ال نهاية ووضع حد زمني ال يتجاوز أربعة أشهر وأال تنتقل المباحثات إلى

مفاوضات مباشرة انتقاال تلقائيا ورفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة بشكل فوري وأن توضح 
 .الواليات المتحدة األمريكية موقفها من هذا الحصار الظالم 

وأضاف موسى أن اللجنة ستعقد اجتماعا على المستوى الوزاري في األسبوع األول من شهر يوليو 
الجهود القائمة وفي حالة فشل هذه المباحثات فإن الدول العربية ستدعو المقبل ومراجعة ما تفضي إليه 

إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس األمن الدولي إلعادة عرض النزاع العربي اإلسرائيلي من مختلف أبعاده 
وستطلب من الواليات المتحدة عدم استخدام الفيتو باعتبار أن فشل المباحثات وتدهور األوضاع في 

 .محتلة يبرر ذلكاألراضي ال
جامعة الدول العربية كشفت عن إجراء سلسلة  من القاهرة أن 14/3/2010الخليج، في السياق ذكرت 

من االتصاالت والتحركات مع مختلف األطراف اإلقليمية والدولية المعنية خاصةً مع الجانب األمريكي 
 تلت موافقة الجانب العربي على إجراء ووقف اإلجراءات اإلسرائيلية األخيرة التي" عملية السالم"لحماية 

وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة  .المفاوضات غير المباشرة
بالجامعة العربية محمد صبيح إن اجتماع لجنة المتابعة العربية األخير حدد مجموعة من الخطوات مبنية 

  .آذار الحالي/رس ما3على قرار وزراء الخارجية العرب يوم 
  

  اإلجراءات االستيطانية بالقدس تنسف الجهد األمريكي برمته: أبو الغيط .34
أعرب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط عن استياء مصر والعرب تجاه : أحمد ربيع -القاهرة

متحدة من  بالواليات ال"إسرائيل"التصرفات اإلسرائيلية األخيرة، والتي اعتبر أنها تشير إلى استخفاف 
جاء ذلك  .جهة وبالطرف الفلسطيني المدعوم عربياً من جهة أخرى، وهو أمر ال تقبل به مصر بأي حال

. خالل اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري من جورج ميتشل المبعوث األمريكي للشرق األوسط
األجواء الحالية التي تسببت وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن أبو الغيط أكد لميتشيل على أن 

فيها اإلجراءات واإلعالنات اإلسرائيلية ال تسمح بالتفكير الجدي في استئناف العمل السياسي بين الجانبين 
وتابع بأن أبو الغيط أكد لميتشل أيضا أن مصر ال ترى , بل إنها، عملياً، تنسف الجهد األمريكي برمته 

 التجميد الكامل لخططها "إسرائيل"لى األمام إال في حالة إعالن  الوقت الحالي أي إمكانية للتحرك إفي
االستيطانية وتعهدها بذلك بشكل واضح مشيراً إلى أن المساعي األمريكية سوف تستمر في التصادم بمثل 

 ال يؤمن بالسالم أو بحل الدولتين أو بحق "إسرائيل"هذه المواقف اإلسرائيلية طالما أن البعض في 
  .في استرداد أرضهم المحتلة وفى مقدمتها القدس الشرقيةالفلسطينيين 

 14/3/2010الشرق، قطر، 
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  ورومتوسطية اجتماعات الجمعية البرلمانية األ فيمالسنات حادة بين الوفدين المصري واإلسرائيلي .35
صل شهدت اجتماعات الجمعية البرلمانية األورومتوسطية في عماّن أمس جدالً و : عواد الخاليلة–عمان 

. ، تبادال خاللها االتهامات حول األوضاع في قطاع غزة"إسرائيل"حد المالسنة بين رئيسي وفدي مصر و
 لرفضها مبدأ حل الدولتين، واستمرارها في بناء "إسرائيل"وخالل جلسات أمس؛ أدان المشاركون 

م في الشرق وشهدت الجلسة األولى التي خصصت لمناقشة عملية السال.المستوطنات والجدار العازل
  .األوسط جدالً بين الوفدين اإلسرائيلي والمصري

إن حدود مصر مع قطاع "وفي الوقت الذي هاجم فيه رئيس الوفد اإلسرائيلي مجلي وهبة مصر قائالً 
، ومحمالً إياها مسؤولية "إلى فتح حدودها مع غزة"، داعياً مصر "غزة أكبر من حدود إسرائيل معها

 محمد عامر أمين سر لجنة حقوق اإلنسان في مجلس الشعب المصري على رد .الحصار على القطاع
إن إسرائيل دولة احتالل، وإن مصر تفتح حدودها مع غزة للحاالت اإلنسانية، وغزة "تلك االتهامات قائالً 

أرض فلسطينية تحت االحتالل وتحميها القوانين الدولية وإسرائيل تنتهك القوانين الدولية والجميع في 
وشهدت الجلسة انتقادات واسعة النطاق للسياسة ".نطقة يريدون السالم واإلسرائيليون يرفضون ذلكالم

اإلسرائيلية من قبل الوفود األوروبية والعربية التي أدانت رفض إسرائيل لمبدأ حل الدولتين ولرفضها 
 .اسة اإلسرائيليةالمبادرة العربية للسالم، فيما انبرى قلة من الوفود األوروبية للدفاع عن السي

 14/3/2010الشرق، قطر، 
  

  لن نتساهل بتعقب الضالعين باغتيال المبحوح: وزير خارجية اإلمارات .36
أكد الشيخ عبد اهللا بن زايد آل نهيان وزير خارجية اإلمارات أمس السبت أن بالده ال  :قنا -ظبي أبو

 حركة حماس محمود المبحوح على يمكنها أن تتساهل حيال ارتكاب جريمة، كجريمة اغتيال القيادي في
 منوها بأن الدولة حصلت على دعم مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية في الجهود ،أراضيها

اهللا بن زايد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير  وقال الشيخ عبد .الرامية إلى تتبع مرتكبي الجريمة
جهودا فعالة للغاية في إظهار حقها في القبض  ستبذل اإلماراتإن " الخارجية القبرصي ماركوس كبريانو

ال ننظر إلى هذه الجريمة على أنها فقط جريمة " وأضاف ،"على هؤالء األشخاص وتقديمهم إلى العدالة
حدثت على األراضي اإلماراتية لتشكل بالتالي انتهاكا ألراضي اإلمارات بل أيضا على أنها انتهاك 

 ".وروبية المعنية وأستراليالبطاقات هوية وجوازات سفر الدول األ
وقال .. من جهته أدان وزير الخارجية القبرصي استخدام جوازات سفر دول أوروبية في اغتيال المبحوح

 .إن ذلك يقتضي اتخاذ إجراءات قانونية بحق مستخدميها
 14/3/2010الشرق، قطر، 

  
 دمشق تنفي التدخل في تنظيم الوجود الفلسطيني بلبنان  .37

 نفت دمشق أمس أي دور لها في االتصاالت الدائرة حالياً :وكاالتال طارق فتحي و-ت بيرو، نيويورك
وقال مندوب دمشق الدائم لدي األمم المتحدة السفير بشار . بشأن تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان

 يوجد االتصاالت الفلسطينية اللبنانية في هذا الخصوص هي مسألة ثنائية بين الجانبين وال"الجعفري إن 
 إلى أن الوضع الفلسطيني في لبنان تنظمه اتفاقات بين الطرفين تعود ، مشيراً"أي تدخل من قبل سوريا

 .  عاما مضت40إلى أكثر من
  14/3/2010البيان،  
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   مع غزة على الحدودتضع أبراجاً فوالذيةالسلطات المصرية  .38
بإزالة أبراج المراقبة القديمة بدأت قوات الشرطة وحرس الحدود المصرية :  محمد الجمل-رفح 

  .المنتشرة في الجانب المصري من الحدود، أمس، تمهيداً الستبدالها بأخرى فوالذية مقاومة للرصاص
ووفقاً لما أكده شهود عيان في الجانب الفلسطيني فإن عددا من األبراج أزيلت خالل ساعات صباح أول 

 فوالذية مكانها، أقل من حيث االرتفاع، لكنها أفضل من أمس، وبدأ العمل لتجهيز المنطقة لوضع أبراج
   .من حيث التحصين والتجهيزات

  14/3/2010األيام، فلسطين، 
  

 بناء وحدات استيطانية بالقدس" إسرائيل"تدين قرار ": الرباعية" .39
 ،األخير اإلسرائيليةدانت اللجنة الرباعية قرار الحكومة .): ب.ف.أ( -  نيويورك، فنلندا/ساريسيلكا

واتفق  . الالزمة لمعالجة الوضع على ارض الواقع"اإلضافيةالخطوات "وحذرت من انها ستبحث في 
التطورات في " يراقبوا أن المتحدة مساء الجمعة، على األمم اللجنة الرباعية في بيان وزع في أعضاء
لوضع على ارض  التي قد تكون مطلوبة لمعالجة ااإلضافيةقيد النظر الخطوات " وأن يبقوا "القدس
 تحكم مسبقاً على أن طرف ال يمكن أي االنفرادية التي يتخذها اإلجراءات" أنوأكدوا مجدداً  ."الواقع

 -  السالم العربي أن إلىوأشاروا . " الدوليةاألسرةنتائج المفاوضات، ولن يتم االعتراف بها من 
 المعنية، ولجميع األطرافلجميع  أساسيةمصلحة " وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة يشكالن اإلسرائيلي

  ."البلدان في المنطقة ولألسرة الدولية
، واختتمت بيانها " دعم االستئناف العاجل للحوار بين الطرفينإلىجميع المعنيين "ودعت اللجنة مجدداً 

ويأتي هذا ). مارس( آذار ١٩بأنها ستقوم بالتقويم الكامل للوضع الحالي خالل لقائها في موسكو في 
 المتحدة بان كي مون ووزيرة لألمم العام األمين من اجتماع للجنة في موسكو يحضره أسبوعيان قبل الب

  . هيالري كلينتون وآشتوناألميركيةالخارجية 
  14/3/2010الحياة، 

  
   المفاوضاتفالستئنا" إسرائيل"االتحاد األوروبي يمكنه استخدام روابطه التجارية مع : آشتون .40

األوروبي وزيرة الشؤون الخارجية في االتحاد قالت .): ب.ف.أ( - نيويورك ، فنلندا/ساريسيلكا
 كأداة "إسرائيل" يستخدم روابطه التجارية الوثيقة مع أنالبريطانية كاترين اشتون بأن االتحاد يمكنه 

 االتحاد األوروبي سيلعب دوراً إنقالت آشتون  و.لحضها على استئناف محادثات السالم مع الفلسطينيين
وعندما سئلت عن الثقل الذي قد . اشطاً في استئناف محادثات السالم، وان لديه نفوذاً في هذه القضيةن

يتمتع به االتحاد األوروبي في المحادثات، خصوصاً في ضوء أن الواليات المتحدة جاهدت كي يكون 
نحن أقوياء مع . نحن مورد كبير للمساعدات والتنمية لتلك المنطقة ":صوتها مسموعاً، قالت آشتون

. " تريد تقوية العالقاتأنها.  ترغب في تعزيز عالقاتها التجارية معناوإسرائيل لجهة التجارة، إسرائيل
 هو أن يعرفوا، ألنهم يعرفون فعالً، أن الحل يكمن في تسوية يتم التوصل اليها إليهما نطمح ": وأضافت

رعة، وان يحدث اآلن مع الفرص التي نرى أن هناك حاجة ألن يحدث ذلك بس. من خالل المفاوضات
  ."لتصبح قادرة على تعزيز العالقات التي تريدها معنا في أي حدث للمستقبل.. يتيحها ذلك إلسرائيل

وفي تصريحات على هامش اجتماع مع العديد من وزراء خارجية بلدان االتحاد األوروبي في ساريسيلكا 
في الوقت ) االستيطاني في القدس( هذا اإلعالن أصدرت ائيلإسر قلقة ألن أنا": شمال فنلندا، قالت آشتون

ودعت رئيس الوزراء .  بين اإلسرائيليين والفلسطينيين"الذي كانت فيه المفاوضات غير المباشرة ستنطلق
 في بالده من خالل دفع جهود السالم، لتسوية مشكلة "تأكيد زعامته" إلىاإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 

 يتم سريعاً، أن اتفاق سالم متفاوض عليه، ويجب إلىنحن في حاجة ": وزادت. االستيطان خصوصاً
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 ال تنوي لقاء مسؤولين في حركة حماس، لكنها لم تستبعد إمكان طرح هذه إنهاوأعلنت اشتون  ."اآلن
  . كيفية تقدم مفاوضات السالم" ننتظر ونرىأنعلينا ": المسألة مستقبالً، وقالت

  ."حواراً مع حماس سيكون ضرورياً على األمد البعيد" أنالفنلندي الكسندر ستاب واعتبر وزير الخارجية 
  14/3/2010الحياة، 

  
  اًكان متعمدببناء وحدات استيطانية بالقدس أظن أن القرار اإلسرائيلي : وزير الخارجية السويدي .41

 الموجود في فنلندا، ندد وزير الخارجية السويدي كارل بيلت.): ب.ف.أ( -  نيويورك، فنلندا/ساريسيلكا
 تعمدت اإلعالن عن خطة البناء االستيطاني الجديدة، "إسرائيل" أنبموقف الدولة العبرية، وقال انه يظن 

أرجو أن يكون اإلسرائيليون «: وقال للصحافيين.  بالسالمإسرائيل لديه شكوكاً أيضاً في التزام أنمضيفاً 
. "ت مختلطة في شكل واضح في اآلونة األخيرةما زالوا مهتمين بالسالم على رغم صدور إشارا

 من شخص وإنما) نتاياهو(ليس من رئيس الوزراء . كان متعمداً) اإلسرائيلي(أظن أن القرار ": وأضاف
صبغ ) القرار(من المؤكد أنه . ما يريد توجيه هذه الرسالة الخاصة أثناء زيارة نائب الرئيس األمريكي

  ." السالمالعالقة كلها في شكل يضر بعملية
  14/3/2010الحياة، 

  
  "إسرائيل"كلينتون لـاللوبي اإلسرائيلي في أمريكا مستاء من انتقادات  .42

وزيرة الخارجية " توبيخ"من " صدمت"في أمريكا، إنها " إسرائيل"ـقالت جماعة موالية ل: )أ ب د(
فحة التشهير اليهودية وقال إبراهام فوكسمان، رئيس رابطة مكا". إسرائيل"األمريكية هيالري كلينتون ل

ال نستطيع أن نتذكر مثاال تم خالله توجيه هذه اللغة القاسية إلى صديق وحليف "األمريكية في بيان 
رد فعل مفرط "ووصفت الرابطة وصف كلينتون لإلعالن اإلسرائيلي بالمهين، بأنه  ".للواليات المتحدة

ع المرء إال أن يتساءل عن مدى استعداد ال يس"وأضاف فوكسمان ". بشكل جسيم على خالف بين صديقين
من أجل استرضاء الفلسطينيين على أمل أن يدركوا أن من " إسرائيل"الواليات المتحدة لالبتعاد عن 

  ". مصلحتهم العودة إلى طاولة المفاوضات
 14/3/2010الخليج، 

 
  تشيكيا تعتبر االنسحاب اإلسرائيلي من الجوالن شرطاً للسالم .43

جي دينستيبر رئيس لجنة الخارجية والدفاع واألمن في مجلس الشيوخ التشيكي أن موقف أكد يير: )سانا(
تشيكيا المنسجم مع موقف االتحاد األوروبي واألمم المتحدة والمجتمع الدولي يتمثل بأنه ال سالم في 

  . سورياالكامل من الجوالن السوري المحتل، وإعادته إلى وطنه األم" إسرائيل"المنطقة من دون انسحاب 
  14/3/2010الخليج، 

 
  االقتتال عباس يدفع مخيمات لبنان نحو .44

  شاكر الجوهري
اعتقال وتفكيك ونزع أسلحة فصائل المقاومة الفلسطينية، داخل األراضي الفلسطينية، بموجب المرحلة 
األولى من مراحل خارطة الطريق يؤدي إلى حفظ أمن واستقرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي 

 .ينيةالفلسط
أما العمل على محاصرة وإضعاف رموز المقاومة الفلسطينية في لبنان، فمن شأنه أن يؤدي إلى تفجير 

 .الوضع األمني في الدولة اللبنانية بأسرها
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هذا ليس تحليالً سياسياً، لكنه الفهم والمخاوف التي تجتاح جميع مفاصل الدولة اللبنانية، كما عبر عنها 
كرية في الجيش اللبناني لمحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية حين التقاه في رئيس االستخبارات العس
 .عمان قبل بضعة أسابيع

أضاف رئيس االستخبارات العسكري اللبنانية، أن الحفاظ على أمن واستقرار بالده يتطلب أمرين عاجلين 
 :من سلطة رام اهللا

مع الدولة اللبنانية من أجل احتواء احتماالت تفجر ضرورة عمل القيادة الفلسطينية بالتنسيق : األمر األول
األمن داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، ألن من شأن ذلك أن ينعكس سلباً على مجمل األمن الوطني 

ذاك، من الناحية  اللبناني، نظراً لوجود تنظيمات لبنانية متعددة تتجانس مع هذا الطرف الفلسطيني أو
 . فضالً عن التحالفات التي تجمع أصحاب الخط والموقف السياسي الواحد..السياسية والعقائدية

 ؟..فكيف تعامل عباس مع الرغبة اللبنانية الواضحة والصريحة التي أبلغ بها
العينين مشرفاً على  تجاهل هذه الرغبة بالكامل حين قرر بالضد منها، إعادة تعيين اللواء أبو: أوالً

 .الساحة الفتحاوية في لبنان
العينين من منصبه، عقب توجيه رسالة شديدة الوضوح،  حين اضطر عباس إلى طلب استقالة أبو: ثانياً

العينين، عند مدخل مخيم الرشيدية، ومصادرة  من خالل حاجز للجيش اللبناني قام بإيقاف موكب أبو
 للرئيس لشؤون إياه من الباب، سارع إلى إدخاله من الشباك مستشاراً) عباس(أسلحة حراساته، مخرجاً 

 .الالجئين والمخيمات الفلسطينية، ومقره لبنان
العينين ورجاله من جهة، واللواء منير المقدح ورجاله من  لم ينتظر عباس وقوع اشتباك بين أبو: ثالثاً

الجهة األخرى، بل تعجل رئيس السلطة تفجير الموقف من خالل تنحيته للواء المقدح من قيادة الكفاح 
 .سطينيالمسلح الفل

هذه التنحية من شأنها توتير األجواء داخل لبنان، بدءا من المخيمات الفلسطينية، ليس ألن المقدح رجل 
 :صدامي سيقرر هدم القلعة على رؤوس الجميع، ولكن ألن قرار عباس من شأنه

 .عليه من مواقف وممارسات توافقية تحييد المقدح، بما هو: أوالً
 مع عموم قادة فتح في لبنان، وخارج لبنان، وكذلك يقيم أفضل العالقات مع فالمقدح يقيم أفضل العالقات

 .عموم فصائل المقاومة الفلسطينية وقادتها داخل الساحة اللبنانية
إعطاء ضوء أخضر ألبي العينين، وأنصار تحالف العسكر في اللجنة المركزية، للتقدم خطوة، بل : ثانياً

األمر الذي ال يمكن أن يتم دون اصطدام  تكريسه في لبنان، وهوخطوات أخرى، باتجاه فرض نفوذهم، و
 .مع المقدح ورجاله

التحضير الشتباكات واسعة النطاق مع فصائل األصولية الجهادية داخل المخيمات الفلسطينية في : ثالثاً
 .لبنان، التي تجد كلمة المقدح لديها اآلن صدى إيجابياً، وقبوالً

 االستخبارات العسكرية اللبنانية من عباس العمل على احتواء عوامل التفجير للتذكير، بعد أن طلب رئيس
في لبنان، أطلق رئيس السلطة الفلسطينية تصريحاً نارياً حذر من ازدواج تجربة مخيم نهر البارد في 

 ..!مخيم عين الحلوة
، )2009مايو/ أيار(حت يستدعي األمر التذكير أيضاً في هذا المقام بأن اغتيال المرحوم اللواء كمال مد

اآلخر يقيم أفضل العالقات مع عموم الفصائل الفلسطينية  لم يكن ألنه رجل صدامي، وإنما ألنه كان هو
إطفاء جاهز إلخماد بذور الفتنة، أينما " بربيش"وألنه كان يمثل .. في لبنان، بما في ذلك حركة حماس

 .استعدت لالشتعال
 عباس زكي، الممثل السابق للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في بيروت أيضاً العالقات الجيدة التي نسجها

 .مع عموم الفصائل األخرى، كانت من أبرز أسباب االصطدام معه
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عودة إلى تهديد عباس بازدواج تجربة مخيم نهر البارد في عين الحلوة، فإن هذا يعني جملة أمور بالغة 
 :الخطورة

 ..!عما لحق بذلك المخيم من خرابأن يد عباس لم تكن بعيدة : أوالً
 .أن عباس جاد في استهداف فصائل المقاومة الفلسطينية في المخيمات الفلسطينية األخرى في لبنان: ثانياً
أن استهداف فصائل المقاومة في لبنان يتجاوز حدود االستحقاقات التي تترتب على الجانب : ثالثاً

 فصائل المقاومة، أسلحة الطريق، التي تنص على نزع الفلسطيني بموجب المرحلة األولى من خارطة
 .وتفكيك بنيتها التحتية

 :أن التعجيل في استهداف فصائل المقاومة في لبنان يهدف إلى: رابعاً
 . الحيلولة دون مشاركة هذه الفصائل بالتصدي لعدوان إسرائيلي محتمل على لبنان-1
 .د العدوان إفقاد حزب اهللا قوة فلسطينية مساندة له في ص-2

المؤسس األول لكتائب شهداء األقصى داخل صفوف حركة  مهم هنا لفت النظر إلى أن اللواء المقدح هو
 .الذي أشرف على تأسيس خالياها األولى في الداخل الفلسطيني، وتوفير التمويل لعملياتها فتح، وأنه هو

احداً ضد رئيس السلطة، لم يحل تصريحاً و ولذلك، فإن مهادنة المقدح لعباس، وعدم صدور عنه، ولو
 .المطلوب منه أميركياً وإسرائيلياً دون استهدافه من قبل الرئيس، الذي يعرف تماماً ما هو

 ؟..ولكن، هل ينجح عباس في إطاحة المقدح
 :الشك في ذلك كبير جداً، لألسباب التالية

جاله يدفعون اشتراكات عن ذلك أن ر.. قلة تأثير سالح المال في حال استخدامه ضد المقدح: أوالً
 .، وال يتقاضون رواتبأقامهعضويتهم في التنظيم الذي 

إقامة المقدح أقوى العالقات، إن لم نقل أقوى التحالفات، مع عموم الفصائل الفلسطينية األخرى، : ثانياً
 .وفي المقدمة منها حركة حماس

 . وعلى رأسها حزب اهللاإقامة المقدح أوطد العالقات مع المقاومة اللبنانية،: ثالثاً
عدم موافقة الدولة اللبنانية، وحكومة االئتالف الوطني اللبناني، التي يشارك فيها حزب اهللا، على : رابعاً

 .تفجير الوضع األمني في الدولة اللبنانية
 .قدرة المقدح على تحريك عمليات عسكرية داخل الضفة الغربية ضد قوات االحتالل: خامساً

 :اإلشارة إلىهنا مهم جداً 
 أن العملية األخيرة التي نفذتها قوات االحتالل اإلسرائيلي مؤخرا ضد خلية مقاتلة لكتائب شهداء -1

 .األقصى في مدينة نابلس، كانت تتبع قيادة المقدح في لبنان
 أنه حين حاول ياسر عرفات، الرئيس السابق، اإلطاحة بالمقدح، بعيد قيام سلطة أوسلو، نفذت خالياه -2

 .داخل األراضي الفلسطينية عمليات داخل الضفة الغربية، فتراجع عرفات عن قراره
وخصوم المقدح يتحدثون صراحة . أن المقدح يحظى بتأييد دولة إقليمية وازنة بمثل ثقل سوريا: سادساً

 ..!أن قرار اإلطاحة به جاء رداً على رفض دمشق استقبال محمود عباس
 :ورةبقي السؤال األكثر أهمية وخط

ما الذي يجعل عباس يواصل تقديم هذه االستحقاقات غير المنصوص عليها في أي من مراحل خارطة 
الطريق، في وقت لم تنفذ إسرائيل أياً من االستحقاقات المترتبة عليها بموجب المرحلة األولى من مراحل 

سطينية المحتلة سنة الخارطة، وفي المقدمة منها تفكيك المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفل
 ؟..1967

يالحظ هنا بكثير من الدهشة واالستغراب، أن عباس، وبدالً من التراجع عن الخطوات التي أقدم عليها، 
تنفيذا ألول مراحل الخارطة، نظراً لعدم التزام إسرائيل باالستحقاقات المترتبة عليها، بموجب ذات 
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أكثر من  لما هو ها في أي اتفاق، وباندفاع يدعوالمرحلة، يواصل تنفيذ استحقاقات غير منصوص علي
 !!.الدهشة واالستغراب

 14/3/2010الشرق، قطر، 
  

  تجربة حماس في الحكم .45
 حسام الدجني

اجتمع المطبخ السياسي لحركة حماس، وكان موضوع المشاركة السياسية في االنتخابات التشريعية على 
ة السياسية على األغلبية، والتزم الجميع بالقرار، الطاولة، فتم التصويت على القرار، فحصلت المدرس

وبدأت )  مقعدا74ً(وذهبت حماس واحدة موحدة إلى االنتخابات التشريعية، وحصلت على أغلبية نيابية 
 ... التجربة

كانت حماس تعلم أن الطريق لن تكون مفروشة بالورود، فلديها قراءة كافية للبيئة الدولية واإلقليمية 
تعلم أن خصومها السياسيين، وتحديداً حركة فتح غير جاهزة من كل النواحي لتسليم الحكم والمحلية، و
 . والسلطة إليها

اجتهدت حماس وعملت بكل طاقاتها من أجل نجاح تجربتها، فأصابت وأخطأت، كسبت وخسرت، 
صحيح، وكان جل استفادت وفادت، ولكن الرباعية الدولية والمحيط، وحتى فتح لم تقرأ المعادلة بالشكل ال

قد يكون هذا التخوف .همهم هو إفشال تجربة حماس بالحكم، خوفاً من تمدد اإلسالميين إلى دول اإلقليم
مشروعاً من نواحي عديدة، فاألنظمة الشمولية في الشرق األوسط تلبي مصالح الدول الكبرى بشكل 

ي قد يكون تقييم المجتمع الدولي كامل، وهي تخشى على مستقبلها السياسي، ولكن على المدى االستراتيج
 ... خاطئاً، ألن وجود الحركات اإلسالمية في الشرق األوسط يعد الحاضنة للجماهير العربية المسلمة

إن عدم االعتراف بالديمقراطية التي تفرز اإلسالميين في المنطقة ستنعكس بالسلب على مصالح الدول 
 معدالت البطالة والفقر في المجتمعات العربية الكبرى في المنطقة، ألن فرض الحصار، وازدياد

واإلسالمية، سيولد نتائج عكس ما تتمناه الدول واألنظمة، وقد تنفجر األمور في أي لحظة في وجه الظلم 
 . والعدوان واالستكبار

نعود إلى حماس، والتي أعلن أحد قيادييها صالح البردويل عن صعوبة المزاوجة بين العمل السياسي 
 المقاوم، وهو اعتراف صريح بعدم قدرة حماس بممارسة المقاومة بجانب ممارسة الحكم في والعمل

البيئة السياسية الفلسطينية، وهذا صحيح، وقد يفرح الكثيرون من هذا التصريح كونهم راهنوا منذ البداية 
 ماذا بعد ذلك؟ :على فشل هذا الخيار، وفي قراءة سريعة لما بعد تصريح البردويل نطرح التساؤل التالي

هل حماس ستستمر في الحكم؟ أم ستعود إلى مربع مقاومة االحتالل؟ وهذا السؤال موجه إلى المجتمع 
الدولي، الذي يرغب في تمرير تسوية سياسية في هذه المرحلة، ليتفرغ إلى التحديات األكبر كملف إيران 

 . النووي، أو ملف اإلرهاب الدولي
مل مؤشرات هامة، فحماس تمارس الحكم في ظل حصار، وتتحمل عبء أعتقد أن اإلجابة عن ذلك تح

مليون ونصف المليون نسمة في قطاع غزة، لذلك من وجهة نظري أن حماس ترى في ذلك حكماً 
ناقصاً، فالمساعدات الدولية تذهب إلى محمود عباس وحكومته في رام اهللا، لذلك حماس قد تعاني من 

 يعطي نتيجة تجزم أن حماس قد تعود إلى مربع المقاومة، وبذلك صعوبة في التمويل، وهذا المؤشر
ستكون البيئة السياسية غير مواتية للمفاوضات، بل قد يصل األمر إلى اندالع انتفاضة ثالثة في الضفة 

 . الغربية، قد تهدد حكم عباس وفياض، وقد تمتد تداعيات ذلك إلى دول اإلقليم
لبي التوقيع على الورقة المصرية هذا المخرج، وقد يعتقد البعض لذلك قد تبحث حماس عن مخرج، وقد ي

أن عودة األجهزة األمنية التابعة لعباس إلى قطاع غزة قد يسيطر على حماس، أعتقد من يراهن على 
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ذلك هو مخطئ، فحماس لو عادت إلى مربع المقاومة، ستكون أقوى وستلتف الجماهير الفلسطينية 
 . الحكم مصلحة فلسطينية وإقليمية ودوليةحولها، لكن بقاء حماس في 

فحماس جزء أساسي في النظام السياسي الفلسطيني، لذلك لن تنجح أي تجربة سياسية مستقبلية في الحكم 
 . بدون حماس

 :نصائح إلى حماس
 التوقيع على الورقة المصرية فوراً، والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، بشرط -1

 . زاهتهاضمان ن
 إعادة االعتبار لبرنامج المقاومة، وقيادة حركات المقاومة الفلسطينية ضمن استراتيجية موحدة ورؤية -2

 . وهدف واضح
 .  إعادة االعتبار للفكر الدعوي وأسلمة المجتمع-3
 إبقاء كوادر وعناصر الحركة في الجسم الحكومي، ألن ذلك يخفف من أعباء الحركة المادية، ويقدم -4

 . خدمة للمواطن الفلسطيني
 .  إعادة تقييم التجربة من كل جوانبها واتخاذ القرارات المالئمة لذلك-5

) إسرائيل(أعتقد أن المجتمع الدولي سيعمل جاهداً من أجل بقاء حماس في الحكم، ألن المقاومة ستكلف 
) إسرائيل(ازن الرعب، فال ثمناً باهظاً، وستقوض مشاريع ومصالح الدول في المنطقة، وستعيد معادلة تو

وال المجتمع الدولي وال المحيط اإلقليمي، وال حتى عباس يرغب في ذلك، أعتقد أن إعالن حماس على 
لسان البردويل سيدفع المجتمع الدولي التخاذ قرارات دراماتيكية لصالح بقاء الحركة في الحكم في 

 تسهيالت وتخفيف من الحصار وفتح معبر رفح المرحلة الراهنة، قد ال تكون معلنة، وقد تكون على شكل
 ... بشكل متقارب، وقد تكون أكبر من ذلك

 13/3/2010فلسطين أون الين، 
  

 إنما برعاية أميركية..  تعربد وتتحدى"إسرائيل" .46
 بالل الحسن
 أعلنت الدولة العظمى، حامية إسرائيل، أي الواليات المتحدة األميركية، أنها ال تستطيع أن تلعب دورا

أساسيا وبارزا في المفاوضات التي انتدبت نفسها لإلشراف عليها بين العرب وإسرائيل، وبين 
تقدمت أمام العالم، وطرحت بجرأة، أنها تريد اإلشراف على مفاوضات ناجحة، . الفلسطينيين وإسرائيل

خت رفضت إسرائيل المحمية، ورض. شرطها األول أن توقف إسرائيل بناء المزيد من المستوطنات
وهنا بادرت الدولة العظمى إلى اإلعالن عن استعدادها إلدارة مفاوضات غير . الدولة العظمى الحامية

مرة أخرى . مباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل، ال تستند إلى أي شرط، وال تستند إلى أي مرجعية
ة، إلى اإلعالن عن بناء بادرت الدولة المحمية إلى اإلعالن، يوم محاولة البدء بالمفاوضات غير المباشر

جديد للمستوطنات، ولم تعلن الدولة الكبرى الحامية، أي اعتراض، أو أي احتجاج، حتى إن المفاوضات 
 .أصبحت معرضة للخطر، ويجوز هنا التساؤل إن كانت ستتم أم ال

ده تبدو هذه الصورة المعروضة أمام القارئ مملة للغاية، فال أحد يصدق أن إسرائيل ترفض ما تري
وال أحد يصدق أن أميركا ال تستطيع أن تفرض على حكومة إسرائيل قرارا سياسيا بسيطا من . أميركا

وال أحد يصدق أن المفاوضات غير المباشرة إن . نوع بدء مفاوضات غير مباشرة، وربما غير ملزمة
البحث في القضية فقد بات معروفا وشائعا أن إسرائيل ال تريد . بدأت ستسفر عن أي نتيجة عملية جديدة

الفلسطينية األصل، وال تريد البحث في حق العودة لالجئين، وال تريد البحث في انسحاب إسرائيلي كامل 
، وال تريد إزالة المستوطنات، وال تريد الموافقة على إنشاء دولة فلسطينية 1967من أراضٍ احتُلّت عام 

لمقابل أن إسرائيل تريد نصف الضفة وبات معروفا وشائعا في ا. 1967مستقلة في حدود أراضي 
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الغربية، وتريد مياه الضفة الغربية، وتريد سماء الضفة الغربية، وتريد المياه اإلقليمية لقطاع غزة، وتريد 
كل هذا تريده إسرائيل، وكل هذا تعرف أميركا أن إسرائيل . التمركز العسكري على امتداد نهر األردن

منطقة بكل هيبتها لتقول لنا إنها ستدير مفاوضات غير مباشرة، وتتعهد تريده، ومع ذلك فهي تأتي إلى ال
 .لنا أنها ستنتهي في حدود عامين، وتريد منا أن نصدق هذه الكذبة األميركية الكبرى

، يوم بدأت مفاوضات واشنطن بعد انعقاد 1991إن الواليات المتحدة األميركية تدير هذه الكذبة منذ العام 
 جرت مفاوضات مباشرة برعاية أميركية، إنما من دون أي مرجعية مبدئية أو مؤتمر مدريد، حيث

، وكانت تلك "المفاوضات وحدها هي مرجعية المتفاوضين"وتكرست منذ ذلك الحين قاعدة أن . قانونية
وحدثت . نتيجة التفاوض) يفرض(القاعدة تعني أن الطرف المحتل، أي الطرف األقوى، هو الذي يقرر 

 فريدة من نوعها، حين أبلغ رئيس الوفد الفلسطيني المرحوم حيدر عبد الشافي، وزير آنذاك حادثة
الخارجية األميركي جيمس بيكر، أن الوفد اإلسرائيلي ال يترك للوفد الفلسطيني ما يبحث فيه سوى قضايا 

ن هذا القول إ. "إذا أسرعوا وبادروا إلى البناء على أساس ذلك": ، فرد عليه بيكر بجدية"القمامة"جمع 
يلخص جوهر وحقيقة الموقف األميركي، فإلسرائيل أن تشترط ما تريد، وللمفاوض الفلسطيني أن يحاول 

إن . وحاليا تكرر الواليات المتحدة األميركية الشيء نفسه. انتزاع شيء ما، ولو من بين أكوام القمامة
وهي تقدم إلسرائيل من . قف جامدةهمها األساسي هو أن تبدو كجهة دولية فاعلة، وأنها تتحرك وال ت

، موافقة على كل إجراءاتها، وتترك للمفاوض الفلسطيني أن يندب "الصورة"أجل الحصول على هذه 
وإذا كان البعض يظن أننا نبالغ في تقديم هذه الصورة، فلنسجل أقوال نائب الرئيس األميركي جو . حظه

 .ء عملية التفاوض غير المباشربايدن، عند وصوله إلى إسرائيل يوم اإلعالن عن بد
 ."أنا أرى في نفسي صهيونيا، وال حاجة إلى أن تكون يهوديا لتكون صهيونيا": قال بايدن

لقد شاركت في الماضي عدة مرات، في مؤتمرات رابطة الصهيونية العالمية، لتجنيد ": وقال بايدن
 ."األموال لدولة إسرائيل

لقد قمتَ سيدي رئيس الحكومة، في السنة األخيرة، ": مشتركوقال مخاطبا نتنياهو في مؤتمر صحافي 
، وتسهيالت في حرية الحركة في الضفة الغربية (!!)تجميد البناء في المستوطنات : بخطوات هامة

(!!)". 
إن حجر األساس في عالقتنا هو التزام الواليات المتحدة التام تجاه أمن إسرائيل، وأنت ": وقال بايدن

 ." بين الواليات المتحدة وإسرائيل عندما يدور الحديث عن أمن إسرائيلتعرف أن ال فرق
هذه نتف من أقوال بايدن في إسرائيل، وحين يسمع نتنياهو هذه األقوال، فمن المؤكد أن حالة من الدالل 

وهو ما حصل فعليا عندما أعلن بحضوره بناء . المفرط ستنتابه، حتى ليتجرأ بعد ذلك على معاكسة بايدن
 . وحدة سكنية جديدة1600

: وحتى نضع األمور في سياق سياسي أوضح وأشمل، نقول إن ثالثة عوامل تقرر مصير التفاوض
 .العامل الدولي، والعامل الفلسطيني، والعامل العربي

حال العامل الدولي هو كما رأينا، من تراجع الرئيس أوباما، إلى حنان جو بايدن في التعامل مع نتنياهو، 
 .صبح العامل الدولي منحازا كليا إلى إسرائيلوبذلك ي

أما حال العامل الفلسطيني، فقد بدأ برفض التفاوض قبل وقف كامل لالستيطان، وانتهى بطلب تغطية 
عربية أوال لعودته إلى المفاوضات، وقدم له العرب التغطية التي أراد، وظن أنها ستكون كافية لحمايته، 

جدد نتنياهو بناء المستوطنات، حتى إن منظره التقليدي ياسر عبد ربه، ولكنه تلقى طعنة نجالء عندما 
 ."إن حكام إسرائيل عصابة من العنصريين": خرج على الناس غاضبا يصيح

هناك حال العامل العربي، وهو حتى اآلن صامت إال من معلومات نقلتها بعض المراجع .. أخيرا
بية تعتبر أن قرار التوجه نحو المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية، وقالت فيها إن بعض الحكومات العر

 .لم يعد قائما
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وبهذا نجد أنفسنا أمام انحسار وتدهور للعوامل الثالثة مجتمعة، والتي تشكل معا، رافعة المفاوضات مع 
 .عاإسرائيل، بل ونجد أنفسنا أيضا أمام انهيار الرافعة نفسها، وأمام تحد إسرائيلي وقح وفج للعرب جمي

في علم السياسة، عندما تتواجه دول في حالة حرب، ثم تنتقل إلى مرحلة التفاوض والتسويات، فإن 
 .انهيار عملية التفاوض ال يعني إال العودة مجددا إلى حالة الحرب

والعودة إلى حالة الحرب ال تعني الذهاب إلى الحرب فورا، ذلك إن الظروف الموضوعية تدفع األمور 
 .ة الحربكلها نحو حال

والسؤال بعد .. ومن يراقب تحركات الجيش اإلسرائيلي، يعرف أن إسرائيل تفكر تماما بهذه الطريقة
 كيف تفكر الدول العربية؟: ذلك

ما ال بد من معرفته هنا، هو ذلك الحديث المتكرر عن انفجار انتفاضة فلسطينية ثالثة، يزيد من احتماالت 
دس، والذي يأتي بعد بدء الهيمنة اإلسرائيلية على الحرم اإلبراهيمي انفجارها الخطر المحدق بمدينة الق

، المهددين بالترانسفير من قبل 1948وما ال بد من معرفته هنا أن فلسطينيي . ومسجد بالل عند بيت لحم
 .حكومة إسرائيل، سيكونون هذه المرة جزءا من االنتفاضة الجديدة، بل وقد يكونون عامال أساسيا فيها

 إلى ذلك بعد أن سمعنا أمس، مستشارا في الرئاسة الفلسطينية، وهو ينفي احتمال قيام انتفاضة ثالثة، ننبه
  فماذا يقال لهذا المستشار الذي ال يرى شيئا مما يجري حوله؟. ويهدد من يفكرون بذلك بالويل والثبور

 14/3/2010الشرق األوسط، 
  

  ؟"إسرائيل"حرج دولي في التعامل مع  .47
  النهلة الشه

هو، فلنسارع إلى القول، حرج شكلي فحسب، يتواطأ معها عند اللزوم إليجاد المبررات والمخارج التي 
ويثير هذا الواقع مسائل من قبيل مكانة القانون الدولي كضابط ومرجع في العالقات، . تنقذ حسن المظهر

ها أن تؤطر الممارسات كما قيمة المبادئ العامة الفكرية واإلنسانية المقرة في تشريعات يفترض ب
المركزية "وليس من عجب بعد ذلك إن كان المعتقد العام السائد خارج مجتمعات . السياسية للدول

 ال يكترث بتلك المرجعيات وال يؤمن بوجودها بل يسخر منها، حين ال يدرجها في خانة أدوات "الغربية
 النظم الحاكمة في المنطقة العربية، مثالً، بكل ويزيد الطين بلة، ويعزز هذا االعتقاد، احتفال. التآمر عليه

، معرفاً بالمنظمات أو بالناطقين باسم الدول الكبرى، تدين، وإن بوجل، "المجتمع الدولي"بادرة تصدر عن 
وإن يحدث ذلك تشجيعاً للمجتمع الدولي . وهي تفعل مضخمة دالالتها، نافخة فيها. أي ممارسة إسرائيلية

إال أن ما يفهم عموماً هو تمويهها عن عجزها هي نفسها عن . يدعي مسؤولو تلك النظمعلى المزيد، كما 
إبداء أي فعل مؤثر على المستوى الرسمي الدولي، واستكانتها إلى الواقع القائم، بل وفي أحيان كثيرة 

قوف في وألن الناس خبروا تلك النظم، فهم ميالون الى الو. بحثها عن وسائل تثمير لعجزها وتواطئها
الضد من كل ما تقوله وتفعله، مما يعزز الريبة في المجتمع الدولي وفي المبادئ العامة تلك التي يفترض 

ولعله ينبغي البحث هنا عن السبب الذي يجعل خطاباً متهافتاً كخطاب بن الدن والقاعدة . أنه يرجع إليها
  .يلقى هوى لدى الناس، وإن لم يتَّبعوه

. بل يكاد حضوره يكون متصالً، ال تأفل حادثة حتى تليها أخرى. اراً إلى الحضورويعود هذا التقدير مر
واليوم، وقبل أن يقفل باب التعامل الدولي مع تقرير غولدستون، يطرح موضوع انضمام إسرائيل إلى 

، بعدما كانت 1961التي أصبحت منظمة دولية عام ) OECD ("منظمة التعاون االقتصادي والتنمية"
وقد ضمت إليها تباعاً .  من أطر خطة مارشال األميركية تجاه أوروبا بعد الحرب العالمية الثانيةواحدة

تركيا والمكسيك وتشيخيا، وبعضها تمتلك اقتصاداً أقل متانة من االقتصاد اإلسرائيلي، وتنتظر دول 
  !روسيا... أخرى االنضمام، منها
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وفي البيانات المطلوبة منها عن . لى تقديم ترشيحها إ2007بدأت القصة حين دعيت إسرائيل رسمياً عام 
حالة اقتصادها، مزجت إسرائيل بأرقامها الخاصة عن النمو تلك العائدة إلى القدس الشرقية ومرتفعات 

وقيل لها بحرج إن عليها تصحيح األرقام، والحرج !! الجوالن المحتلة والمستوطنات في الضفة الغربية
ذلك ممكناً بواسطة عمل مشترك مع اللجنة اإلحصائية للمنظمة في أرفق بسرعة بالطمأنة، فع السنة "د
وهو يشير . 2010) فبراير(، بحسب التقرير الداخلي الذي صدر أول شباط "التي تلي انضمام إسرائيل

وقد أكدت . المقبل، عند اجتماع أعضائها الثالثين) مايو(إلى تحقق انضمام إسرائيل إلى المنظمة في أيار 
لك السكرتيرة العامة للمنظمة أثناء زيارتها إسرائيل مطلع العام، وعاد إلى تأكيده وزير االقتصاد ذ

  .اإليطالي منذ أيام
وهي تريده . أما إسرائيل نفسها، فتعتبر نجاحها في الخطوة مكسباً معنوياً أوالً، قبل أن يكون اقتصادياً

وفي . "المس بصورتها وشرعيتها"باط محاوالت  كما قيل حرفياً، وكجزء من معركتها إلح"برستيج"كـ
الحقيقة، يتعدى المكسب هذه االعتبارات، على أهميتها، ليضفي شرعية دولية على احتالل إسرائيل 
للقدس والجوالن، اللتين ضمتهما في مخالفة صريحة للقانون الدولي، وعلى مستوطناتها في الضفة والتي 

تعاون االقتصادي والتنمية سباقة في تسجيل أمر في غاية وبذلك تكون منظمة ال! يفترض تفكيكها
  .الخطورة هو تثبيت االحتالل

، وهم خمس سكان إسرائيل، 1948ويتحدى المواطنون الفلسطينيون الذين بقوا في أرضهم المحتلة عام 
ية، طالبة  العائدة لهم باعتراض إلى المنظمة الدول"لجنة المتابعة العليا"وقد أرسلت . الطلب اإلسرائيلي

منها رفض ضم إسرائيل بسبب سياسة التمييز العنصري حيال مواطنيها من الفلسطينيين، وبسبب التزوير 
في بياناتها االقتصادية، مشيرة إلى أن نصف السكان العرب الذين يحملون الجنسية اإلسرائيلية يعيشون 

بلغ ثلث راتب اليهودي اإلسرائيلي تحت خط الفقر، وأن راتب الفلسطيني الحامل للجنسية اإلسرائيلية ي
لكن تلك المخالفات كلها، والتزوير في البيانات، والتمييز ضد جزء من السكان ... لعمل وكفاءات موازية

على أساس هويته، وكذلك واقعة اندراج إسرائيل في موقع مرتفع في سلم الفساد، مما يخالف واحدة من 
ها العدوانية وبينها القتل الجماعي، تبدو تفاصيل أمام أعين أبرز مقاييس المنظمة، عالوة على ممارسات

المنظمة المهمومة بترتيب الوثائق والبيانات اإلسرائيلية لتبدو مالئمة لمقاييسها، ولتالئم خصوصاً ضم 
  .إسرائيل إليها

 فقد .وحيث مقر منظمة التعاون باريس، يحضر اليوم حادث ثان مرتبط عضوياً هذه المرة بمدينة األنوار
قررت بلديتها إطالق اسم بن غوريون على إحدى أجمل مناطقها، منتزه على ضفاف نهر السين، مقابل 

الفنون "ما كان متحف  ("فنون وحضارة أفريقيا وآسيا وأميركا وأوقيانيا" المخصص لـ"برانلي"متحف 
المقبل بحضور ) أبريل(ان  نيس13، وسيفتتح المكان في 2008القرار اتخذ عام !). ، فشذِّب االسم"البدائية

وعلى رغم اعتراضات متالحقة منذ اتخاذ هذا القرار، تصاعدت بسبب العدوان على . شمعون بيريز
غزة، وتجددت مع إجراءات تهويد القدس، والعنف الممارس على سكانها األصليين وطردهم وهدم 

 وال يمكن الجدال في توصيفه مما ال يحتاج إلى قرائن،... بيوتهم، ثم توسيع المستوطنات بال هوادة
فبن غوريون ! ، فإن رئيس بلدية باريس ال يجد موجباً ألي تعديل"وجهات نظر"واعتبار أن هناك بصدده 

وقد تحمل المناهضون لسياسة إسرائيل مشقة القيام بعمل تربوي تجاه . بنظره رجل دولة من طراز فريد
وحين انقلبوا إلى محاجة . جل، إال أنهم لقوا آذاناً صماءالبلدية ورئيسها، فأرسلوا بيانات تشرح تاريخ الر

بل الخطوة وسيلة لتذكير قادة إسرائيل الحاليين : أخرى تتكلم عن إسرائيل اليوم وممارساتها، قيل لهم
وقيل لهم على سبيل !  ممن كانوا رجال دولة وبناة لها وبعيدين من الفساد، لعلهم يعتبرون"عظمائهم"بـ

ناك ساحة أخرى خصصتها البلدية على ضفاف السين، وفي مكان جميل هو اآلخر، مقابل الترضية، إن ه
 متحققاً في "التوازن"وهم، بكل جد، يعتبرون ! محمود درويش ...معهد الفنون الجميلة الشهير لـ

  .سلوكهم
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 يغضب ولو أما التوازن المقابل، ولو بحدوده الدنيا، الذي يمكنه أن يصدر عن الدول العربية، ذاك الذي
  .لمرة، ويبلغ المنظمة إياها، كما يبلغ بلدية باريس، بأن ذلك ال يبتلع، فمفقود تماماً

  14/3/2010الحياة، 
  

  !الحرب الدينية... الفلسطينيون و .48
  وحيد عبد المجيد

 محمود المبحوح في دبي، وضم حماسثمة خيط قد يكون رفيعاً لكنه ذو مغزى يربط اغتيال القيادي في 
اإلبراهيمي ومسجد بالل إلى قائمة المواقع األثرية اإلسرائيلية، وتكثيف زيارات اليهود المتطرفين الحرم 

  .االستفزازية إلى المسجد األقصى
فهذه القرارات والتوجهات، التي يحقق كل منها هدفاً محدداً مطلوباً لذاته، يجمعها سعي إسرائيل إلى 

تسيء إليهم دولياً، وتساعدها في محاولة تحسين صورتها التي استدراج الفلسطينيين إلى ردود فعل عنيفة 
  .أصابها العدوان على قطاع غزة بكثير من األذى

فلم يكن تقرير لجنة األمم المتحدة برئاسة القاضي غولدستون وحده هو الذي أظهر االستياء غير المسبوق 
الذي تتمتع به في العالم آخذ في فكثيرة هي المؤشرات الدالة على أن مستوى التأييد . تجاه إسرائيل

وال يمكن االستهانة بوضع يخشى في . االنخفاض، بعد أن أصبحت صورتها مقترنة بجرائم حرب مؤلمة
ظله بعض كبار السياسيين اإلسرائيليين، وليس فقط العسكريون، الذهاب إلى دول أوروبية كانوا يعتبرون 

 ذلك مع ازدياد تعاطف الرأي العام في كثير من هذه ويتزامن. بعضها مالذاً وسنداً وليس فقط حليفاً
الدول، وفي غيرها، مع الفلسطينيين سواء الخاضعين لحصار خانق في غزة أو الرازحين تحت نير 

  .احتالل ال تبدو له نهاية في الضفة
وإذ يحدث هذا كله في الوقت الذي يزداد انكشاف مسؤولية إسرائيل عن غلق الطريق التي يمكن أن 

دي إلى حل سلمي بسبب إصرارها على التوسع االستيطاني، ال بد أن يشتد قلقها من عزلة دولية ربما تؤ
وال تكفي مساندة اإلدارة األميركية ومعظم حكومات الدول األوروبية لها وتغاضيها . ال تستطيع تجنبها

  .عن انتهاكاتها المتواصلة لتخفيف هذا القلق
تها التي تزداد قتامة عبر تغيير في سياساتها، ما دامت حكومتها وإذا كان صعباً عليها تحسين صور

الحالية مصرة على شروطها، فليس أمامها إال أن تسعى الستدراج الفلسطينيين إلى ما يسيء إلى 
  .صورتهم

ولعل أكثر، وربما أيضاً أسرع، ما يمكن أن يؤدي إلى هذه النتيجة هو التركيز على البعد الديني في 
فالتعاطف الذي يزداد مع الفلسطينيين يرتبط بهذا الطابع . ى حساب الطابع الوطني التحرريالصراع، عل

كونهم يناضلون من أجل تحرير وطنهم مثلما فعلت قبلهم غالبية شعوب العالم، بما في ذلك شعوب 
ريخ أوروبية ذاقت مرارة الغزو النازي في القرن الماضي على رغم أن دولها كان لها باع طويل في تا

فإذا نجحت إسرائيل في إظهار الفلسطينيين في صورة من ينتفضون ألهداف دينية، . الغزو االستعماري
وتمكنت دعايتها من عزل هذه األهداف عن السياق الوطني العام لنضالهم، فليس مستبعداً أن يختلط األمر 

ت لجوء الفلسطينيين إلى على كثير ممن يتعاطفون معهم، وقد جربت إسرائيل ذلك من قبل عندما استغل
، لوصمهم باإلرهاب واتهامهم بشن حرب "عمليات استشهادية"أسلوب القنبلة البشرية، الذي أطلقوا عليه 

  .دينية عليها
 مكان بارز في الدعاية "انتفاضة األقصى"وهو ) الثانية(كما كان لالسم الذي اختاروه النتفاضتهم السابقة 

ه نضالهم وتمكنت من إقناع فئات ال بأس بها في المجتمع الدولي اإلسرائيلية التي نجحت في تشوي
وما أن يحدث ذلك حتى يفقد نضالهم طابعه الوطني . والرأي العام العالمي بأنهم يقاتلونها ألسباب دينية

 أن تساوى – والحال هكذا –التحرري ويكفوا عن أن يكونوا ضحايا في نظر هذه الفئات، التي ال تلبث 
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فتكون الصورة عندئذ لطرفين في حال صراع ديني وليس لطرف يحتل أرض .  الجناةبينهم وبين
  .الطرف اآلخر ويقهره

 في سعيها إلى طمس الطابع الوطني لقضية حماسوتجيد إسرائيل استغالل الهوية الدينية لحركة 
أي أثر ولعل هذا يفسر استهدافها ألحد قادة هذه الحركة من دون حرص كاف على عدم ترك . فلسطين

فقد أرادت إسرائيل استفزاز حماس لدفعها إلى الخروج من حال .  في اغتياله"الموساد"يدل على دور 
التهدئة التي حافظت عليها منذ العدوان على قطاع غزة، في الوقت الذي سددت ضربتها المثيرة لمشاعر 

 لحم إلى مواقعها األثرية الشعب الفلسطيني عبر ضم الحرم اإلبراهيمي في الخليل ومسجد بالل في بيت
وعلى رغم كثرة التصريحات التي صدرت عن . ثم عمدت إلى تصعيد الصراع على المسجد األقصى

بعض قادة حماس رداً على اغتيال المبحوح، ركزت الدعاية اإلسرائيلية على دعوة إسماعيل هنية إلى 
وربطتهما . شوب حرب دينيةكما أبرزت تحذير رئيس السلطة محمود عباس من ن. "انتفاضة ثالثة"

والهدف هنا . بتصاعد المواجهات في الضفة الغربية والقدس وتنظيم مسيرات حاشدة في قطاع غزة
  .محاولة إعطاء انطباع للعالم بأن الفلسطينيين ال ينتفضون إال ألسباب دينية أو على خلفية صراع ديني

اقتحام أرييل شارون وأنصاره المسلحين فقد نشبت االنتفاضة السابقة التي حملت اسم األقصى عقب 
وعلى رغم أن ذلك الحدث لم يكن إال . 2000) سبتمبر(المسجد األقصى في شكل استفزازي في أيلول 

-كامب ديفيد (العامل المباشر الذي أطلق غضباً تراكم في شكل يومي منذ فشل مفاوضات الحل النهائي 
ورة التي شاعت في ذلك الوقت هي أن الفلسطينيين من العام نفسه، كانت الص) يوليو(في تموز ) 2

  .انتفضوا من أجل المسجد األقصى
ولم يدرك كثيرون في العالم أنها انتفاضة وطنية في المقام األول، مثلما لن يفهموا من تلقاء أنفسهم أن 

ا هو احتجاج الفلسطينيين في شأن الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل، وحرصهم على المسجد األقصى، إنم
وهذا ما ينبغي أن يعيه . نضال ضد سياسة استعمارية استيطانية، وليس فقط من أجل مواقع دينية

وفصائل وقادة، وأن يحرصوا على شرحه وتوضيحه في كل تصريح أو ) أو سلطتين(الفلسطينيون سلطة 
خسارتهم مؤكدة وليتهم يعرفون أنهم خاسرون ال محالة إذا لم يفعلوا، وأن . بيان أو خطاب من دون كلل

وقد يكون . إذا واصلوا خطاب التلويح بانتفاضة ثالثة في هذه اللحظة تحديداً والتحذير من حرب دينية
 23 تصحيح ما قاله عن الحرب الدينية أمام البرلمان البلجيكي في إلىمفيداً أن يبادر الرئيس عباس 

هر نفسه، على رغم أنه لم يقصد إال  من الش28الماضي، وكرره في زيارته األردن في ) فبراير(شباط 
  .التنبيه إلى أن إسرائيل تفتح الطريق أمام مثل هذه الحرب

وال يقل فائدة أن يكف قادة حماس عن حديث االنتفاضة الثالثة التي يعرفون أن مقوماتها ليست متوافرة 
اإليحاء بأن دوافع  الصراع و"تديين"اآلن حتى ال ييسروا مهمة الدعاية اإلسرائيلية التي تسعى إلى 

الفلسطينيين دينية مناطها العداء لليهود، ألن هذا هو سبيلها الوحيد اآلن لوضع حد للتعاطف معهم 
  .وتحسين صورة إسرائيل التي لم تكن في مثل هذه الدرجة من القبح في أي وقت مضى

  14/3/2010الحياة، 
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  :كاريكاتير .49
  

  
  14/3/2010الدستور،   


