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   متفاجئ من ردة الفعل األمريكية حول االستيطان ويسعى لمعالجة األزمةنتنياهو .1

رئيس الحكومـة اإلسـرائيلية بنيـامين       ، أن    الناصرة  من أسعد تلحمي  عن،  15/3/2010الحياة،  ذكرت  
عن سعى أمس إلى خفض لهيب األزمة في العالقات بين إسرائيل والواليات المتحدة التي نجمت                نتنياهو

 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة شمال القدس الشرقية، باإلعراب عن           1600إعالن وزارة الداخلية بناء     
  . ثقته بأنه سينجح في معالجتها

وقال نتنياهو في مستهل االجتماع األسبوعي لحكومته أمس أن اإلعالن عن بناء الوحدات الجديدة في 
سفاً ومؤذياً لم يحصل عن سوء نية، وما كان ينبغي أن حادثاً مؤ"مستوطنة شمال القدس الشرقية، كان 

" محادثة التوبيخ"وأضاف معقباً على . خالل زيارة نائب الرئيس األميركي جو بايدن إلسرائيل" يحصل
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الهاتفية التي أجرتها معه وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون مساء الجمعة الماضي وأبرزتها 
فتحنا الصحف وقرأنا تحليالت وتقديرات : "نها الرئيسة وتحليالت معلقيهاالصحف العبرية في عناوي

عرفنا أزمات في الماضي، ونعالج مثل هذه : "وتابع". وأنا اقترح أال ننجرف بل أن نهدأ... مختلفة
  ". الحاالت بأعصاب باردة وبجدية

المتحدة والمجتمع الدولي في غضون ذلك، استبعدت تقارير صحافية أن تتراجع حدة األزمة مع الواليات 
هذا األسبوع، إذ تجري اليوم حفلة إعادة تدشين كنيس قديم في الحي اليهودي في القدس، بينما تجري غداً 

  ".حائط المبكى"صلوات يهودية في 
نتنياهو أمر وزراءه ، أن :رام اهللا من كفاح زبون عن، 15/3/2010 الشرق األوسط، وأضافت

لكن من " وأكد نتنياهو أنه يكتفي بذلك القول، ، تصريحات حول هذه العالقاتباالمتناع عن اإلدالء بأي
األهمية بمكان اإلدراك أن للواليات المتحدة وإسرائيل مصالح مشتركة، ونحن سنعمل بناء على المصالح 

 ".الحيوية لدولة إسرائيل
وقدر . يف حدة األزمةوأجرى مسؤولون في الحكومة اإلسرائيلية اتصاالت مع واشنطن في محاولة لتخف

 .مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن األزمة مع الواليات المتحدة قد تتفاقم
وقالت مصادر في مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية إنها فوجئت بموقف اإلدارة األميركية، معتبرة أن 

نائب الرئيس الحديث عن أزمة، بادرت إليه اإلدارة األميركية بعد أن تم التوصل إلى اتفاق مع 
 . األميركي، جوزيف بايدن، على إنهاء األزمة أصال

وفي محاولة لحشد متفهمين لموقفه، اتصل نتنياهو هاتفيا مع كل من المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، 
 وحدة سكنية في 1600ورئيس الحكومة االيطالية، سيلفيو برلسكوني، وأوضح لهما أن اإلعالن عن بناء 

ادثة مؤسفة ومربكة، وأنه تمت بلورة إجراءات تضمن الحيلولة دون تكرار حادثة من هذا القدس كان ح
  .القبيل مستقبال
كتبت أنه بالرغم من محاوالت مكتب رئيس " هآرتس "، أن15/3/2010، 48 عربونشر موقع

أورن، الحكومة التقليل من حدة األزمة مع الواليات المتحدة، فإن سفير إسرائيل في واشنطن، مايكل 
تحدث مع كافة القناصل اإلسرائيليين في الواليات المتحدة، هاتفيا، مؤكدا أن عالقات إسرائيل مع 

 . عاما35الواليات المتحدة تمر في أزمة هي األشد منذ 
  

   شاخت وعليكم التعامل مع حماس"منظمة التحرير"ن  تقول ألمريكا إدوال عربية: عريقات .2
صائب عريقـات    أن،  كفاح زبون  نقالً عن مراسلها     رام اهللا   من 15/3/2010 الشرق األوسط،    ذكرت

قال إن بايدن أبلغ الرئيس محمود عباس خالل لقائه فـي رام اهللا              المسؤول عن المفاوضات مع إسرائيل،    
وقال عريقات خالل لقاء عمالي فـي        .األربعاء الماضي أن الدولة الفلسطينية باتت مصلحة أميركية عليا        

 الفلسطينية باتت قريبة، على الرغم من أنه لم يقلل من صعوبة المفاوضات على قـضايا                نابلس إن الدولة  
 .متعددة

منظمة التحريـر الفلـسطينية     "وكشف عريقات عن أن دوال في المنطقة باتت تقول لإلدارة األميركية إن             
. تلك الـدول  ، من دون أن يسمي      "شاخت، وال تستطيع تنفيذ حل الدولتين، وإن عليكم التعامل مع حماس          

أنا أقول إن ما يجري عيب، وفلسطين أكبر من الجميع، وأقول للعواصم العربية، مع احترامي               : "وأضاف
  "لهم جميعا، إن فلسطين أهم من عواصمكم كافة

عريقـات دعـا   ، أن بشار دراغمـة  نقالً عن مراسلها    نابلس من 15/3/2010الحياة الجديدة،   وأضافت  
ة المصرية والكف عن المماطلة والعودة الى الشعب الفلـسطيني لتقريـر            حماس الى التوقيع على الورق    

قيادته قائال لم يطلب احد من حماس االعتراف باسرائيل ولكن على حماس ان تعرف ان كل حكومـات                  
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العالم تعترف باتفاقيات الحكومات السابقة وحماس عندما تتولى حكومة يجب عليها ان تكـون حكومـة                
  .س حكومة حماسالشعب الفلسطيني ولي

  
  تصريحات نتنياهو عن االستيطان غير كافية: أبو ردينة .3

وصف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه تصريحات نتانياهو عن :  محمد يونس–رام اهللا 
غير جديدة وغير « وحدة استيطانية في القدس بأنها 1600التوقيت غير المناسب العالن قرار بناء 

فاً ان المطلوب هو إلغاء القرار اإلسرائيلي وعدم العودة إلى سياسة االستفزاز للجانب ، مضي"كافية
وأضاف رداً على تصريحات نتانياهو في جلسة الحكومة اإلسرائيلية التي عقدت امس أن . الفلسطيني

الموقف الفلسطيني واضح، وال بد من الحصول على ضمانات حقيقية لعدم العودة إلى مثل هذه 
  .فاتالتصر

  15/3/2010الحياة، 
  

  الضفة فإن حماس ستتهم السلطةبفيضان  زلزال أو لو وقع: الضميري .4
 ـل  المتحدث باسم األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية اللواء عدنان الضميريقال: )ب ف ا(
لسلطة بأنها ستتهم ا" حماس"نحن على ثقة بأنه لو وقع زلزال أو فيضان في الضفة فإن " فرانس برس"

  . ال يريدون االعتراف بأنها حركة مخترقة من المخابرات اإلسرائيلية)حماس(مسؤولة عنه، وهم 
وتأتي تصريحات الضميري بعد اعتقال إسرائيل ماهر عودة القيادي في كتائب القسام أول من أمس، 

  .فلسطينية وإسرائيلوعلى إثر ذلك قالت حماس إن اعتقال عودة ثمرة التنسيق األمني بين السلطة ال
  15/3/2010الخليج، 

  
  "إسرائيل"الهباش يحذر من االنجرار الى حرب دينية مع  .5

حذر وزير األوقاف الفلسطيني محمود الهباش من االنجرار  :)وكاالت (- من محمد هواش –رام اهللا 
د محم" فتح"وصرح في مؤتمر صحافي مشترك مع عضو اللجنة المركزية لحركة . الى حرب دينية

الصراع مع "دحالن والناطق الرسمي باسم البطريركية االرثوذكسية في القدس عيسى مصلح، بان 
الجانب االسرائيلي هو صراع على حقوق وطنية وانهاء االحتالل، وان اسرائيل تحاول نسف ذلك 

رب دينية لن ننجر الى المربع الذي تريد اسرائيل جرنا اليه، لن ننجر الى ح: "وأضاف". بادعاءات دينية
ال نريدها، ألن هذه الحرب ال يدفع ثمنها من يخوضها، ولكن يدفع ثمنها العالم، ونحن نرفضها وال 

الجانب الفلسطيني لن ينجر الى مربع العنف من جديد، ألننا "وكرر أن ". نريدها وال يمكن ان ننجر اليها
ني التخلي عن حقنا في الدفاع عن جربناه،وال فائدة منه سوى الخراب والدمار للجميع، لكن ذلك ال يع

  ".ارضنا وعن مقدساتنا بكل الطرق المشروعة والتي كفلها القانون والشرعية الدولية
  15/3/2010النهار، لبنان، 

    
  السلطة تقرر منع حجب المواقع االلكترونية ومراقبة الهواتف .6

يني مشهور ابو دقـة يـوم       اصدر وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسط     : اشرف الهور  -غزة  
امس قرارا منع بموجبه حجب المواقع االلكترونية، اضافة الى منع مراقبـة خطـوط الهـاتف الثابـت                  

  .والخليوي
 الوزارة ان ابو دقة قرر بوقف حجب اي موقع الكتروني او اي مراقبة لخطـوط                أصدرتهوجاء في بيان    

محمود عباس، او بقرار قـضائي مـن احـدى          اال بقرار واضح من الرئيس      'الهاتف الثابت او الخلوي     
  .ووفقا لقرار ابو دقة فقد تقرر اعادة المواقع المحجوبة للعمل فورا .'المحاكم المختصة
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مخالفـة للحريـة    'واكد ابو دقة ان حجب اي موقع الكتروني او التنصت على المكالمات الهاتفيـة فيـه                 
ل على حجب اي موقع الكتروني وان اي جهـة          لن تعم '، الفتا الى ان وزارته      'الشخصية ومضيعه للوقت  

متضررة من بعض المواقع تستطيع ان تطلب من الشركة المزودة لخدمات االنترنت حجب تلك المواقـع                
 .'سيكون عرضة التخاذ االجراءات القانونية ضده'وقال ان من سيخالف القرار .'من حسابها

  15/3/2010القدس العربي، 
  

  وضع في غزة أصبح كارثيا بسبب حماس ال : يمغلأبو وزير الصحة  .7
 القاهرة ليشارك ىمغلي وزير الصحة الفلسطيني خالل زيارته القصيرة ال فتحي ابوقال : محمد مبروك

 االستاذ اسامة سرايا رئيس تحرير األهرام قال في حوار معفي اجتماعات وزراء الصحة العرب حيث 
الوزير الفلسطيني في بداية حديثه أن  وقال . صحيايينالفلسط المعاناة التي يعانيها الشعب ىوأطلعه عل

 جعل الوضع كارثيا  2007 استيالء حركة حماس علي مقاليد االمور في غزة في المنتصف االول من عام
 ولم يتسبب فقط في التأثير السلبي علي المشروع الوطني الفلسطيني برمته بل أثر علي أدق تفاصيل  , بها

 كما أصبحت  ,  وعطل عمليات التنمية في قطاع غزة وتسبب في انهيار اقتصادهاحياة الشعب الفلسطيني
وزارة الصحة عاجزة عن خدمة أفراد الشعب الفلسطيني في ظل النقص الحاد في أفراد الطواقم الطبية 

 وقال إن الحل الوحيد للخروج من هذه االزمة  . واالجهزة وتعطل عدد كبير من المستشفيات عن العمل
عادة الترابط الي أبناء الشعب الفلسطيني وتوحيد مؤسساته حتي نستطيع أن نقدم خدماتنا بالمستوي هو إ

   . المطلوب
 ممارسات جيش االحتالل في جميع المناطق بدءا من الحصار الخانق في قطاع غزة إنمغلي  وقال أبو

مي مرورا بالممارسات اليومية انتهاء بما يقوم به قطعان المستوطنين في القدس الشريف والحرم االبراهي
في قري ومدن الضفة الغربية قد جعلت الوضع الصحي مأساويا وأثرت علي جميع أفراد الشعب 

 وأوضح انه طالب األخوة العرب جميعا باستمرار دعمهم علي أن يكون منسقا مع وزارة  , الفلسطيني
    , الصحة لتعظيم الفائدة من هذا الدعم

  15/3/201، ، مصراألهرام
  

  الضفة ستكون صاعقةباالنتخابات و ..المصالحة نوايا غير سليمة بخصوص أمامحماس : الزهار .8
 محمـود الزهـار     . نقال عن مراسلها من غزة أشرف الهور، أن د         15/3/2010القدس العربي،   نشرت  

  بمدينة غـزة   اإلسالميةخالل ندوة سياسية عقدت في الجامعة       قال  عضو المكتب السياسي لحركة حماس      
 األخطاء كمية   إلى، مرجعا السبب في ذلك      "ستشكل صاعقة لسلطة فتح في رام اهللا      " انتخابات قادمة    أي إن

  . لحركة فتحأساءت في الضفة، والتي األمن أجهزةالتي ارتكبتها 
 بكثيـر   أسوأ" في الضفة الخاضعة لسيطرة حركة فتح في الضفة          األمن أجهزة ما قامت به     أن إلىولفت  

عمليات 'تخوف حماس من حدوث     الزهار   وأبدى . " في غزة الخاضعة لحماس    األجهزةلك  مما قامت به ت   
  .إجرائها انتخابات قادمة بدون التوافق على أي في "تزوير

 اتفاق المصالحة   "تحصين" تحدث الزهار عن ملف المصالحة الداخلية، وطالب بضرورة          ة أخرى ومن جه 
  ." واضحةأمورالتوقيع على 'الذي ترعاه مصر، من خالل 
 من االهتمام بآلية الوصول     أكثر بين الفلسطينيين في غزة والضفة،       "الترابط"كذلك طالب بضرورة اعادة     

  . للمصالحة، مجددا مطالبة حركته بضرورة األخذ بمالحظاتها على الورقة المصرية بعين االعتبار
، " في البرامج عبر االنتخابـات     المصالحة المطلوبة هي التي تمثل وحدة وتناسقا وقبوال       " أن الزهار   وأكد

كيـف  "، متـسائال    " نوايا غير سليمة بخصوص التوقيع على الورقة المصرية        أمام" حماس   أن إلىمشيرا  
  ."نحصن االتفاق عند التطبيق؟
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 منها قضية اعتقـال     إنوتحدث الزهار عن ممارسة مصر ضغوطا على حماس لتوقيع المصالحة، وقال            
 تحل هـذه    أن معبر رفح، وتوقع     إغالق إلى إضافةيادي في كتائب القسام،      نوفل الق  أيمن المصري   األمن

 حماس  أنوتحدث عن مشروع حركته السياسي، وشدد على         . المصالحة إلىالقضايا في حال تم التوصل      
المـشروع  " في العالم في وجه      اإلسالميةوقدم الزهار مقترحات لتقوية الحركات       ."بإسرائيللن تعترف   "

  ."مريكي الغربيالكاثوليكي اال
توحد األمة العربية عبر توحد التيارات والحركات       " يأتي من خالل     األفضل اإلسالمي المشروع   أنورأى  

 يعاني من عدم    اإلسالمي واقع العالم    أن  وأوضح ." في الوقت الحالي   األنظمةوالمؤسسات، لصعوبة توحد    
  .ة المنطقة مصر وتركيا وفلسطين مرشحة لقيادأنوجود دولة محورية، ورأى 

أهمية  نقال عن مراسلها من غزة حامد جاد، أن الزهار قلل من 15/3/2010الغد، األردن، وذكرت 
وشكل التمثيل الفلسطيني في مؤتمر القمة العربية المزمع عقدها في مدينة سيرت في ليبيا في السابع 

 أو فتح فالنتيجة إذا حضر شخص أو اثنان أو إن حضرت حماس " وقالوالعشرين من الشهر الحالي
  .، مؤكدا أن المطلوب هو قرار عربي بكسر الحصار من دون الحاجة إلى قمم"واحدة 

وفي معرض تعقيبه على التهديدات اإلسرائيلية بشن حرب جديدة على غزة، بين الزهار أن حركته تضع 
أن تسترخي معتبرا أن في حساباتها أن هناك اعتداء جديداً قادم، ولكنها ال تريد أن تتخوف من ذلك وال 

الحرب األخيرة والمواجهة مع حماس ضربت نظرية األمن القومي اإلسرائيلي، وان الحرب بحسبه لم 
  .أهدافهاتحقق 

إلى ذلك رفض الزهار بشدة مساواة موقف حماس بموقف حركة فتح من القبول بدولة على حدود 
لملكية في شبر واحد من أرض ، موضحا أن األساس في الموضوع أال تعترف لالحتالل با1967
 مع االعتراف بالكيان اإلسرائيلي يعد تنازال عن 67إن قبول حركة فتح بدولة على حدود "وقال . فلسطين

ترفض االعتراف بالكيان وال تحرم " حماس "حق العودة والحق في التحرير لألجيال القادمة، بينما حركة 
  ".أي مواطن من العودة إلى أرضه 

من غـزة   ) د ب ا  ( نقال عن وكالة       15/3/2010الدستور، األردن،    جاء في  األسرى   وبخصوص صفقة 
إن دوال مثل بريطانيا وأيرلندا وأخيرا ألمانيا توسطت إلى جانب مصر في صفقة تبـادل               أن الزهار قال    

وأكد وجود خالفات داخل حركته بشأن مفاوضات صفقة         .األسرى على أمل إنجاز اتفاق دون تحقيق ذلك       
  .ادل، لكنه قال إن استمرار التراجع اإلسرائيلي أجبر الحركة على التراجع ووقف المفاوضاتالتب
  

   "إسرائيل"ماهر عودة ثمرة التنسيق األمني بين السلطة و" القسام"اعتقال القيادي في : حماس .9
عـودة احـد    مـاهر   حماس في تصريح صحافي تعقيبا على اعتقال        حركة  قالت   :وليد عوض  –رام اهللا   

إن عملية اختطاف القيادي البارز في      ": سسي حركة حماس في الضفة والمسؤول العسكري البارز فيها        مؤ
الحركة الشيخ ماهر عودة تمت بعد مطاردة ساخنة ومعقدة وطويلة جداًً امتدت منذ أواخـر التـسعينات،                 

رة الماضية مـا    وإن نجاح ضباط الشاباك في اختطاف الشيخ ماهر بعد فشلها عشرات المرات طيلة الفت             
كان ليتم لوال الجهود األمنية الكبيرة التي مارستها أجهزة فتح في الضفة الغربية وتحديداً في محافظة رام                 

  ."اهللا لمالحقة الشيخ ماهر عودة والمقاومة بكل أطيافها
ثمـرة التنـسيق    " بأنـه من جهته اعتبر فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في قطاع غزة اعتقال عودة              

، معتبـرا   " الخطير بين السلطة الفلسطينية واالحتالل حيث كان مطلوبا ومطاردا من قبل الطرفين            منياأل
 استئصال حمـاس    إطار يأتي في    ألنه وأد للمصالحة    – وإسرائيل بين السلطة    – األمنياستمرار التنسيق   "

  ."لمصالحة الوطنية جهود اأمامعقبة كبيرة " يشكل األمني التنسيق أن، مشددا على "وتقوية حركة فتح
  15/3/2010القدس العربي، 
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  دروعا بشرية في حرب غزة األطفالحماس استخدمت ": الشاباك" .10
ان حركـة   " الـشاباك " زعم تقرير اعده جيش االحتالل االسرائيلي، وجهاز االمن العـام            :القدس المحتلة 

 اطـالق صـواريخ   حماس استخدمت االطفال في غزة دروعا بشرية واقامت قياداتها ونصبت منـصات  
  .  كما ادعى -بالقرب من مئة مسجد ومستشفى خالل الحرب االسرائيلية على قطاع غزة

مركز المعلومـات عـن االرهـاب       "وقد اعد التقرير الذي نشرت صحيفة جيروزالم بوست اجزاء منه           
ـ             " واالستخبارات وى وهو يقع في خمسمائة صفحة ويتضمن مئات الصور واشرطة الفيديو اضافة الى فح

  .. التحقيقات مع معتقلي حماس 
ويشير التقرير الى ان قناصة فلسطينيين اتخذوا من منازل السكان في بيت الهيا مواقع لهم اضافة الـى                  
قيامهم بزرع المتفجرات في االماكن المأهولة موضحا بان هذا التقرير سيقدم الى جهات دولية في اطـار      

  . ن الرد االسرائيلي على تقرير لجنة غولدستو
ويصاحب التقرير عدد من االفالم المصورة التي تثبت حزب المصادر االستخبارية صحة تلك المعلومات              
ومن بينها نقل سيارة ركاب بها عدد من االطفال عدد من الصواريخ كي ال يتقـوم اسـرائيل بـضربها                    

  .حسب زعم معدي التقرير
  15/3/2010وكالة سما، 

  
  67الـ منذ يام هي األخطرالقدس تشهد ثالثة أ: عبد القادر .11

" الغد"القادر في بيان تلقت   حاتم عبد فتحركةحقال مسؤول ملف القدس في : يوسف الشايب –رام اهللا 
 في العام اإلسرائيلي هي األخطر على القدس منذ بداية االحتالل أيام ثالثة أمامإننا : "نسخة منه، أمس

ينة لتنفيذ عمل كبير وخطير فيها من اجل احداث إسرائيل تتخذ إجراءات احترازية في المد.. 1967
  ".تغيير نوعي في الوضع القائم 

ودعا عبد القادر المواطنين الفلسطينيين داخل الخط األخضر، وكذلك الفلسطينيين من سكان مدينة القدس 
ء من قبل اقتحام المسجد الثالثا" ابتداء من اليوم، معرباً عن خشيته من األقصى المرابطة في المسجد إلى

القادر إسرائيل باستغالل انشغال العالم بقضية االستيطان في الضفة الغربية  واتهم عبد ".لمتطرفيناليهود ا
 والبلدة األقصىوالقدس لتنفيذ مخططاتها بتهويد المدينة خاصة المقدسات فيها بما في ذلك المسجد 

  .القديمة
  15/3/2010الغد، األردن، 

  
  تحاوي زار النمسا بالتزامن مع اغتيال المبحوحقيادي ف: مصادر فلسطينية .12

كشفت مصادر فلسطينية خاصة أن قيادياً في حركة فتح، شغل مناصـب أمنيـة رفيعـة، زار            : بروكسل
في إمارة  " حماس"النمسا مؤخراً بالتزامن مع جريمة اغتيال محمود المبحوح القيادي العسكري في حركة             

  . دبي قبل أقل من شهرين
ـ    در، التي فضلت ع   وأضافت المصا   زار النمسا    ، أن القيادي في فتح    "قدس برس "دم الكشف عن هويتها ل

اإلسـرائيلي  " الموساد"عدة مرات في الفترة األخيرة، والتي أكدت شرطة دبي أنها كانت مقر قيادة فريق               
فيينـا  وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا القيادي تعرض للتوقيف فـي مطـار             . الذي نفّذ عملية االغتيال   

الفتـة  , الدولي، حيث ُأفرج عنه فيما بعد، دون أن تشير ما إذا تم ذلك على خلفية اغتيال المبحوح أم ال                    
النظر في الوقت ذاته إلى حالة من االستياء لدى السلطات النمساوية مـن ورود اسـمها فـي جريمـة                    

  .االغتيال، وتعهدت بإجراء تحقيقات واسعة في األمر
  14/3/2010قدس برس، 
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  نتنياهو يريد تفجير العنف في المنطقة: دحالن .13
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحالن إن : )ا ب د(

وحمل دحالن، خالل مؤتمر صحافي  .نتنياهو يريد تفجير العنف في المنطقة إلدانة الموقف الفلسطيني
 سياستها في إليهاياهو المسؤولية الكاملة عن النتائج التي ستؤدي عقده في رام اهللا، أمس، حكومة نتن

كنيس "القدس، واإلجراءات الهادفة للسيطرة على المسجد األقصى في القدس وبناء كنيس يهودي يدعى 
  ".الخراب

ودعا في ذات الوقت المجتمع الدولي الى اتخاذ موقف واضح من نتنياهو الذي يقف خلف كل مشروع 
وشدد على أن المطلوب من اإلدارة . ليس كما يدعي أن القرار األخير جاء من دون علمهاستيطاني و

  . األمريكية الحصول على إجابة محددة بعيداً عن التفاصيل عن مدى إيمانها بعملية السالم
  15/3/2010الخليج، 

  
   ملف المصالحةال وساطة ليبية في : فتح .14

ال توجـد   ": األيـام "مجلس الثوري لحركة فتح لِـ      ، عضو ال  عبد اهللا أبو سمهدانة    قال : حسن جبر  –غزة  
وساطة ليبية في الحوار وإنما محاوالت ليبية إلرضاء الرئيس محمود عباس وحضور القمـة العربيـة                

وأشار إلى أن ليبيا وكثيراً من الدول تحاول التوسط في الحـوار             .الـمقرر عقدها أواخر الشهر الجاري    
ـ    مصالحة، مؤكداً أن السلطة الوطنية وحركـة فـتح متمـسكتان بالرعايـة             الوطني واإلمساك بملف ال

مصر عملت قبل أكثر من ثالث سنوات من أجـل الـمـصالحة الفلـسطينية              : وقال .الـمصرية للحوار 
  .والـملف لن ينتقل من يدها

وأشار إلى أن الورقـة      .نحن نرفض أية محاوالت لنقل الـملف من مصر إلى أية جهة أخرى           : وأضاف
: لـمتعارف عليها بالورقة الـمصرية هي باألساس ورقة فلسطينية تمت صياغتها بأيد فلسطينية، وقال             ا

وطالب أبو سمهدانة حركة حماس بالتوقيع الفوري على الورقة          .إن الفصائل هي التي أكدت هذه الورقة      
ي ينهي االنقسام قبـل     ولـم يستبعد إمكانية التوصل إلى اتفاق فلسطين       .الـمصرية ليتسنى إنهاء االنقسام   

 .عليها" حماس"إن كل شيء وارد، والورقة الـمصرية جاهزة تنتظر توقيع          : انعقاد القمة في ليبيا، وقال    
شاركت في إعداد الورقة الـمصرية التي أنصفتها أكثـر مـن غيرهـا،             " حماس"وأكد أبو سمهدانة أن     

  .توقيع الفوريورفض مبرراتها لعدم التوقيع، مؤكداً أهمية أن تسارع إلى ال
 15/3/2010األيام، فلسطين، 

  
   لم يعد لها وجود" لمنظمة التحريرالدائرة السياسية"فتح تعاني اإلفالس و: األحمد .15

 القطب البارز   إعفاءأكد عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عزام األحمد بأن           : بسام البدارين  –عمان  
اسية لمنظمة التحرير يعني بأن هذه الدائرة لم يعد لهـا       في الحركة فاروق القدومي من رئاسة الدائرة السي       

وجود من الناحية العملية مشيرا ألن العالم لم يعد يريد منظمة التحرير الفلسطينية كعنوان ولم يعد يعتمد                 
وأوضح األحمد ان الرئيس محمود عباس قرر أن يتسلم بنفسه رئاسة الدائرة السياسية كي ال                .هذا اإلطار 
انتهت تماما معتبرا ان وزارة الخارجية الفلسطينية هي البديل والوريـث الـشرعي للـدائرة               يقال بأنها   

  .السياسية في تونس
وقال األحمد ان خطط الرئاسة الفلسطينية تضمنت الحفاظ شكال على طابع وهوية منظمة التحرير عبـر                

حة التونسية بمعرفـة الحقيقـة      السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج مطالبا كوادر المنظمة في السا         
  . العالم لم يعد يريد منظمة التحرير الفلسطينيةأنوالواقع وهي 

وأدلى عزام األحمد بهذه األحاديث خالل اجتماع مغلق عقده أمس األول بنخبة من أعضاء الصف الثاني                
س في اطـار    والثالث من متقاعدي حركة فتح والمنظمة في كادر تونس وهو اجتماع أمر به الرئيس عبا              
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 الدائرة السياسية ومكاتب حركة فتح وفرع الصندوق        إغالق الجدل المتنامي في تونس بعد       الحتواءالسعي  
 تونس الى مالك جيش لتحرير الفلـسطيني        إقليمالقومي وتحويل جميع أفراد كادر الحركة والمنظمة في         

  . التقاعدإلى معظمهم إحالةقبل 
 ان قرارات احالة المتفرغين في حركة فتح الى كادر جيش التحرير             في نفس اللقاء قوله    األحمدونقل عن   

ثم تقاعدهم اتخذت بسبب حالة اإلفالس المالي التي تمر بها الحركة، مشيرا الى ان استثمارات حركة فتح                 
نبحث اليوم عن بقايا هذه االستثمارات دون التطرق لمسؤولية من أداروا هذه االستثمارات             : وقال. وهمية
  .ة او التطرق للتفاصيلالوهمي

وأبلغ األحمد المستائين الذين اجتمع بهم بأن الرئيس محمود عباس فوجىء بمغادرة الرجل الثـاني فـي                 
فوجئنا بمغادرته وكنا سـنقيم     : حركة فتح ابو ماهر غنيم األسبوع الماضي لتونس بدون حفل وداع، وقال           

  .له بأمر الرئيس حفل وداع
يني في تونس على الرئيس عباس تكليف األحمد بلقائهم رغم أنـه يمثـل              وأخذ بعض قادة العمل الفلسط    

ـ            أن اللقاء الذي عقـده      "القدس العربي "حركة فتح وال عالقة له بمنظمة التحرير، وقالت مصادر متابعة ل
األحمد اقتصر على كوادر من الدرجة الثانية والثالثة ولم يدعى اليه او يشارك به كبار أركـان الحركـة          

 قياديا وقعوا قبل يومين مذكرة ارسلت ألعـضاء         20مة الموجودين في تونس فقد تغيب عن اللقاء         والمنظ
  .اللجنة المركزية الحركية تطالب بالتراجع عن قرار اغالق مكتب حركة فتح في تونس

وتضمن لقاء االحمد مع الكادر انتقادات مباشرة للرئيس عباس وأبو ماهر غنيم النهما أعادا الى سجالت                
لعمل والوظيفة والرواتب حراس مكاتبهما ومنزليهما في العاصمة تونس فيما أوقفت قيود العشرات مـن               ا

  .غير هؤالء الحراس
  15/3/2010القدس العربي، 

  
   تحذر رجال المقاومة من الهاتف الخلوي"القسام" .16

اعتقال كشفت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس أن االحتالل استطاع  :غرة
مقاومين من خالل تتبع الرسائل النصية القصيرة المتناقلة بينهم عبر الهواتف النقالة التي وصفتها ب 

وقالت في تقرير نشرته على موقعها اإللكتروني، أمس، إن دراسات أمنية أجراها ". الجاسوس الصغير"
حديد مكان المقاومين من في سجون االحتالل أثبتت أن االعتقاد بعجز االحتالل عن ت" حماس"أسرى 

  ". اعتقاد خاطئ"خالل استخدام الرسائل النصية القصيرة هو 
إرسال هذا النوع من الرسائل فيه خطورة أمنية كبيرة على المقاومين، ويساعد على كشف "وأكدت أن 

ية عدداً كبيراً من الخاليا العسكر"وأوضح األسرى في دراستهم أن ". مكانهم وتحركاتهم بأسهل الطرق
  ".المعتقلة في سجون االحتالل حالياً كان الهاتف النقال السبب الرئيس وراء الوصول إليها

  15/3/2010الخليج، 
  

  ة وبالكاد تفوه بكلمة دقيق34 استمرت  بين كلينتون ونتنياهو"مكالمة التوبيخ" .17
هـيالري كلينتـون    قالت الصحف اإلسرائيلية، أمس، إن مكالمة التوبيخ التي أجرتهـا           ": األيام "-القدس  

 دقيقة بـدالً    34وزيرة الخارجية االميركية مع رئيس الحكومة االسرائيلية يوم الجمعة الماضية استغرقت            
  .من أن تكون لعشر دقائق كما جرت العادة

االسرائيلية إن نتنياهو، بالكاد، تفوه بكلمة خالل المكالمة التي شـبهها مـسؤول             " هآرتس"وقالت صحيفة   
 .قترب من صورة مدرس يوبخ تلميذاً وليس محادثة عمل بين مسؤولي دولتين صديقتين            اميركي بصورة ت  

إن السلوك االميركي في معاملة نتنياهو وتوبيخه تذكر بطريقة داني ايالون نائب وزيـر              " هآرتس"وقالت  
يـد  وقالت انه ليس معروفاً على وجـه التحد        .الخارجية االسرائيلية في اذالل السفير التركي قبل شهور       
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الذي وجهته ادارة اوباما لنتنياهو، ولكن من المؤكد أنه يتـضمن شـروطاً سـتقوض               " االنذار"مضمون  
 .عالقات نتنياهو مع حزب اسرائيل بيتنا وحركة شاس، وستفجر خالفات داخل الليكود

  15/3/2010األيام، فلسطين، 
  

   والواليات المتحدة"سرائيلإ"بين  نتنياهو أخل في العالقات: ليفني .18
، تسيبي ليفني، إن رئـيس الـوزراء        "كاديما"قالت رئيسة المعارضة وزعيمة حزب      : يديعوت احرونوت 

" األزمـة "اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أخل في عالقات الثقة بين اسرائيل والواليـات المتحـدة جـراء                
 خالل زيارة نائب    األخيرة بين الدولتين بسبب المصادقة على وحدات استيطانية جديدة في القدس المحتلة           

، "منظومة العالقات بين الدولة هي قبل كل شـيء الثقـة          : "وأضافت ليفني . الرئيس األميركي إلسرائيل  
اسرائيل بحاجة لرئيس حكومة له درب ورؤيـة        "وقالت ليفني في مؤتمر لمعاقات الجيش اإلسرائيلي إن         

نتنياهو لـم يقـرر   "ارت ليفني إلى أن     وأش)". وزير الداخلية (وال يودع األمن القومي في يدي ايلي يشاي         
وأضـافت ان مـن     ". بعدما ماذا يريد، وضعفه هذا تسبب بإنهيار سياسي، كانت ذروته األسبوع األخير           

  .يعتقد ان انعدام القرار يخدم مصلحة دولة اسرائيل فهو مخطئ
ا إلى التهدئـة،     وتطرقت ليفني إلى تصريحات نتنياهو في مستهل جلسة حكومته األسبوعية التي دعا فيه            

إن كان رئيس الحكومة يقترح على الجميع التهوين وأن كل شيء جيد، فقد حان الوقت إلسماعه                : "وقالت
يمكن تغيير الواقع، وهـذا يطلـب رئـيس         ... الحقيقة، فليس قدراً من السماء أن كل العالم أصبح ضدنا         

 ...". وزراء يملك رؤية ودرب
  15/3/2010الدستور، األردن، 

  
  لمنطقة القدس المكلفة باالستيطان" لجنة التنظيم والبناء"تلغي اجتماع " ئيلإسرا" .19

اجتماع هيئة مكلفة شؤون االستيطان في القدس المحتلة، وذكر الموقع " إسرائيل"ألغت  :القدس المحتلة
ة لمنطق" لجنة التنظيم والبناء"، أمس، أنه تم إلغاء اجتماعات لما تسمى "هآرتس"اإللكتروني لصحيفة 

ورجحت الصحيفة . القدس المحتلة كان مقرراً عقدها لبحث مخططات توسيع استيطاني جديدة في القدس
وأضافت الصحيفة . والواليات المتحدة" إسرائيل"أن يكون الهدف تجنب تصعيد األزمة في العالقات بين 

 بتغيير الجدول في أعقاب إلياهو يشاي أنه أمر اللجنة" اإلسرائيلي"أنه على الرغم من نفي وزير الداخلية 
، إال أن أعضاء في اللجنة تلقوا جدول عمل جديدا بعدما أزيلت منه األبحاث المتعلقة بمخططات "األزمة"

  ".نافيه يعقوب"و" راموت"و" غيلو"استيطانية في أحياء 
  15/3/2010الخليج، 

  
  "ئيل بيتناإسرا"شاس أو "يلمح إلى احتمال انضمامه للحكومة في حال إخراج " كاديما" .20

المعارض ألمحوا إلى احتمال انضمام " كاديما"أن قياديين في حزب " إسرائيلي"ذكر تقرير  :القدس المحتلة
من االئتالف، معتبرين أن انضمام " إسرائيل بيتنا"أو " شاس"الحزب إلى حكومة نتنياهو في حال إخراج 

  .مع واشنطن" األزمة"العالم، في إشارة إلى في " إسرائيل"مكانة " إنقاذ"ليفني من شأنه " كاديما"رئيسة 
  15/3/2010الخليج، 

  
  "األكثر أخالقية في العالم"جيشنا هو :  ينتقد تقرير غولدستونباراك .21

انتقد وزير الحرب اإلسرائيلي أيهود باراك خالل زيارته ألحدى مـدارس الجليـل             : يديعوت احرونوت 
ائيلي هو الجيش األكثر أخالقاً، وأن تقرير غولدسـتون         أن الجيش اإلسر  "السفلي تقرير غولدستون، قائالً     

كمـا   ".هم لن يردعونا من العمل ضـد اإلرهـاب        "، مشدداً   "في أعيننا هو تقرير مغلوط ويدعم اإلرهاب      
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أنـا أفهـم أن     "تطرق وزير الحرب إلى موضوع رفض عرب الداخل التطوع في التجنيد للجيش، قائالُ              
ة العسكرية ويجب إيجاد بدائل لذلك مثـل التطـوع فـي الخدمـة              جزءاً من العرب ال يتطوعون للخدم     

  ".من ال يريد الخدمة الوطنية فيجب التعامل معه بشكل مالئم"، مضيفاً "الوطنية
بأنه لـيس تهديـدا     "وفي تساؤل لتالميذ حول التهديدات التي يطلقها حزب اهللا في الشمال أجاب باراك،              

". ذ ذلك الوقت هم حذرون ونحن نوصيهم بعدم فتح مواجهة معنـا           حقيقيا علينا، هم تلقوا ضربة قوية ومن      
  ". نا ال ينامونؤإسرائيل هي األقوى في الشرق األوسط وأعدا"وختم

  15/3/2010الدستور، األردن، 
  

  الجيش االسرائيلي ينشئ قرية اسفلها انفاق لتدريب الجنود على حرب جديدة ضد غزة .22
صحيفة يسرائيل هيوم العبرية أمس أن الجيش يعمل هذه األيام          ذكرت   :قنا- يو بي أي   -فلسطين المحتلة 

على حفر أنفاق في مرفقين للتدريب في سالح الهندسة، لتأهيل جنوده للقتال داخل األنفاق لمواجهـة مـا                  
  . أسمته تحدي األنفاق الذي واجه الجيش خالل الحربين األخيرين على لبنان وقطاع غزة

رة األولى التي يبني فيها الجيش اإلسرائيلي مرافق تدريب تشمل شبكة           وبحسب الصحيفة فإن هذه هي الم     
مشيرة إلى أن المعسكر األول سيقام      , أنفاق بلغت تكلفتها ماليين الشواقل، لتكون جاهزة خالل العام المقبل         

في مدرسة سالح الهندسة وسيشمل منازل ومباني فوق شبكة أنفاق شبيهة بتلك الموجـودة فـي قطـاع                  
حيث تعمل وحـدة سـالح الهندسـة        " سيركين"ما المعسكر الثاني سيقام في قاعدة عسكرية في         بين..غزة

  .للمهمات الخاصة، التي تختص في معالجة األنفاق
  15/3/2010الشرق، قطر، 

  
  قامة جدار على امتداد الحدود مع مصر إ  تقر"سرائيلإ" .23

لسته االسبوعية امس اقامة جدار علـى       أقر مجلس الوزراء االسرائيلي خالل ج     :  د ب أ   -القدس المحتلة   
وتهريب الوسائل القتالية والمخدرات واالشـخاص عبـر        " التخريب"امتداد الحدود مع مصر لمنع انشطة       

 مليون شـيكل    75وذكرت االذاعة االسرائيلية انه سيتم خالل العام الحالي توظيف           . الحدود الى اسرائيل  
وقـال  . وبحيث يطلب من وزارة الدفاع تمويل ثلث هذا المبلغ        القامة الجدار   )  مليون دوالر  20اكثر من   (

وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك، ان وزارته تؤيد فكرة اقامة الجـدار، مـضيفا ان الحمايـة مـن                   
. المتسللين تشمل عدة اجراءات منها التنسيق مع مصر واعادة المتسللين سريعا الى شبه جزيـرة سـيناء           

  .غرامات على من يقوم بتشغيل المتسللينواكد باراك اهمية فرض 
  15/3/2010الدستور، األردن، 

  
   من قذائف الدبابات المسماريةتخلص تدريجياًست "سرائيلإ" :سالح المدرعات .24

قال ضابط كبير بالجيش االسرائيلي يوم االحد ان : دان وليامز، )رويترز) (اسرائيل(تل هشومير 
 300 ات أمريكية الصنع تنثر االف السهام القاتلة في مساحةاسرائيل تتخلص تدريجيا من قذائف دباب

وقال البريجادير جنرال أجاي يحزقيل قائد سالح  . وستستخدم بدال منها قذيفة أكثر دقة تنتج محليامتر،
 شهرا وانها 15المدرعات لرويترز ان اسرائيل استخدمت القذائف المسمارية في الهجوم على غزة قبل 

كما قال  .زونا منها يكفيها لسنوات من التدريب والعمليات لكنها لن تشتري المزيد منهاما زالت تمتلك مخ
ان عملية اضافة دفاعات مضادة للصواريخ الى الدبابات الجديدة بعد الخسائر التي مني بها سالح 

 ستغطي أول بضع عشرات من الدبابات بنهاية هذا العام في مؤشر الى 2006المدرعات في لبنان في 
  .أن سالح المدرعات ال يتوقع حربا قبل ذلك

  14/3/2010وكالة رويترز، 
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  فورا" مغادرة ارض اسرائيل" تطالب غير اليهود بـ في القدس جماعات يهودية .25

ارض " دعت جماعات يهودية متطرفة في القدس، السكان غير اليهود بمغادرة ما اسمته :معا–القدس 
مكتوب في التوراة ايضا بان "ي بيان وزعته في شوارع القدس وقالت الجماعات المتطرفة ف ".اسرائيل

ارض اسرائيل هي االرض الصغيرة هي ملك للشعب اليهودي فقط، ومن الممنوع سكن غيرهم فيها 
  ".بصورة دائمة

  14/3/2010وكالة معاً، 
  

  "هجرة األدمغة" تخطّط لوقف "إسرائيل" .26
ى مكافحة تزايـد هجـرة األدمغـة والمتخصـصين          أقرت الحكومة اإلسرائيلية، أمس، مخططاً يهدف إل      

الخطة، المقدر أن تصل تكلفتها إلى      "، فإن   "يديعوت أحرونوت "وبحسب صحيفة   . اإلسرائيليين إلى الخارج  
نحو نصف مليار دوالر، تأتي محاولة لمنع استمرار الظاهرة، وإعادة العلماء من الخارج، على أن تطبق                

 وتقضي الخطة بتشييد خمسة مراكز بحثية في مجاالت مختلفـة داخـل             ".خالل السنوات الخمس المقبلة   
تحويل النظام التعليمي ليكون    "، إضافة إلى    "الجتذاب العلماء والباحثين من الخارج    "الجامعات اإلسرائيلية،   

  ".شبيهاً بالنظام المطبق في الجامعات األميركية
  15/3/2010األخبار، 

  
 كولومبياو" إسرائيل" بين شبهات بالفساد تعطّل صفقة أمنية .27

ذكرت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي، أمس األول، أن وزارة الدفاع فتحت تحقيقاً حول : )أ ش أ(
مفادها أن عنصراً يعمل في الصناعات العسكرية اإلسرائيلية أفشل صفقة بين شركة " شبهات خطيرة"
 .  مليون دوالر50ت قيمتها إلى اإلسرائيلية والحكومة الكولومبية وصل" ألبيت"

  15/3/2010السفير، 
 

   تجري تدريبات أمنية في ميناء حيفا"إسرائيل" .28
أعلنت إسرائيل أنها ستجري اليوم  تدريبات أمنية في ميناء حيفا، تستهدف اختبار التعامل مع تهديد كبير                 

  . األخرىلميناء المدينة ويتضمن دعم التنسيق بين شرطة الميناء واألجهزة األمنية
" البيان التـدريبي األمنـي    "اإلسرائيلية في موقعها االلكتروني أن      " الجيروزاليم بوست "واوردت صحيفة   

يشتمل على سيناريوات عدة بينها شن هجوم بسيارة كبيرة مفخخة على الميناء فضالً عن قيام عناصـر                 
در أمنية إن ارتاالً من المركبـات       وقالت مصا . انتحارية بتفجير نفسها لنسف البنية األساسية لميناء حيفا       

  .ستجوب الميناء طوال النهار
  15/3/2010، النهار

 
   في القدس احتجاجاً على الفصل بين الرجال والنساء في الباصات العامة إسرائيليةتظاهرة .29

تظاهر أكثر من ألف إسرائيلي، من الرجال والنساء، مساء أول من أمس في :  أ ف ب-القدس المحتلة 
لغربية احتجاجاً على الفصل بين الرجال والنساء في باصات النقل العام في الخطوط التي تصل القدس ا

) وسط(ووجهت زعيمة المعارضة ورئيسة حزب كاديما  .الى المناطق اليهودية المتشددة في إسرائيل
في الحافلة من يعد المرأة الى الصفوف الخلفية "تسيبي ليفني رسالة دعم الى المتظاهرين أكدت فيها أن 

  ". يعيدها الى الصفوف الخلفية في المجتمع أيضاً
 15/3/2010الحياة، 
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  محكمة إسرائيلية ترفض وقف البناء في بؤرة استيطانية عشوائية  .30

رفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية التماسا قدمه مواطنون فلـسطينيون ومنظمتـان            :يو بي أي  -تل أبيب 
ار قرار يوقف أعمال بناء تجري في بؤرة استيطانية عشوائية وبشكل           حقوقيتان إسرائيليتان يطالب بإصد   

  . يتناقض مع قرار الحكومة بتعليق أعمال بناء جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة
  15/3/2010الشرق، قطر، 

  
  يعتقدون بضرورة عدم المساواة بين فلسطيني الداخل واليهود نصف طلبة الثانوية :استطالع .31

ُ أجراه معهد بحث إسرائيلي، أن نصف طلبة المدارس الثانوية : الناصرة كشف استطالع للرأي
اإلسرائيلية، يعتقدون بضرورة عدم المساواة في الحقوق بين اليهود وفلسطيني الداخل، فيما عارض أكثر 

  .من ثلثهم إخالء المستوطنات في الضفة الغربية
  14/3/2010قدس برس، 

  
  ليالً وتُخرج المعتكفين بالقوةوشرطة االحتالل تقتحم األقصى .. .مواجهات عنيفة في القدس .32

، بين المواطنين من سكان أحياء أمساندلعت مواجهات عنيفة، مساء  :)وفا (– عبد الرؤوف أرناؤوط
مختلفة من مدينة القدس المحتلة من جهة، وقوات وشرطة االحتالل من جهة أخرى، وقال شهود عيان 

 حي رأس العامود المطل على البلدة القديمة وعلى المسجد األقصى المبارك، إن المواجهات وقعت في
وأضافوا إن السكان خرجوا  .وفي حارتي باب حطة والسعدية المالصقتين والمجاورتين للمسجد األقصى

، كما استخدمت مكبرات الصوت "بالروح بالدم نفديك يا أقصى: "من منازلهم وهم يرددون ويهتفون
  .مواطنين الخروج من منازلهم للدفاع عن المسجد األقصى وفك الحصار عنهللطلب من ال

ورشق شبان جنود وشرطة االحتالل بالحجارة والزجاجات الفارغة كما أشعلوا اإلطارات في الشوارع 
الرئيسية، بينما ردت قوات االحتالل بالقنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة المسيلة للدموع 

وأكد أحد سكان المنطقة وقوع عدة إصابات بين المواطنين، فيما  . والمغلف بالمطاطوالرصاص الحي
  .تحاول قوات االحتالل اعتقال عدد من الشبان بمساعدة عناصر من وحدة المستعربين

 وقاموا األقصى بعد صالة العشاء، المسجد اإلسرائيلية، اقتحم العشرات من أفراد الشرطة أمسومساء 
 قوات كبيرة من الشرطة اقتحمت أن شهود عيان  وأفاد.معتكفاً من داخل المسجد بالقوة 20بإخراج نحو 

  . جميع المعتكفين فيهوأخرجتالمسجد 
وكان عدد من المصلين من فلسطينيي الداخل اعتكفوا بعد أداء صالة العشاء بنصف ساعة داخل المسجد 

خارجه، ثم احتجاز هوياتهم ومطالبتهم بمراجعتهم القبلي ولكنهم فوجئوا باقتحام المسجد ودفعهم بالقوة إلى 
  .إلى مخفري شرطة القشلة والمسكوبية

  15/3/2010األيام، فلسطين، 
  

  اليوم" كنيس الخراب" عسكري إسرائيلي في القدس قبيل افتتاح 5500نشر  .33
 شرعت الشرطة اإلسرائيلية، أن  محمد يونس،رام اهللانقالً عن مراسلها في  15/3/2010الحياة، نشرت 

في فرض إجراءات غير مسبوقة في مدينة القدس، منها منع من هم من غير سكان البلدة القديمة من 
 إلى قرار بمنع من هم دون سن الخمسين من الوصول األخير، وسبق اإلجراء اإلسرائيلي إليهاالدخول 
عمال ألصحاب اأجار وضراراً بالغة بالطالب والتأوألحق اإلجراء اإلسرائيلي الجديد  .األقصىالمسجد 

وضربت الشرطة مدعومة بقوات من وحدات . حياء أخرىأالقائمة في البلدة القديمة الذين يقطنون في 
 في الجيش حصاراً على البلدة القديمة، وشرعت في عمليات دهم لالماكن العامة مثل "حرس الحدود"
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ونصبت السلطات منطاداً في  .رىاألخ األحياءالمقاهي ومحال االنترنت بحثاً عن مواطنين من سكان 
وواصلت في الوقت ذاته إغالق بوابات المسجد األقصى، . سماء البلدة القديمة لمراقبة تحركات السكان

 القدس للصالة في الشوارع والطرق القريبة أهاليوأبقت على ثالث منها مفتوحة، واضطر العشرات من 
  .من بوابات القدس بعد منعهم من دخول المسجد

العبرية قالت إن الشرطة " هآرتس" صحيفة ، أنالناصرة من 15/3/2010 قدس برس،افت وأض
القدس، شرقي ، ما يزيد عن ألفين وخمسمائة من عناصرها في )15/3(اإلسرائيلية تنشر، اليوم االثنين 

ن ، فيما يستمر فرض قيود على دخول الفلسطينيي"كنيس الخراب"بالتزامن مع موعد افتتاح ما يسمى بـ
نشرت منذ يوم الجمعة الماضية أكثر إلى أن الشرطة كانت قد  الصحيفة أشارتو .إلى المسجد األقصى

  . شرطي5500من ثالثة آالف عنصر أمني، ليرتفع العدد إلى نحو 
  

  مشروع تهويدي من الدرجة األولى مرتبط ببناء الهيكل الثالث "كنيس الخراب: "مؤسسة األقصى .34
كنيس " في تقرير لها أن ما يسمى بـ"مؤسسة األقصى للوقف والتراث"أكدت  : عبد القادر فارس- غزة

 وكشفت.  هو مشروع تهويدي من الدرجة األولى، و مرتبط ببناء الهيكل الثالث المزعوم"الخراب
 في بيان لها أن المؤسسة اإلسرائيلية تعمدت رسم المسجد اإلبراهيمي ومسجد بالل بن رباح المؤسسة

وقالت المؤسسة إنها حصلت على بعض .  باعتبارهما من التراث اليهودي" الخرابكنيس"داخل قبة 
الصور من مصادر خاصة، باإلضافة إلى ما نشر من صور على مواقع عبرية عن بناء ما يسمى 

، حيث لوحظ أن هناك رسومات كبيرة لعدة معالم إسالمية داخل قبة الكنيس من بينها "كنيس الخراب"بـ
  .يمي في الخليل، ومسجد بالل بن رباحالمسجد اإلبراه

  15/3/2010عكاظ، 
  

  إلى شد الرحال لألقصى المبارك والصالة فيهيدعو مفتي القدس  .35
دعا مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين الفلسطينيين  :محمد هواش والوكاالت –رام اهللا 

صاً في ظل المخاطر الحقيقية التي تهدده  المبارك والصالة فيه، وخصواألقصى شد الرحال للمسجد إلى
، وتفرض إعماره المبارك وتمنع المصلين من األقصى سلطات االحتالل تقتحم المسجد إن"وقال  .حالياً

، وغير ذلك من المسارات واالعتداءات التي أبوابهوتغلق . سفلهأ األنفاققيوداً مشددة على رواده، وتحفر 
 عليه، فهي لم تكتف ببناء الوحدات االستيطانية في مدينة القدس صارت تشكل خطراً حقيقياً ملموساً

 مستوطنيها ليعيثوا خراباً أليدي العنان أطلقت وإنما جدار الفصل العنصري، بإقامةوالنيل من مقدساتها 
 األقصى الفلسطينية، وها هي تساندهم في فتح كنيس يدعى كنيس الخراب بالقرب من األراضيفي 

  ".أفعالهم وقفية غير آبهة بمشاعر المسلمين وحقوقهم وردود إسالمية عربية اضأرالمبارك وعلى 
 15/3/2010النهار، 

  
  إن هذه اللحظات هي األصعب في تاريخ األقصى: التميمي .36

سالمية  تيسير رجب التميمي قاضي قضاة فلسطين، رئيس الهيئة اإل.كد الشيخ د أ: وليد عوض-رام اهللا 
ن واجب نصرة القدس وتحريرها والدفاع عن المسجد أحد أللمقدسات االمسيحية لنصرة القدس وا

وبين  .خالقيةأنسانية وإليه هو واجب ديني ووطني ومسؤولية إقصى المبارك وحمايته وشد الرحال األ
رهاب المنظم والممنهج، وقال، نواع اإلأبشع قصى يتعرضان ألن القدس واألأ في بيان صحافي، التميمي

العالم العربي التميمي وطالب  . المباركاألقصى في تاريخ المسجد األصعبهي  هذه اللحظات إن
 االستفزازية ونصرة مدينة القدس اإلجرامية األعمالسالمي، بتحمل مسؤولياته في التصدي لهذه واإل

 المبارك مسرى النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم من خطر التهويد والهدم والتدخل في األقصىوالمسجد 
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، والمجتمع الدولي بالضغط على حكومة االحتالل اإلسرائيلي لوقف أولوياتهم ووضعه على سلم شؤونه
 المحتلة ومقدساتها باألراضي باالتفاقيات والمعاهدات التي تمنعها من المساس وإلزامهاانتهاكاتها 

  . والحضارياإلنسانيواالعتداء على تراثها 
  15/3/2010القدس العربي، 

  
  و لتحرك عربي وفلسطيني لحماية األقصىأوقاف القدس تدع .37

حذرت دائرة أوقاف القدس من خطورة تهديدات : نادية سعد الدين ويوسف الشايب -رام اهللا - عمان
جماعات يهودية متطرفة اقتحام المسجد األقصى المبارك غداً الثالثاء، داعية إلى تحرك عربي إسالمي 

الجماعات اليهودية المتطرفة تهدد منذ أيام "خطيب إن وقال مديرها عزام ال .والتصدي لتهويد القدس
باقتحام المسجد األقصى في السادس عشر من الشهر الحالي، وذلك إلقامة احتفاالت تتعلق ببناء الهيكل 

تهديدات تلك الجماعات خطيرة، وال بد من أخذ الحيطة والحذر " إن :"الغد"وأضاف لـ ".المزعوم
تفجر األوضاع وإشعال نار إسالمية كبيرة "، محذراً من " القتحام األقصىللتصدي ألي محاولة من جانبها

  ".في حال المساس بالمسجد األقصى، الذي يهم كل المسلمين والعرب واإلنسانية جمعاء
  15/3/2010الغد، األردن، 

  
  تصعيد االحتالل في القدس سيفجر المنطقة والعالم: إبراهيم صرصور .38

عربي في البرلمان اإلسرائيلي إبراهيم صرصور، رئيس القائمة الموحدة  استنكر النائب ال:الناصرة
في مدينة القدس المحتلة والمسجد األقصى " غير المسبوق"والعربية للتغيير، التصعيد اإلسرائيلي 

محاولة إسرائيلية "واعتبر أن ما يجري  .، محذراً من أن هذا التصعيد سيفجر المنطقة والعالم"المبارك
رض سياسة األمر الواقع، ضمانا ألكثرية يهودية تجعل من إمكانية أن تكون القدس الشرقية يوما سافرة لف

وأكد النائب إبراهيم صرصور في بيان مكتوب وصل  ".عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة أمراً مستحيالً
قف هذا الزحف تستدعي تحركاً عربياً ودولياً جدياً يو"نسخة منه على أن األحداث األخيرة " قدس برس"

كما ويستدعي منا نحن المجتمع العربي في الداخل تكثيف دعمنا . اإلسرائيلي المدمر قبل فوات األوان
  ".للقدس واألقصى وعلى جميع المستويات

  15/3/2010قدس برس، 
  

  لن نتهاون في المشاركة في الدفاع عن المقدسات اإلسالمية: البطريركية األرثوذكسية في القدس .39
 في القدس األرثوذكسيةالناطق الرسمي باسم البطريركية  قال :)وكاالت (– محمد هواش – رام اهللا

نحن : "وقال". أمالكها حملة استيطانية تستهدف األرثوذكسيةمواجهة الكنيسة " عن اًتحدثمعيسى مصلح، 
وقنا وحقوق ندفع ثمناً باهظاً لصد هذه الهجمة، وخصوصاً في باب الخليل، وسنقدم المزيد دفاعاً عن حق

، اإلسالمية ولن نتهاون في المشاركة في الدفاع عن المقدسات إقصائنا في مواجهة محاوالت إخواننا
".  والحضارات، ال مدينة للكراهية واغتصاب حق اآلخراألديانوتلبية نداء القدس بأن تكون مدينة لتالقي 

 اإلسالميةل للتآخي والوحدة وقوف القدس شامخة تتحدى الجبروت وتؤكد قدسيتها، وهي مثا"وأكد 
  ". رمزاً للقدس، والقدس رمزاً لهاأصبحتالمسيحية التي 

 15/3/2010النهار، 
  

  جنوب نابلس "سلمان الفارسي"االحتالل يقرر هدم مسجد  .40
في نابلس، " معا" كشف غسان دغلس مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية لمراسل :نابلس
 في قرية بورين اإلنشاءمؤلف من ثالثة طوابق قيد " سلمان الفارسي"جد  إسرائيل قررت هدم مسأن
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 بوقف البناء وهدم المبنى بعد سبعه أيام  المدنية اإلسرائيلية قراراًاإلدارة أصدرت أنجنوب نابلس، بعد 
  .من تاريخ صدور القرار

 مجلس التنظيم إن "معا"وقال المحامي توفيق جبارين محامي الجانب الفلسطيني في القضية لمراسل 
 المدنية اإلسرائيلية أصدر القرار بهدم المسجد لإلدارةالتابع " بيت ايل" اإلسرائيلي في منطقة األعلى
 لتنفيذ القرار، مشيرا انه اتصل شخصيا برئيس مجلس قروي بورين علي عيد أيام مهلة سبعة وأعطى

 وأضافعلى نسخة منه، " معا"ت وكاله وأكد علي عيد انه تلقي نص القرار الذي حصل .وابلغه بالقرار
 وسط القرية وفجأة ظهر اإلسرائيليون وقالوا 1967 هذا المسجد محاط بعدة منازل بنيت منذ عام أنعيد 

  .التي تخضع للسيطرة اإلسرائيلية" C"انه يقع ضمن خطوط منطقة 
رسمية من الجانب انه تلقى اتصاالت " معا"لؤي السعدي مدير االرتباط الفلسطيني بنابلس قال لـ

 بتجميد القرار  رسمياًهل تلقيتم كتاباً..  قرار هدم المسجد قد تم تجميده وعند سؤالهإناإلسرائيلي تقول 
وعقب المحامي جبارين بالقول  ". رسمياًحتى اللحظة لم نتلق كتاباً" :مثلما تلقيتم قرارا بهدم المسجد؟ قال

  .والقرار الشفوي في المحاكم اإلسرائيلية ال قيمة لهانه وحسب القانون فان القرار ساري المفعول 
  14/3/2010وكالة معاً، 

  
  "المثلث" ألف وحدة سكينة ليهود متزمتين في 25 يحتجون على إقامة 48فلسطينيو  .41

، عن احتجاجهم الشديد على 1948 عبر المواطنون الفلسطينيون، داخل األراضي المحتلة سنة :الناصرة
يلية إقامة آالف الوحدات السكينة لليهود المتزمتين بالقرب من منطقة المثلث، ذات نية الحكومة اإلسرائ
فقد تظاهر الفلسطينيون في منطقة وادي عارة على حدود األراضي الفلسطينية  .األغلبية الفلسطينية

  .، احتجاجاً على قرار الحكومة توسيع مستوطنة يهودية مجاورة للمنطقة1948المحتلة عام 
، لقد تظاهر العشرات من العرب احتجاجاً على نية الحكومة )14/3(ذاعة العبرية، يوم األحد وقالت اإل

اإلسرائيلية إقرار مشروع إقامة خمس وعشرين ألف وحدة سكنية للمتزمتين اليهود، في مستوطنة 
ية في نقلت اإلذاعة عن رئيس اللجنة الشعب و.المجاورة لوادي عارة في منطقة المثلث" كاتصير حاريش"

في حال لم تتراجع "وادي عارة، أحمد ملحم تحذيره من إجراءات تصعيدية قد يقوم بها سكان المنطقة، 
  ".الحكومة اإلسرائيلية عن نيتها إقامة وحدات استيطانية جديدة ليهود متزمتين في منطقة المثلث
  14/3/2010 قدس برس،

  
  لية لكسر الحصاربانتفاضة فلسطينية وعربية وإسالمية ودويطالب الخضري  .42

مئات الفلسطينيين والمتضامنين ، أن غزة رائد الفينقالً عن مراسلها في  15/3/2010الخليج، نشرت 
شمال قطاع غزة، بمناسبة مرور ألف " ايرز" أمس، في مسيرة قبالة معبر بيت حانون وااألجانب، شارك

راً لضحايا الحصار والعدوان، وحمل جرحى ومعاقون وأيتام العلم الفلسطيني وصو .يوم على الحصار
 .الظالم، وتدعو لمنح غزة الحرية" اإلسرائيلي"والفتات تندد بسياسة العقاب الجماعي، واستمرار الحصار 

.. كفى ألف يوم حصار"وانطلقت المسيرة التي نظمتها اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار ضمن فعاليات 
  . بيت حانون الذي تسيطر عليه قوات االحتاللمن دوار بيت حانون باتجاه معبر" الحرية لغزة

وطالب رئيس اللجنة النائب المستقل جمال الخضري بانتفاضة فلسطينية وعربية وإسالمية ودولية لكسر 
إن هذه االنتفاضة يجب أن تكون باستمرار "وقال في مؤتمر صحافي على هامش المسيرة . الحصار

تواصل توافد المتضامنين إلى غزة لرؤية الواقع ونقلها الصورة الفعاليات الشعبية في كل مكان بالعالم، و
وأكد أن أسطوالً بحرياً سيحضر إلى غزة الشهر  ".إلى العالم للممارسة ضغط على االحتالل إلنهائه

  المقبل من تركيا وأوروبا، 
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كي يعيد إلى ذلك، قالت اللجنة الحكومية لكسر الحصار التابعة للحكومة المقالة إن الوقت قد حان 
وذكرت اللجنة الحكومية لكسر الحصار في بيان، أمس، إن . االحتالل النظر في استمرار الحصار

االحتالل فشل في تركيع الشعب الفلسطيني وإجباره على رفع الراية البيضاء رغم مرور أربع سنوات 
  ".من الحصار الجائر

النائب ، أن ضياء الكحلوت، غزةنقالً عن مراسله في  14/3/2010نت، .الجزيرةوأضاف موقع 
 وبين الخضري أن ألف يوم من ، يسقط كل يومين بسبب الحصار على غزةالخضري أكد أن هناك شهيداً

 500الحصار تعني ألف يوم من المعاناة واأللم، وذكر الخضري في تصريحات خاصة للجزيرة نت أن 
ارتفع عدد من هم تحت خط الفقر و% 65 كذلك وصلت البطالة إلى ،نتيجة الحصار" استشهدوا"ضحية 

  . منشأة صناعية وتجارية3500، وأغلقت %80إلى 
وأضاف الخضري أن مليون فلسطيني في غزة يعيشون على المساعدات، وأن األطفال المصابين بسوء 

من أطفال غزة بسبب أن عائالتهم يتلقون مساعدات غير كافية ال % 50التغذية وأمراض فقر الدم حوالي 
من المياه بقطاع غزة غير صالحة للشرب، وأن نحو % 90وذكر الخضري أن  .طلبات الحياةتفي بمت

  . مليون لتر من مياه الصرف الصحي تضخ يوميا في بحر غزة، وهو ما يسبب مكاره صحية وبيئية40
  

  رام اهللا بخفض تمويل وقود كهرباء القطاعتتهم السلطة ب سلطة الطاقة والموارد الطبيعية :غزة .43
ن تمويل االتحاد األوروبي لوقود إقالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة :  سمير حمتو-غزة 

غزة لم يتم وقفه وان األموال تُرسل إلى السلطة الفلسطينية برام اهللا، بناء على طلب منها، األمر الذي 
  .أدى إلى خفض تمويل السلطة لوقود كهرباء غزة

  15/3/2010الدستور، األردن، 
  

   في غزةجريحاً 25 و2010 منذ مطلع  شهيدا12ً: قرير رسميت .44
 أصدرت وحدة نظم المعلومات الصحية بوزارة الصحة الفلسطينية بغزة تقرير حول الشهداء :غزة

 موضحة أن إجمالي عدد الشهداء بلغ ، وحتى التاسع من الشهر الجاري2010والجرحى منذ بداية العام 
 يناير المنصرم شهد أعلى معدل من الشهداء بنسبة / شهر كانون ثاني كلهم من الذكور، وان شهيدا12ً
  %.91.7 عام بنسبة 18قل من أ فيما بلغ عدد الشهداء من األطفال ،من الشهداء% 75

 ، جريحا من الذكور21 جريحا منهم 25أما الجرحى خالل الفترة المذكورة ذكر التقرير أن عددهم بلغ 
  .حى من األطفال هم دون الثامنة عشر وأن عشرة جر،وخمسة من اإلناث

  14/3/2010 قدس برس،
  

   بالضفة مواطنا15ًقوات االحتالل تعتقل  .45
 في مناطق  فلسطينياً اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم االثنين، خمسة عشر مواطناً:بيت لحم

ت في منزل احد المعتقلين  قوات االحتالل عثرإنوقالت مصادر إسرائيلية  .مختلفة من الضفة الغربية
 إلىفي منزل برام اهللا، مؤكدة على انه جرى نقل المعتقلين جميعا ) 16 أم(على سالح رشاش من طراز 
 .مراكز التحقيق لالستجواب

  15/3/2010وكالة معاً، 
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   في تعذيب األسرى الفلسطينيينإسرائيلييندعوة للتحقيق في تورط أطباء  .46
نسانية ومنظمة الصحة  مركز األسرى للدراسات المنظمات الحقوقية واإل دعا رأفت حمدونة مدير:غزة

 التعاون مع أجهزة فيالعالمية ومؤسسة أطباء بال حدود بالتحقيق في تورط وزارة الصحة اإلسرائيلية 
األمن اإلسرائيلية، والمشاركة في التحقيقات التي تجرى مع األسرى الفلسطينيين واستغالل حاالتهم 

  .طورتهاالصحية وخ
  15/3/2010الحياة الجديدة، 

  
  وتتهم سائقاً عربياً...  تدهس صبياً مقدسياً وتعتقلهاالحتاللشرطة  .47

 في القدس المحتلة دهست صبياً االحتاللاليوم أن سيارة لشرطة " يديعوت أحرونوت"كشفت صحيفة 
 البلدة القديمة، وأن يوم الجمعة الماضي في حي راس العامود خالل المواجهات بالقرب من)  عاما14ً(

 سائقاً عربياً هو الذي دهس الصبي فيما التقط مصور الصحيفة صوراً توثق لحظة أنالشرطة ادعت 
 شرطيين نزلوا من السيارة والحقوا الشبان داخل أنوروت الصحيفة  .دهس سيارة الشرطة للصبي

وأجروا اتصاال بأهله  فاعتقلوه الصبي الملقى على األرض، إلىالحي، وفي وقت الحق التفتوا 
 . المستشفىإلى مركز الشرطة في المسكوبية لنقله إلى الستدعائهم

 14/3/2010، 48عرب
  

  لهنية% 26ولعباس % 43لحماس و% 20ولفتح سيصوتون % 44: "أوراد"استطالع لمعهد  .48
" أوراد"لتنمية  أظهرت نتائج استطالع للرأي العام الفلسطيني نفذه معهد العالم العربي للبحوث وا:رام اهللا

أنهم سيصوتون لعباس، مقابل % 43أن الرئيس محمود عباس يتفوق على إسماعيل هنية، حيث أعرب 
وضمن هذا السيناريو، فان توقعات .  لم يحسموا قرارهم بعدأولن يصوتوا % 31لهنية، وحوالي % 26

  .لهنية% 41مقابل % 59أوراد بأن يحصل عباس على 
 عباس ومروان البرغوثي لن يشاركا في االنتخابات القادمة، أن، بافتراضية وفي سباق للرئاسة القادمة

، ومن ثم مصطفى %19ويتبعه مباشرة هنية % 22ن سالم فياض يحصل على أكبر نسبة تأييد تبلغ إف
كما يحصل دحالن على أعلى تأييد من بين مرشحي حركة فتح، إذ  %.16البرغوثي الذي يحصل على 

فقط في % 1في غزة ونسبة % 20لملفت أن تأييده في هذه الحالة يصل إلى ومن ا% (9يحصل على 
، ومن ثم صائب %5، ويتبعه عزيز دويك في المرتبة الخامسة والذي يحصل على )الضفة الغربية

، ويحصل كل من ناصر القدوة، %3حمد سعدات عن الجبهة الشعبية يحصل على نحو أ، و%3عريقات 
  %.2ن الشاعر، وأحمد قريع على أقل من ومحمود الزهار، وناصر الدي

وتصل . لفياض% 17مقابل % 38ن عباس يحصل على إخر على شعبية الجمهور، فآوفي سباق ثنائي 
 على المجموعة الكبيرة من واعتماداً%. 45نسبة المترددين وغير المقررين إلى حد أقصى يصل إلى 

  .لفياض% 34مقابل % 66المترددين فان أوراد يتوقع حصول عباس على 
% 21سيصوتون لعباس، و% 32في سباق ثالثي بين كل من عباس وهنية ومصطفى البرغوثي، فان 

وفي حال حدوث هذا  . لم يحسموا قرارهم بعدأوللبرغوثي، وحوالي الربع لن يصوتوا % 22لهنية، و
عباس : حو التالي تكون نتائج االنتخابات لو حدثت اليوم على النأنالسيناريو، فان مركز أوراد يتوقع 

  .للبرغوثي% 30لهنية، و% 30، و40%
سيصوتون % 44وفي تنافس ثالثي على دعم الرأي العام لكل من مروان البرغوثي وهنية وفياض، فان 

وفي حال  . لم يحسموا أمرهم بعدأولن يصوتوا % 22لفياض، وحوالي % 14لهنية، و% 20لمروان، و
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تنبأ بان تكون النتائج لو حدثت االنتخابات اليوم على النحو حدوث هذا السيناريو، فان مركز أوراد ي
  .لفياض% 19لهنية، و% 28لمروان، و% 53: التالي

% 44ن فتح ستحصل على إفي حال حدوت انتخابات المجلس التشريعي ومشاركة الفصائل الفلسطينية فو
لحماس من تأييد الرأي العام، في حين تحصل كل من الجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية % 20مقابل 

، بينما تحصل المجموعات %5وباقي المجموعات الوطنية األخرى تحصل مجتمعة على %. 4على نحو 
أما وفي حال ترشح ثالثة . ال يؤيدون أيا من المجموعات المذكورة% 20ونسبة %. 2اإلسالمية على 

سيصوتون لفتح، % 44قوائم فقط، واحدة بقيادة فتح وأخرى بقيادة حماس وثالثة بقيادة مستقلين، فان 
للمستقلين، مع األخذ بعين االعتبار الذين لن يصوتوا أو لم يحسموا % 20سيصوتون لحماس، و% 21و

نتائج في االنتخابات لو حصلت اليوم على ويتنبأ مركز أوراد أن تكون ال %.15قرارهم بعد ونسبتهم 
  .للمستلقين% 23لحماس و% 30لفتح  و% 47: النحو التالي

سيدعمون هذه القائمة، مقارنة مع % 49وفي حال أن شكلت منظمة التحرير قائمة ائتالفية بقيادة فتح فان 
 لن يصوتوا أو لم لقائمة ذات ميول إسالمية بقيادة حماس، مع األخذ بعين االعتبار أن الذين% 23

ويتوقع أوراد حصول قائمة منظمة التحرير في حال جرت  %).28(يحسموا أمرهم بعد بلغت نسبتهم 
  .للقائمة اإلسالمية% 35، مقابل %65االنتخابات اليوم على 

وتعتمد نتائج االنتخابات الرئاسية على عدد المرشحين وانتماءاتهم وطبيعة التحالفات التي ستجري 
وفي حال ترشح اثنين فقط لالنتخابات الرئاسية فان االستطالع . لمواكبة لالنتخابات في حينهوالظروف ا

: وفي حالة ترشح ثالثة شخصيات .يرجح فوز مرشح منظمة التحرير على المرشح اإلسالمي المقابل
مرشح منظمة التحرير، مرشح إسالمي، ومستقل، فإن النتائج ستكون متقاربة وستعتمد على طبيعة 

ومن الملفت للنظر أن نتائج . لمرشح المستقل وعلى قاعدة تأييده وتوجهات المستقلين في حينها
  .االستطالع تشير إلى إمكانية فوز مرشح منظمة التحرير، وتقارب بين المرشح المستقل واإلسالمي
يحصل وبافتراضية حدوث االنتخابات بين مرشحي فتح واإلسالميين والمستقلين، فان مرشح حركة فتح 

، ومن ثم يحصل %25من تأييد الجمهور، ويتبعه المرشح المستقل بحصوله على تأييد % 37على 
 لم يقرروا بعد لمن سيدلون أولن يصوتوا % 20، وفي هذه الحالة فان %18المرشح اإلسالمي على 

  .بأصواتهم، وستحسم أصواتهم النتيجة النهائية
/ كومة فياض في إجراء االنتخابات المحلية في تموز، دعم ثلثي المستطلعين قرار ح آخروفي سياق

من المستطلعين في % 70ودعم غالبية  .دعم موقف حماس بعدم إجراءها% 21، في حين أبدى يوليو
وتتمثل األولوية األكثر  .في الضفة% 61غزة قرار حكومة فياض في إجراء االنتخابات مقارنة مع 

أنها األولوية % 49لعمل والتخفيف من حدة الفقر، إذ يرى أهمية بالنسبة للفلسطينيين في خلق فرص ا
ويأتي . أنها أهم أولوياتهم على الصعيد الوطني% 76في حين يرى   .األولى على المستوى المحلي

  .تحسين الخدمات الصحية كأولوية ثانية، تليها أولويات األمن ومكافحة الجريمة والتعليم والبنية التحتية
 ألداء حكومة هنية  سلبياًمن المستطلعين في غزة تقييماً% 57داء الحكومتين، أبدى وفي إطار تقييمهم أل

فجوة ايجابية لصالح ( ألداء حكومة فياض منهم سلبياً% 25في تحسين األوضاع االقتصادية، بينما ينظر 
فياض  التقييم االيجابي لحكومة أنومن الملفت لالهتمام أن نالحظ ).  نقطة32حكومة فياض تصل إلى 

  ٪ في الضفة الغربية32في قطاع غزة مقارنة مع % 46في هذا المجال قد وصل إلى 
% 26من مجموع العينة، مقابل % 38 أما بالنسبة للوضع األمني، فقد قيم أداء حكومة فياض إيجاباً

 أداء حكومة فياض في المجال األمني بأنه% 38وبين مستطلعي الضفة الغربية، فقد قيم . لحكومة هنية
  .نظروا إيجابا ألداء حكومة هنية في غزة% 18ايجابي، مقابل  

  .عن رفضهم لذلك% 24عن تأييدهم لتعيين ليلى غنام محافظة لرام اهللا، بينما عبر % 73عبر و
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أداء حكومة هنية في مواجهة % 41وفي إطار استجابة حكومة هنية للفيضانات األخيرة، فقد قيم 
  .أداء حكومة هنية بأنه ايجابي% 25م الفيضانات بأنه سلبي، بينما قي

11/3/2010 
  

   صنفَ دواء88 تعلن عن نفاد  في غزةالصحةوزارة  .49
 من األدوية المهمة للمرضى،  صنفا88ً، عن نفاد 14/3/2010أعلنت وزارة الصحة في غزة، األحد 

ل، وأصناف أدوية األمراض النفسية ومرضى الدم، وعالج الكبد الوبائي، وحليب خاص لألطفا"السيما 
إن " :نسخة عنه" فلسطين أون الين"وقالت الوزارة في بيان وصلت ". أخرى من األدوية ال تقل أهمية

، منها مهمات القسطرة التشخيصية، والقسطرة  صنفا120ًالنقص في المستهلكات والمهمات الطبية بلغ 
  ".العالجية، ومستلزمات العالج الكيماوي، وخيوط جراحية، وغيرها

 الوزارة كافة المؤسسات الصحية المسئولة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب وناشدت
األحمر والمؤسسات الحقوقية، والجهات القانونية المحلية والدولية التخاذ خطوات جادة لرفع الحصار، 

  .وسرعة إدخال األدوية إلى القطاع
  14/3/2010فلسطين أون الين، 

  
  الدبكة الفلسطينية أيضاًتسطو على " إسرائيل" .50

كشفت مصادر ثقافية مطلعة في مصر أن فرقة الفنون الشعبية اإلسرائيلية قدمت العديد من  :القاهرة
نماذج الفولكلور الشعبي الفلسطيني، أثناء مشاركتها مؤخراً في مهرجان اللوز بمدينة أجرجينتو االيطالية 

إلسرائيلية نسبت إلى تاريخها الثقافي والفني المزعوم إن الفرقة ا" الخليج"ـوقالت المصادر ل .أخيراً
  .الفلسطينية، وقدمتها للحضور اإليطالي على أنها فنون إسرائيلية" الدبكة"رقصات 

  15/3/2010الخليج، 
  

  اكتتاب وطني فلسطيني لبناء صرح لمحمود درويش يضم حديقة عامة ومركزاً ثقافياً .51
عر محمود درويش أول من أمس، طرح اكتتاب وطني عام  أعلنت مؤسسة الشا):ب ف أ( –رام اهللا 

 على اسم القرية التي ولد "حديقة البروة"وسيحمل الصرح اسم . لبناء صرح للشاعر الراحل في رام اهللا
 سر أمينوخالل حفلة اإلعالن عن يوم الثقافة الفلسطيني أعلن رئيس المؤسسة . فيها الشاعر الراحل

تعبيراً "تحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، طرح الصرح لالكتتاب الوطني العام اللجنة التنفيذية لمنظمة ال
وسيبنى الصرح عند ضريح الراحل في منطقة جبلية جنوب شرقي رام اهللا تطل على  ." الشعبإرادةعن 
 رئيس الوزراء أعلن في قصر الثقافة المالصق لضريح درويش، أقيمتوخالل الحفلة التي  .القدس

 شاروأ .الم فياض عن مساهمة السلطة الفلسطينية في مشروع الصرح بنصف مليون دوالرالفلسطيني س
  ." ألف دوالر200"لى مساهمة رجل األعمال الفلسطيني منيب المصري بـإعبد ربه 

  15/3/2010الحياة، 
  

  اإلجراءات اإلسرائيلية تقوض فرص تحقيق السالم: العاهل األردني .52
أمس رئيس البرلمان األوروبي جيرزي برزك من خالل لقاءه اهللا الثاني  بدحذّر العاهل األردني ع :عمان

   تستهدف تغيير هوية القدس أحاديةفي سياسة بناء المستعمرات والقيام بخطوات " إسرائيل"استمرار 
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وتزيد من التوتر " السالم" تقوض فرص تحقيق اإلجراءات هذه أن إلىوتهدد األماكن المقدسة، الفتاً 
  .االستقرار في المنطقةوعدم 

  15/3/2010الخليج، 
  

   بتهمة جمع تبرعات لغزة18 باعتقال  األردنية السلطاتتتهم" جبهة العمل اإلسالمي" .53
االردنية  أمس، إن األجهزة األمنية  في بيانقال حزب جبهة العمل اإلسالمي األردني،: )آي بي يو(

  .ع تبرعات مالية لقطاع غزة المحاصر شخصاً من أعضاء الحزب ومناصريه بتهمة جم18اعتقلت 
  15/3/2010الخليج، 

  
  األردن يتعامل رسميا مع السلطة الفلسطينية وال يتعامل مع الفصائل وال التنظيمات : الرفاعي .54

 ردا  على سؤال وجهته الشرق األوسط خالل رئيس الوزراء األردني سمير الرفاعيقال : محمد الدعمة
األردن  إن دن من حركة حماس؟ وهل هناك اتصاالت مع قياداتها؟ما موقف األرحوار شامل معها 

وكما هو معروف، فنحن ال نتعامل مع . يتعامل، رسميا، مع السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها
وفي الحالة الفلسطينية، .. فصائل وال تنظيمات، بل مع حكومات، وعبر القنوات الرسمية والدبلوماسية

ونسعى مع أشقائنا العرب إلى تحقيق حل .. ة الوطنية ورئيسها السيد محمود عباسنحن نتعامل مع السلط
هذا هو هدفنا، . الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس

 .وهذا ما نسعى لتحقيقه، لخدمة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني
ومع إنهاء . ى العالقة بين حركتي فتح وحماس، فقد كنا وال نزال مع المصالحة الفلسطينيةأما بالنسبة إل

حالة االنقسام الجغرافي والسياسي الفلسطيني الفلسطيني، ألنه، باإلضافة إلى كل عواقبه وآثاره السلبية، 
فية باتجاه يسهم في إضعاف صورة الفلسطينيين أمام المجتمع الدولي، ويعطي إسرائيل مبررات إضا

 .المماطلة والتسويف، والتحايل على استحقاق التسوية العادلة
 15/3/2010الشرق األوسط، 

  
  موضوع المخيمات وضع على نار حامية: لبنان .55

 معلومات عن دخول عناصر فلسطينية موالية لسوريا الى بعض مخيمات لبنان تتحدث: أنطوان الحايك
صادر فلسطينية واسعة االطالع ان موضوع المخيمات وضع  متوكشف، ومن ضمنها مخيم برج البراجنة

على نار حامية، مرجحة ان تساعد المواقف الفلسطينية االخيرة المتزامنة مع الضغوط االقليمية والدولية 
ث يعلى الملف الفلسطيني على تفجير الوضع االمني داخل المخيمات خصوصا في مخيم عين الحلوة ح

ياسية متنقلة عبر استبدال الكوادر بآخرين ومن خالل اعادة تكوين شكل تجري االن عملية تصفيات س
السلطة داخل المخيمات وكلها امور تجري على نار حامية في اشارة واضحة الى المأزق الفلسطيني 

  .المأزوم الكامن في عنق الزجاجة الملتهبة
  13/3/2010موقع النشرة، 

 
  فلسطينيةلدينا كل األسباب لنكون مع القضية ال: عون .56

لن تكتب الغلبة إلسرائيل بعد حرب  " النائب ميشال عون أن"تكتل التغيير واإلصالح" رئيس قال: بيروت
، ولبنان البلد األصغر في الشرق األوسط استطاع أن يقهر أكبر جيش في العالم بحسب ما 2006الـ

معادلة كانت ضدنا، ومن يظن حينها ربحنا وكنا سنقبل بالخسارة لو وقعت، ولكن ربحنا وال. يعتبر نفسه
 لم تنفذ، األمم المتحدة تستعمل لتهترئ األحداث إسرائيل سينفذ فكل القرارات التي ضد 194أن القرار 

  ."لتعود وتفرض نفسها، ولكن شعبنا لديه الحيوية
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  محتلة الأراضطالما هناك ... تم وضع هذا األمر في الفقرة العاشرة":  قال عون"حزب اهللا"وعن سالح 
لدينا كل األسباب لنكون مع القضية الفلسطينية، ": وزاد. " نتخلى عن سنتمتر أو شبر من األرضأنيمكن 

، فمساحتنا ووضعنا االقتصادي ال »ألننا ال نستطيع أن نرى مظلومين وال نكون معهم وإال ال نكون بشراً
  ." ألف الجئ فلسطيني500يتسعان لتوطين 

  15/3/2010الحياة، 
  

   على مشاركة مشعل في القمة العربية ودعم لعباسفيتو عربي .57
أن زعماء عرباً أبلغوا القيادة » الحياة«كشف مصدر مصري موثوق به لـ :  جيهان الحسيني–القاهرة 

الليبية عن تغيبهم عن أعمال القمة العربية المقبلة في طرابلس في حال حضور رئيس المكتب السياسي 
ولفت المصدر إلى أن القمة العربية المقبلة ستدعو إلى  .ل القمةخالد مشعل في أعما» حماس«لحركة 

، خصوصاً في التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وتعثر )أبو مازن(دعم الرئيس محمود عباس 
  .المسار السلمي

  15/3/2010الحياة، 
  

  إلغاء االحتفال بافتتاح معبد موسى بن ميمون: مصر .58
أعلن الدكتور زاهي حواس األمين العام للمجلس       : أحمد ربيع  -  حسين خيري - طارق محمود  - القاهرة

األعلى لآلثار في مصر إلغاء احتفال المجلس بافتتاح معبد ميمون بالقاهرة بعد االنتهاء من ترميمه علـى        
وقال إن هذا اإللغاء يأتي في أعقاب ما حدث في افتتاح الطائفة اليهودية بمـصر  . نفقة الحكومة المصرية 

عبد من ممارسات تعد استفزازا لمشاعر مئات الماليين من المسلمين في مصر وكافة أنحاء العالم من                للم
رقص وتناول المشروبات الروحية بالمعبد وكما جاء في عدد من الصحف ووسائل اإلعالم في الوقـت                

اإلسـرائيلي  الذي تتعرض فيه المقدسات اإلسالمية في فلسطين المحتلة العتداءات من سلطات االحتالل             
والمستوطنين اليهود في المسجد األقصى ومنع المصلين من أداء الصالة بالمـسجد األقـصى المبـارك                
بجانب ما قامت به إسرائيل من إعالن ضم الحرم اإلبراهيمي بالخليل ومسجد بالل بن رباح ببيت لحـم                  

  .لمواطنينلقائمة التراث اليهودي وهو ما يشكل استفزازا وإثارة لمشاعر المسلمين وا
  15/3/2010الشرق، قطر،     

  
  إدخال مساعدات مصرية جديدة لقطاع غزة .59

 طن 200 ، اليوم، أنه تم إدخال  جمعية الهالل األحمر المصري بفرع العريش عمر علي ممثل أعلن:وفا
وهى تعتبر دفعة . من األرز إلى قطاع غزة أمس، وذلك عن طريق معبر العوجة البري بوسط سيناء

  . طن من الدقيق واألرز 1500المساعدات المقدمة من الهالل األحمر المصري بإجمالي أولى ضمن 
  15/3/2010وكالة وفا ، فلسطين ، 

  
  وفد عماني في غزة لكسر الحصار .60

أعلنت هيئة المعابر والحدود التابعة للحكومة المقالة عن وصول وفد عماني رفيع المستوى إلى قطاع 
ر أن الوفد العماني سيقدم معونة مالية قدرها مليون دوالر مقدمة هدية يذك .غزة، أمس، عبر معبر رفح

  .من السلطان قابوس ومساهمة من سلطنة عمان لكسر الحصار
  15/3/2010الخليج، 
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   حالة التشتت الفلسطيني انعكست سلبا على نضالهم المشروع:رئيس البرلمان الكويتي .61
مان الكويتي حرص المجلس على أهمية المصالحة رئيس البرل أكد :جاسم محمد الشمري - الكويت

الفلسطينية والخروج من حالة التشتت والفرقة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني والتي انعكست بشكل 
وقد أكدت مراراً وفي مناسبات مختلفة على أن . خطير على موقفه ونضاله من أجل حقوقه المشروعة

ويجب أال . تاريخية في هذه المرحلة في تحقيق المصالحة الوطنيةالقادة الفلسطينيين يتحملون مسؤولية 
تكون الخالفات السياسية والعقائدية حائالً دون ذلك فوحدة الشعب الفلسطيني يجب أن تكون هي الغاية 

 . والهدف، وبدونها سيعاني النضال الفلسطيني من الصعوبات والتعثر
  15/3/2010الشرق، قطر، 

  
  في مؤتمر حول الهجرات بالصويرة' مكثفة' على مشاركة اسرائيلية نشطاء مغاربة يحتجون .62

وصف ناشطون مغاربة مؤتمرا حول الهجرات المغاربية يعقـد فـي مدينـة        :  محمود معروف  -الرباط  
التطبيعي الخطير الذي يهدف إلـى مكافـأة القـادة          'بحضور اسرائيلي مكثف بالعمل     ) جنوب(الصويرة  

  .'طاتهمالصهاينة على قراراتهم ومخط
أن هذا المؤتمر، وغيره من مبادرات التطبيع مع 'قالت المجموعة ' القدس العربي'وفي بيان ارسل لـ

الصهاينة، يشكل خدمة معلنة للمشروع الصهيوني، ودعما للجرائم الصهيوني المتواصلة، ونسفا ألداة 
 المغاربة بتحمل المسؤولين'وطالبت المجموعة '.الضغط األساسية على قادة اإلرهاب الصهيوني

مسؤولياتهم الكاملة في منع الحضور الصهيوني لبالدنا، وفي إيقاف كل أشكال التطبيع مع الصهاينة، 
  ' وفي حماية المؤسسات الوطنية التي يراد إقحامها في هذا العمل التطبيعي المقيت

  15/3/2010القدس العربي، 
 

   عباس حسنة تجاه بادرات بالقيام ب"إسرائيل" طالبت أمريكا": يديعوت" .63
 "إسرائيل"عن مصدر في الحكومة اإلسرائيلية قوله أن الواليات المتحدة طالبت           " يديعوت أحرونوت "نقلت  

ـ  تجاه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لتشجيعه على البدء بالمحادثـات           " بادرات حسنة "بالقيام ب
لى الشرق األوسط، جورج ميتشل، يوم غـد        التي يفترض أن تبدأ مع عودة المبعوث األمريكي الخاص إ         

 .الثالثاء
 والتي جـاء    إلى تصريحات كبير مستشاري الرئيس األمريكي، ديفيد اكسلرود،       " هآرتس "ولفتت صحيفة 

 كـان    وحدة استيطانية في القـدس الـشرقية       1600من الموافقة على بناء     " إسرائيل"فيها أن ما قامت به      
، في حين قال الناطق بلسان البيـت األبـيض، روبـرت            "لية السالم عم"متعمدا من أجل المس بما أسماه       

 .غيبس، إن اعتذار نتانياهو بداية جيدة، ولكن المطلوب خطوات أخرى
قد عبرت عن قلقها    " إيباك"المعروفة باسم   " لجنة الشؤون العامة األمريكية اإلسرائيلية    "وجاء أن ما يسمى     

وطالبت اإلدارة األمريكية باتخاذ إجـراءات فوريـة        . يينفي أعقاب تصريحات كبار المسؤولين األمريك     
 .إلزالة التوتر في العالقات

 خطوات أخرى تتوقع اإلدارة األمريكية أن يعمل نتانياهو         4فإن قائمة المطالب تتضمن     " هآرتس"وبحسب  
 :على تنفيذها لحل األزمة

ل زيارة نائب الرئيس األمريكي،      التحقيق في اإلجراءات التي أدت إلى اإلعالن عن مخطط البناء خال           -
جوزيف بايدن، حيث أن الواليات المتحدة معنية بالحصول على رد رسمي يوضح إذا ما كـان الحـديث       

  .أو عملية متعمدة" خطأ بيروقراطي"عن 
  ".رمات شلومو" إلغاء قرار لجنة التخطيط والبناء اللوائية بالبناء في مستوطنة -
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وتقترح الواليات المتحدة   . لسلطة الفلسطينية بحيث يمكنها تجديد المفاوضات      القيام ببادرات حسنة تجاه ا     -
إطالق سراح مئات األسرى، وانسحاب قوات االحتالل من عدد من المناطق في الضفة الغربية، وتخفيف               

  .الحصار على قطاع غزة وإزالة عدد من الحواجز في الضفة الغربية
  .رة، مع السلطة الفلسطينية ستتناول كافة القضايا الجوهرية اإلعالن عن أن المفاوضات، غير المباش-

15/3/2010، 48عرب  
  

   تدعو لتجميد االستيطان وتطبيق حل الدولتين "البرلمانية األورومتوسطية" .64
أفشلت الوفود البرلمانية العربية مطالبات برلمانيـة اوروبيـة واسـرائيلية           :  مصطفى الرياالت  -عمان  

 لجنة المرأة وحقوق االنسان في الجمعية البرلمانية االورومتوسـطية التـي            من توصية " فلسطين"بشطب  
اختتمت اجتماعاتها امس باقرار توصيات اللجان الدائمة والتي في مقدمتها الدعوة الى قيام دولة فلسطينية               

 وايجاد حـل عـادل لقـضية        1967قابلة للحياة في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية ضمن حدود           
  . ورفع الحصار عن قطاع غزة194ئين وفق قرار االمم المتحدة رقم الالج

وعبرت الجمعية عن قلقها من استمرار التوسع في المستوطنات الذي يعمل على تدمير الثقة بين الشركاء                
وتقويض سلطة المفاوضين الفلسطينيين ومصداقية المجتمع الدولي، معتبرة بنـاء المـستوطنات علـى              

ة المحتلة بما فيها القدس الشرقية امرا غير قانوني بموجب القانون الدولي ، ويعرض              االراضي الفلسطيني 
ودعا القرار اسـرائيل الـى تجميـد كـل النـشاطات            . تطبيق اتفاق الجانبين على حل الدولتين للخطر      

االستيطانية ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة وتنفيذ جميع التوصـيات الـواردة فـي تقريـر                 
  .المتعلقة بجرائم الحرب االسرائيلية ابان العدوان على غزةغولدستون 

15/3/2010الدستور، األردن،   
  

  عليها بالقوةاستولت 67عام " إسرائيل" األراضي التي احتلتها :كنيسة أمريكية .65
، )برسـبيتريان (اتهمت كنيسة أمريكية أساسية وهي الكنيسة المعمدانيـة         :  عبد الرؤوف أرناؤوط   - غزة

ودعت الكنيسة في تقرير لها عن الوضـع فـي          .  بالتفرقة والفصل العنصري وتزوير التاريخ     "إسرائيل"
، إلى مراجعة سياسة الواليات     "تحطيم الجدران "الشرق األوسط، ووزع في الواليات المتحدة تحت عنوان         

يـر  وأضاف التقر . 1967 ومساعداتها لها في حالة رفض االنسحاب إلى خطوط          "إسرائيل"المتحدة تجاه   
 تم االستيالء عليها بالقوة وفي مخالفـة صـريحة لكـل            1967 عام   "إسرائيل"أن األراضي التي احتلتها     "

  ".القوانين الدولية، لذا يجب على الواليات المتحدة أن تلعب دورا أساسيا في رفض استمرار هذا االحتالل
 والمعاملـة اإلسـرائيلية   وأدان التقرير سياسة االستيطان وجدار الفصل العنصري والحصار على غـزة         

  .للشعب الفلسطيني
وفور صدور التقرير، ردت الجماعات اليهودية األمريكية ببيان حاد اللهجة اتهمت فيه الكنيـسة بتبنـي                

ودعت تلك الجماعات إلى عقد اجتماع األسبوع المقبل        . مواقف معادية للسامية وبمعاداة إسرائيل واليهود     
  .داء الكنيسة لليهودلبحث وسائل مواجهة ما وصفته بع

15/3/2010الوطن السعودية،   
  

  "عباس وفياض يضمران نية إيجاد حل اكثر مما قد يأمل أي اسرائيلي": صحفي أمريكي .66
وافق على أن تبقى    " قال الصحافي اليهودي األمريكي، توماس فريدمان ان الرئيس الراحل ياسر عرفات            

إلسرائيلية في أي اتفاق سالم يقر بان القدس الـشرقية          حارات يهودية في القدس الشرقية تحت السيطرة ا       
 ".هي عاصمة الدولة الفلسطينية
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وذكر فريدمان ذلك في اطار مقال اليوم بعموده في النيويورك تايمز، تناقلته التقارير االسرائيلية وابرزت               
على االصـدقاء عـدم     " وانه  " الحكومة االسرائيلية الحالية تدير االمور كما السائق المخمور         " قوله إن   

 "..السماح الصدقائهم بقيادة سياراتهم وهم تحت تأثير الكحول
الذي اختارته الحكومة االسرائيلية لالعالن عن بنـاء        " للتوقيت الخاطىء " ووجه فريدمان في مقالته نقدا      

 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية خالل تواجد نائب الـرئيس االمريكـي، جـو بايـدن                  1600
 .المنطقةب

رئيس حكومة يميني مثل نتنياهو، هو فقط المؤهل للتوصل الـى اتفـاق             "ن  أواعتبر فريدمان في مقالته     
سياسة نتنياهو الحالية في المناطق، ساعدت الفلسطينيين على تطـوير          : وقال. بخصوص الضفة الغربية  

محمـود  . العمليات االرهابيةاقتصادهم، وعلى تأهيل ونشر قوات أمن تابعة لهم تتعاون مع اسرائيل لمنع  
حمـاس  ...عباس وسالم فياض يضمران نية صادقة وجادة اليجاد حل اكثر مما قد يأمل أي اسـرائيلي               

 .أوقفت عملياتها انطالقا من غزة ضد اسرائيل
15/3/2010، 48عرب  

  
  خطورة الوضع في غزة تفاقمت مع دخول الحصار اإلسرائيلي": األونروا" .67

مـن أن   ) أونـروا (» كالة االمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلـسطينيين       و«حذرت  : غزة، القاهرة 
وأكـد  . خطورة الوضع في قطاع غزة تفاقمت مع دخول الحصار اإلسرائيلي على القطاع يومه األلـف              

المفوض العام للوكالة فيليبو غراندي أن هذا الحصار سمح بازدهار االقتصاد غير الشرعي فـي غـزة،                 
  . المشاكل التي تواجه القطاع ليست فقط مشاكل إنسانية، لكنها تشمل كل جوانب المجتمعمشيراً إلى أن 

في القاهرة امس عن غراندي قوله إن مؤتمر إعادة إعمار غزة           » أونروا«ونقل بيان للمكتب اإلقليمي لـ      
ـ             ) مارس(في آذار    م هـذه   الماضي في القاهرة تعهد تقديم مساعدات إلعادة إعمار القطـاع، إال أن معظ

وأضاف أن من الصعب نقل المواد والمعدات المخصصة إلعادة اإلعمـار مـن             . األموال لم يتم صرفه   
 ألن المفوضية ال تحصل على اإلذن بذلك، والنتيجـة          "إسرائيل"جانب األمم المتحدة والقطاع الخاص من       

يتعلق باالسمنت  هي أن االقتصاد غير الشرعي أصبح واقعاً مفروضاً على سكان غزة، خصوصاً في ما               
  . الذي يباع في السوق السوداء بأسعار مرتفعة

15/3/2010الحياة،   
  

 نائبة رئيس البرلمان األوروبي تزور الحرم اإلبراهيمي  .68
 ،، أول من أمس، الحرم اإلبراهيمـي بالخليـل  "ديانا ولس "زارت نائبة رئيس البرلمان االوروبي      : الخليل
اإلبراهيمي برفقـة العـسيلي والقواسـمي، ان قـرار الحكومـة      عقب زيارتها الى الحرم     " ولس"وقالت  

االسرائيلية بضم الحرم الى قائمة االماكن التراثية اليهودية مقلق جداً، مشيرة الى ان المكـان يجـب أن                  
يكون مفتوحاً لجميع المعتقدات ومكاناً للسالم، فيما أعربت عن رفضها لـسياسات الحـصار واإلغـالق               

  . التي تفرضها قوات االحتالل في البلدة القديمة وحولهاوعرقلة حرية العبادة
15/3/2010األيام، فلسطين،   

  
  2005سباق تسلح مستمر منذ : دراسة .69

 للتسلح، ال ن السنوات الخمس الماضية شهدت سباقاًأ، "المعهد الدولي ألبحاث السالم"اعتبر ): ب ف أ(
وأشار المعهد ومقره ستوكهولم، في تقريره . فقيرةسيما من حيث شراء الطائرات المقاتلة، لم يستثن دوال 

 حول العالم األسلحة ارتفاع في مبيعات إلى، 2009 و2005 بين العامين األسلحةالسنوي حول تجارة 
  . 2004 و2000 مقارنة مع الفترة الممتدة بين عامي %22بنسبة 
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 في الفترة التي يغطيها "سلحةاأل من حجم مبيعات %27الطائرات المقاتلة شكلت " أنوجاء في التقرير 
 بين الدول العشر األكثر شراء للسالح في  متقدماًواحتلت كل من الجزائر وسنغافورة ترتيباً. التقرير
، وتتجه معظم صادرات )%30( في تصدير السالح  عالمياًاألولوتحتل الواليات المتحدة المركز . العالم

 %40وتشكل الطائرات المقاتلة ). %36 (األوسطوالشرق ) %39(وقيانيا أ آسيا وإلى األميركيالسالح 
  . األمريكية األسلحة من مبيعات %39 التقليدية الروسية، واألسلحةمن مبيعات 

  15/3/2010موقع الجمل اإلخباري، 
  

   بليون دوالر70 صندوقاً إسالمياً في العالم تدير 680: تقرير اقتصادي .70
 بليون 70 تدير أصوالً بـ 680أن الصناديق اإلسالمية البالغة  أفاد تقرير اقتصادي ب:)كونا( –الكويت 

 مارس الجاري، /وأضاف تقرير عن شهر آذار . في المئة منها في دول مجلس التعاون45دوالر يتركز 
 الكويتية، أن عدد الصناديق اإلسالمية في دول مجلس التعاون العربي الخليجي "سبائك"تصدره شركة 

ن حجم أصول الصناديق اإلسالمية القابلة لالستثمار في دول مجلس التعاون وأوضح التقرير أ. 306
 ."ارنست ويونغ" وفقاً لمؤسسة 2008 و2007 بليون دوالر بين عامي 736 إلى 267سجلت ارتفاعاً من 

وذكر أن ماليزيا  . صندوق خالل السنة الحالية700وتوقع أن يتجاوز عدد الصناديق اإلسالمية 
وأوضح التقرير أن  .ن أكبر مراكز للصناديق اإلسالمية واألكثر جاذبية في العالموالسعودية تضما

 بليون دوالر 8.6 صندوقاً تدير أكثر من 194 من الصناديق حول العالم، يبلغ عددها %26ماليزيا تتملك 
  . بليون دوالر18 صندوقاً تدير 147 بـ %19.6في حين تبلغ حصة السعودية 

  15/3/2010الحياة، 
  

   من الطاقة المتجددة%35يزات الدول العربية تؤهلها إلنتاج م .71
 العالمية المتخصصة في االستشارات اإلدارية، أن لدى "بوز أند كومباني" أشارت دراسة لشركة :دبي

ميزة جغرافية ومناخية تمكنّها من توليد كمية من الطاقة الشمسية "منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
تصبح أحد أكبر منتجي الطاقة " وإلى أنها قادرة على أن "اإلنتاج الممكن في العالم من %35تتعدى 

  . "المتجددة في العالم
  15/3/2010الحياة، 

  
  "إسرائيل"ثالثة شروط أميركية إلنهاء األزمة مع  .72

حظيت الحملة األميركية على السياسة االستيطانية للحكومة اإلسرائيلية بزخم جديد في : حلمي موسى
 وحدة 1600عقاب اإلهانة التي وجهت لنائب الرئيس األميركي جو بايدن باإلعالن عن مشروع بناء أ

وأطلقت اإلدارة األميركية في اليومين األخيرين مدفعيتها . في مستوطنة رامات شلومو في القدس الشرقية
 الثقة ومطالبة إياها بالكف اإلعالمية والسياسية الثقيلة على حكومة بنيامين نتنياهو موحية بنوع من انعدام

 . عن األالعيب
وبدا أن توبيخ وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو  
بعد توبيخ آخر من جو بايدن نفسه، واستدعاء السفير اإلسرائيلي مايكل أورن إلى وزارة الخارجية 

فاالعتذار الذي قدمه نتنياهو بالتوافق مع طاقم بايدن، وخصوصا مع . ااألميركية لتوبيخه  لم يكن كافي
 . دينيس روس، لم يكن لينهي غضب الرئيس باراك أوباما وأفراد طاقمه
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للبحث في تطورات » السباعية«صحيح أن نتنياهو عقد امس األول اجتماعا طارئا للهيئة الوزارية 
ج الذي ارتأته هذه الهيئة كان تشكيل لجنة من مدراء عامين األزمة مع اإلدارة األميركية، إال أن المخر

 لكن الهيئة السباعية هذه لم توفر لألميركيين الرد على ما طلبوه تعويضا عن . لدراسة أسباب األزمة
فما الذي طلبته واشنطن خالل المكالمة بين كلينتون ونتنياهو يوم الجمعة . اإلهانة التي لحقت بهم

 الماضي؟ 
صحيح أن . راسل السياسي للقناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي أن كلينتون قدمت قائمة مطالبأفاد الم

، لكن جرى التوضيح أن االستجابة لها »رغبات«وإنما ك » إمالءات«كلينتون عرضت المطالب ليس ك 
 - ليس تجميد  و-أوال، إلغاء : وتتلخص هذه المطالب في التالي. هي اختبار لجدية التعامل مع األزمة

ثانيا، اإلسراع في تقديم بادرة حسن نية . »رامات شلومو«القرار ببناء الوحدات السكنية في مستوطنة 
جوهرية للسلطة الفلسطينية تتمثل إما في اإلفراج عن عدد من المعتقلين أو اإلعالن عن تمديد فترة تجميد 

م التوافق عليها ستعنى بالقضايا الجوهرية، ثالثا، اإلعالن عن أن محادثات التقارب التي ت. االستيطان
 . مثل الحدود والقدس والالجئين وليس بالقضايا الفنية كما طالبت إسرائيل

وعندما شعرت اإلدارة األميركية بأن نتنياهو يتثاقل في التجاوب مع هذه المطالب، أطلقت عليه مدفعيتها 
وكان في . م كتاب األعمدة في الصحف األميركيةالثقيلة ممثلة بطالت مستشاري اوباما اإلعالمية، وأقال

تحت عنوان » نيويورك تايمز«مقدمة من كتب حامال على الحكومة اإلسرائيلية توماس فريدمان في 
وعدد مظاهر الغضب األميركي من إسرائيل، مشيرا في مقابالت . »يقودون مخمورين في القدس«

 . أميركا وأرواح جنودهاتلفزيونية إلى أن الدولة العبرية تهدد مصالح 
أن العالقات اإلسرائيلية األميركية تردت خالل األسبوع األخير إلى درك » يديعوت أحرونوت«وكتبت 

يكاد يكون غير مسبوق، كذاك الذي وقع قبل نحو عشرين سنة، حين أعلن وزير الخارجية في حينه 
وأشارت إلى أن . ا ببدالة وزارة الخارجيةجيمس بيكر أنه إذا أراد اإلسرائيليون أن يتحدثوا معه فليتصلو

الهجوم على نتنياهو يقوده الرئيس اوباما وتنضم إليه شخصيات أخرى في اإلدارة، يعرضون رئيس 
 . وزراء إسرائيل ككاذب، وكرجل ال يمكن تصديقه

زيونية مع وقد ذهب المستشار الرئاسي األميركي ديفيد إكسلرود إلى أبعد مدى، عندما أعلن في مقابلة تلف
أن اإلدارة األميركية ال تعتقد أن إعالن المشروع االستيطاني كان صدفة، وأن » أن بي سي«شبكة 

وفي نظره فإن اإلعالن جاء بعدما تم االتفاق على بدء محادثات التقارب، ما جعله . التوقيت كان مدمرا
تقوض الجهود «طوات وقال إن هذه الخ. »وهذا أمر مؤسف. خطوة مقصودة بهدف ضرب المحادثات«

 . »الهشة أصال لتحقيق سالم في هذه المنطقة المعقدة
وتناقضت الرؤية األميركية هذه مع الرؤية التي يشيعها نتنياهو، والتي تمسك بها في افتتاح الجلسة 

ا حادثا مؤسف«فقد اعتبر أن اإلعالن عن البناء االستيطاني كان . األسبوعية للحكومة اإلسرائيلية يوم أمس
وأشار نتنياهو إلى افتتاحيات الصحف . »لكنه كان مؤذيا، وما كان يجب أن يحدث. تم بحسن نية

فتحنا الصحف هذا الصباح وقرأنا أنماطا من «: اإلسرائيلية التي تحدثت عن خوفه وارتباكه فقال
ضاعا كهذه فنحن نعرف كيف نعالج أو. وأنا أقترح عدم التهور والتزام الهدوء. التحليالت والتقديرات

 . »ببرودة أعصاب وبمسؤولية وجدية
. وقد حاول نتنياهو بذلك الرد في الغالب على عناوين الصحف اإلسرائيلية التي أنذرت من الشر المقبل

إقرار البناء في شرقي القدس يهدد «، »إنذار لنتنياهو«: »يديعوت أحرونوت«وهكذا كانت عناوين 
أما عناوين . »التهديد األميركي«، و»ركية إلى درك غير مسبوقبتدهور العالقات اإلسرائيلية  األمي

وكذلك . »زمن الفوضى«، و»صدمة نتنياهو« ، »عالقات في أزمة«، »في اللهيب«: فكانت» معاريف«
: إسرائيل للواليات المتحدة«: المقربة من حكومة نتنياهو التي حملت عناوين مثل» إسرائيل اليوم«حال 



  

  

 
 

  

            30 ص                                     1729:         العدد       15/3/2010اإلثنين  :التاريخ

أزمة في عالقات إسرائيل  «: فكان عنوانها» هآرتس«أما . »العتذار ليس كافياا«، و»سنستخلص الدروس
 . »كلينتون وبخت نتنياهو: الواليات المتحدة

ويعتقد محللون سياسيون إسرائيليون أن الغضب األميركي نابع من اإلحساس بأن إسرائيل تتعامل مع 
وأشد ما يغضب األميركيين هو إحساسهم . ناإلى ه: أميركا كأنها دولة عاجزة جنسيا، لذلك قرروا القول

بأن الدولة األشد تعلقا وارتباطا بأفضال الواليات المتحدة، هي من يعامل قادتها وسياستها بهذه الطريقة 
 . الفظة

، التي أضفت على األزمة مع »فورين بوليسي«وقد أضيف يوم أمس إلى هذه الصورة ما نشرته مجلة 
قد كشفت عنه بأن جو بايدن في ذروة » يديعوت«فإضافة إلى ما كانت صحيفة . إسرائيل بعدا استراتيجيا

فورين «غضبه قال لإلسرائيليين كالما عن أن سلوكهم يعرض حياة الجنود األميركيين للخطر، تكشف 
ويكتب الخبير األمني مارك فري في المجلة أن قائد القيادة . عن موقف القيادة المركزية» بوليسي

نرال ديفيد بتراوس حذر في كانون الثاني الماضي من سلوكيات إسرائيل التي تضر المركزية الج
وكتب أن هذا التحذير عرضه ضابطان من القيادة المركزية أمام رئيس . بمصالح أميركا في المنطقة

 .  كانون الثاني الماضي16األركان المشتركة األميرال مايك مولن في 
ول العربية يزدادون اقتناعا بعجز الواليات المتحدة عن الوقوف في وجاء في هذا التحذير أن قادة الد

وجه إسرائيل، وأن العرب يفقدون الثقة بوعود اإلدارة األميركية وأن العناد اإلسرائيلي يعرض للخطر 
وانتقد الضابطان باسم بتراوس أداء المبعوث الرئاسي جورج ميتشل . مكانة أميركا في الشرق األوسط

 . »العجوز جدا، البطيء جدا، والمتأخر أكثر من الالزم«ب الذي وصفاه 
وأشار فري إلى أن بتراوس أرسل بعد ذلك للبيت األبيض موقفا يطالب بنقل األراضي الفلسطينية المحتلة 

وأراد من ذلك أن يخلق ربطا مباشرا بين التدخل في . من مسؤولية القيادة األوروبية إلى مسؤولية قيادته
 . ي اإلسرائيلي، وبين االحتالل األميركي للعراق وأفغانستان كمدخل لتهدئة الحكام العربالصراع العرب

وقد حملت زعيمة . وفي كل األحوال فإن األزمة اإلسرائيلية األميركية أثارت ردود فعل إسرائيلية ودولية
حكومة ال يمتلك كديما تسيبي ليفني على الحكومة، وقالت ان العالم كله يقف ضد إسرائيل ألن رئيس ال

كما اعتبر وزير الدفاع إيهود باراك أن . الرؤية، وأنه أسلم قيادة األمن القومي لوزير الداخلية إيلي يشاي
وكذلك فعل الرئيس . إسرائيل أخطأت في قرار البناء االستيطاني، وأن من الواجب إصالح الخطأ

 . اإلسرائيلي شمعون بيريز
 15/3/2010السفير، 

 
  جداروزير شؤون ال .73

  فايز أبو شمالة. د
وهل تعلم أن لها ميزانيتها،     ! وزارة شؤون الجدار؟  : هل تصدق أيها العربي أن في فلسطين وزارة اسمها        

لقد فوجئت قبل أيام بتصريحات لوزير شـؤون        ! ولها موظفيها، ولها وزير اسمه ، وزير شؤون الجدار؟        
المهم أن لدينا في فلسطين وزيراً لـشئون جـدار          الجدار والمستوطنات، وال تسأل ماذا قال؟ فليس مهماً،         

، الجدار الذي باعد بين الجار والجار، وحاصر الضفة الغربيـة           )إسرائيل(الفصل العنصري الذي أقامته     
واقتحم كل دار، وشق وجداننا ودار في عقولنا، ودرنا معه في سياساتنا حيث دار، فـصار لـدينا فـي                    

تربين وزارة، ولالجئين وزارة، وللمتفـائلين وزارة، وللمـشردين         فلسطين وزارات تحاكي الواقع، فللمغ    
  . وزارة، وهكذا
أنت من سعى قبل ثالثة عشر عاماً مع مجموعة من األسرى لجمـع تواقيـع أعـضاء                 : قد يقول أحدهم  

المجلس الوطني، والتشريعي، وأعضاء المجلس الثوري لحركة فتح، بهدف إيجاد وزارة فلسطينية تحـت           
طالما لـدينا أسـرى     : شؤون األسرى والمحررين، وهذا كالم صحيح، وكان المنطق يقول        وزارة  : اسم
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فلسطينيون في السجون اإلسرائيلية يصل عددهم إلى عشرة آالف أسير، فإننا في حاجة إلى وزارة ترعى                
ة شؤونهم خلف األسوار، وتهتم بأمرهم، وتهتم بأطفالهم، وبعائالتهم، ومن ثم توفر لهم فرصة عمل كريم              

فهل معنى ذلك أن وزارة شؤون الجدار في حكومة رام اهللا لها دراية وخبرة فـي البنـاء،               . بعد تحررهم 
ولما كان من شـروط وزيـر       . وحفر األساس، وتنشط في تهريب األسمنت، وزجر األطفال عن الجدار         

جـدار، ولـه   األسرى أن يكون أسيراً محرراً، فهل معنى ذلك أن وزير الجدار الفلسطيني يلف وسطه بال              
دراية في كيفية هدمه، والحفر من تحته، وآلية قصفه بالمنجنيق، وفتح الثغرات فيه، واقتحامه، وتدميره،               

  !. ويستند إليه إن دعت الضرورة إلى ذلك. أو التسلق على ظهره وتطهيره
ـ              ي قطـاع   على غرار وزير الجدار، ومجاراة للواقع الفلسطيني، فإنني أقترح على الحكومة الفلسطينية ف

وزارة شؤون الحصار، على أن تكون للوزير درايـة بأسـاليب           : غزة أن توجد وزارة جديدة تحت اسم      
وفي مقابل ذلك على حكومة رام اهللا أن        . التهريب، والتسريب، والتخريب والتجريب والتطبيب والتثريب     

ن تجـاوز عـشرات   توجد وزيراً لشئون قطع رواتب الموظفين، والسيما أن من قطعت رواتبهم حتى اآل            
اآلالف، وهم في حاجة إلى من يرعى شؤونهم، بل نحن بحاجة في غزة ورام اهللا معاً إلى وزارة شؤون                   

  . االنقسام
حمى مرتفعات  . ماهر غنيم، ابن أبو ماهر غنيم     : بقى أن يعرف العربي أن وزير شؤون الجدار هو السيد         
  .الضفة الغربية من المصير الذي آل إليه جبل أبو غنيم

  14/3/2010فلسطين أون الين، 
  

  أو على الذات.. هجمة على حماس .74
  عرفات حجازي

، وبعد أن حققت الكثير من االنتصارات على        " حماس"بعد أن كان الكل يفاخر بحركة المقاومة االسالمية         
العدو االسرائيلي وخاصة خطف الجنود االسرائيليين واستبدالهم باالفراج عن مئات أو الـوف األسـرى               

ذين اذا دخلوا سجون ومعتقالت العدو ال تجدي كل األحكام وكل التدخالت لالفـراج عـنهم اال بهـذا                   ال
  .العقاب الذي قهرت به حماس حركة الظلم العسكرية االسرائيلية

وكم جندت اسرائيل من العمالء للبحث عن أماكن اعتقال جنودها الذين كانـت حمـاس تعـتقلهم حتـى                   
ظ اسرائيل على سمعهتا العسكرية وتفوقها في أخذ كل شـيء مـن أعـدائها               تستطيع االفراج عنهم لتحاف   

بالقوة ما عدى قضية األسرى الذين كانت حماس تعتقلهم بكل رجوله وبراعة وجـدارة دون أن تعـرف                  
اسرائيل كيف تتصرف تجاه هؤالء المعتقلين أو تجاه أهاليهم الذين كانوا يفقدون عقولهم من جبن الهيئات                

سرائيلية التي اكتسبت شهرة عالمية على براعتها في معرفـة العـدو واسـراره وخططـه                العسكرية اال 
  .وأهدافه باستثناء جهلها في التعامل مع الحماس

لقد أثبتت حماس أنها أبرع من اسرائيل وكل أجهزتها في الحرب وتختراق العدو وقدرتها على تـضليل                 
طاً وهي تحاول التحريض على حماس واسـتغالل        العدو حتى ال يعرف أهدافها وكم بلغت اسرائيل أشوا        

كل القوى المعادية في محاوالت اختراقها وفي محاوالت النيل من سمعتها في التفوق على أعدائها وفجأة                
استطاعت اسرائيل الوصول الى أحد قادة حماس الشهيد محمود المبحوح الذي اسـتطاعت النيـل منـه                 

تخلي ابن احد قادة حماس عن االسالم واعالن نصرانيته وهو          واغتياله في دبي ورافق ذلك االعالن عن        
الشاب مصعب حسن يوسف وقد نقلت الصحف االسرائيلية وصحيفة هـآرتس القريبـة مـن الموسـاد                 
االسرائيلي روايات عديدة جعلت الذين يكرهون حماس أو يغارون من صالبتها ونجاحها وبطوالتهـا أن               

ر كم الحقد والحسد عند البعض من غير اليهود على حماس وهـم             يقوموا بنشر أخبار من الحادثتين تظه     
يحاولون اظهار أن حماس فقدت رونقها وفقدت أهميتها وامتيازاتها وأنها أصبحت مخترقة وال فضل لها               
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على غيرها من المخترقين والذين وقفوا أمام اسرائيل وقواتها موقف الجبناء ولم يـستطيعوا أن يحققـوا                 
  .ب الفلسطيني وكل شعوب العرب والمسلميننصراً ينتظره الشع

والغريب بتلك االقالم التي أنطلقت في شن حمالتها على حماس المشكلة بصالبتها وقوتها وفعاليتها أنهـا                
أكدت دون أن تدري على انها هي المخترقة وأنها تتمنى أضعاف حماس ولن يكون ذلـك اال لحـساب                   

دنيا لديها دليل غير قضية مصعب أن حماس ال زالت هـي            اسرائيل وأعداء العرب والمسلمين مع أن ال      
الرصيد في دحر العدو الصهيوني وأنها ستكون القادرة على افـشاله فـي تـدمير األقـصى والقـدس                   
والمقدسات مهما زغرد الحاقدون والدليل على أن حماس ليست مخترقة ألن الدنيا كلها تعرف أن لـدى                 

 الذي حاولت اسرائيل تجنيد كل امكاناتها ابتداء من الواليـات           حماس صيد ثمين هو االسير جلعاد شاليت      
المتحدة وكل المخابرات االوروبية بل وكل الذين تعتمدهم في اختراق المقاومة الفلسطينية لمعرفة مكـان               
األسير األكثر أهمية لدى الشعب االسرائيلي من مكان أنجازات اسرائيل وال زلنا نذمر كيف أن اسرائيل                

 باهظاً للتأكد من أن األسير ال زال حياً أو ال وعندما تلقت صورة له تؤكد أنـه ال زال حيـاً                      دفعت ثمناً 
رضخت لشروط حماس وأفرجت عن كل النساء االسيرات الفلسطينيات في سـجون اسـرائيل اللـواتي                

ـ                  ذا تدخلت كل قوى الدنيا لالفراج عنهن أو عن بعضهن طيلة السنوات الماضية ولم يستطع أحد تلبية ه
المطلب االنساني العالمي اال قوة وصالبة وتماسك حماس التي سيبقى من الصعب على أية قوة اختراقها                

  .أو حتى أفسادها أو أفساد قادتها أو أبنائها أو عائالتهم
  لن يجري اختراق حماس

ـ                   د أن  وحتى يطمئن الذين منوا أنفسهم أن حماس قد اخترقت ال بد أن نعيدهم الى تاريخ حماس الذي يؤك
مستقبلها سيبقى كما هو ماضيها وأن حماس هي قوة ليست فلسطينية فحسب بل هي ستبقى كما كانت منذ                  

  .أعلنها مؤسسها الشهيد أحمد ياسين هي قوة للعرب والمسلمين
  واألسير مفقود.. ومرت األيام الستة..

 تلـك األرتـال مـن       والحقيقة هي أن كل طلقة من مسدس أو بندقية يحملها طفل فلسطيني فانها ترعب             
الدبابات االسرائيلية التي لم نشاهد مثيال لها اال في أفالم وقائع الحرب العالمية األولى والثانيـة وحـرب                

  .العدوان على أفغانستان والعراق
ولهذا فان أية اتفاقية جرى عقدها مابين الفلسطينيين واسرائيل نالحظ أن أول شـروطها وبنودهـا هـو                  

ني من سالحه حتى يبقى أعزل ال يستطيع الدفاع عن نفسه وعن وجـوده وعـن                تجريد الشعب الفلسطي  
  .حقوقه،

ولكن أكثر ما يرعب االسرائيليين هو وقوع أسير في أيدي فصائل المقاومة الحماسية وخاصة اذا كـان                 
  .األسير عسكريا وجرى أسره حسب األصول العسكرية وهو يحتمي بكامل سالحه

اليت الذي أسرته مجموعة فصائل المقاومة في أروع عمليـة عـسكرية            وقصة األسير الجندي جلعاد ش    
واستطاعت الوصول اليه في معسكره عندما أقامت الدنيا وأرعبت الجيش الذي ال يقهـر وقـد أفقـدت                  
القيادتين السياسية والعسكرية االسرائيلية واألمريكية رشدهما حتى أن واحداً مـن أهـم وزراء حكومـة               

طرف أفيغدور ليبرمان لم يخجل وهو يحاول كبت مشاعره وأحقاده عندما أعلن أنـه             أولمرت اليميني المت  
يفضل اغراق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في البحرعلى اطالق سراحهم في عمليـة مقايـضة مـع                

  .الجندي االسرائيلي األسير
العميـل  " الرسول"لك  والذي أخرج الجميع في اسرائيل عن اتزانهم هو أنه مرت األيام الستة ولم يصل ذ              

الذي تعودوا على لقائه ليكشف لهم عن موقع اختباء األسير حتى يستطيعوا فك سراحه دون أن يـدفعوا                  
  .الثمن الباهظ؟،
  واسرائيل.. عالقة حماس
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والمعروف أن عالقة اسرائيل مع حركة حماس عالقة مشهورة في لي العنق وكسر العظام ألن حمـاس                 
السرائيلي المالزم شاهار سليماني والجندي أرييـه فرنكتـال والعريـف           سبق أن اختطفت من الجيش ا     

نخشون يهودا فاكسمان وهو جندي مقاتل في لواء جوالني وهي العملية التي هزت المجتمع االسـرائيلي                
والتي زعزعت مكانة اسحاق رابين الذي كان يسيطر على كل شيء في اسرائيل وجعلت منـه عمليـة                  

  . هدفاً للتخلص منه على أيدي المتمردين العسكريين االسرائيلييناختطاف العريف فاكسمان
ولم يبق اسرائيلي ولم يبق أحد من مؤيدي اسرائيل في كل حادثة اختطاف جندي اسرائيلي اال ومـارس                  
ضغوطه في كل االتجاهات للوصول الى األسير حياً أو ميتاً حتى ال تتحطم صورة الجيش الذي ال يقهر                  

ين للسيطرة والهيمنة االسرائيلية ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني وتهديد المقدسـات           من ذاكرة الرافض  
  .التي أصبحت هدفاً من أهداف الصهيونيين

ولو استطاعت حماس االحتفاظ بأسيرها فاكسمان لتمكنت من انقاذ الشعب الفلسطيني من الظلـم الـذي                
يل أربعة آالف أسير جرى االتفاق في وثيقـة         يعيشه خاصة وأنه يوم االحتالل االسرائيلي كان لدى اسرائ        

أوسلو على االفراج عنهم ولكن بدالً من االفراج عنهم جرى زج بقية الشعب الفلسطيني فـي الـسجون                  
  .فأصبح عدد األسرى الفلسطينيين اكثر من عشرة آالف أسير

  بعد ستة أيام
ذلك االحتالل الغاشـم لـوال أن       وكادت عملية اختطاف العريف فاكسمان تنقذ الشعب الفلسطيني من ظلم           

وصل مبعوث رئيس وزراء اسرائيل من قسم االستخبارات العسكرية يوسي جينوسار والتقى في موقـع               
أحد العمالء الذي سلمه خريطة     " الرسول" مع   1994 تشرين األول عام     13حاجز ايرز يوم الخميس في      

ضت كل فرق العمالء ستة أيام في البحث        تبين الموقع الذي يجري فيه احتجاز العريف فاكسمان الذي أم         
عن آثاره حتى استطاعوا الوصول اليه وفعالً وبعد ساعة من استالم كافة المعلومات جرت عملية تحرير                
األسير الذي بعودته الى فرقته العسكرية في لواء جوالني أشهر الفرق العـسكرية االسـرائيلية تـدريباً                 

ذي ال يقهر والذي ثبت أن قوته مستمدة من ضعفاء بعض النفوس            وتجهيزاً عادت العنجهية الى الجيش ال     
الذين وضعوا أنفسهم في خدمته وتقديم المعلومات له والتي بدونها ما كانوا يستطيعون السيطرة على هذا                

  .الشعب الرافض للخنوع والخضوع واالذالل
ها الجيش االسـرائيلي فـي قتـل        وعندما يتابع العالم بذهول هذه العمليات الوحشية االجبانة التي يقوم ب          

األطفال والنساء والعائالت وبمجموعة أفرادها وبهذا التدمير للبنية التحتية والحصار الذي يفرضونه على             
شعب بأكمله ال يعرفون أن سبب هذه الحرب المجنونة التي يشنوها على األطفال والنساء هو محاوالتهم                

 البحث عن أسيرهم الذي لن يعرف مكانه أحد ألن حركـة      للبحث عن عمالئهم الذين اختفوا وليس السبب      
حماس هي التي عرفت أسرار وصول العمالء لمكان أسر العريف فاكسمان في تلك العملية الشهيرة لذلك                
احتاطوا هذه المرة ووضعوا العمالء تحت رقابة شديدة فبعد أن حاول هؤالء العمالء القيـام بجـوالتهم                 

تتابعهم فلم يستطيعوا الظهور مرة أخرى لممارسة نشاطهم كان ذلك بالنـسبة            البحثية فوجدوا أن العيون     
لالرشاد في عمليات االغتيال التي برعوا فيها في السابق أو بالنسبة للبحث عن األسير الذى جرى أسره                 

  .في أعظم عملية عسكرية يمكن أن تصل لدقتها أحدث الجيوش
  ال بد من نهاية االحتالل

 كل المراقبين والمحللين وهم يتساءلون الى متى ستبقى كل المنطقـة ملتهبـة وهـذا                واليوم ونحن نتابع  
الجيش الذي ال يقهر أصبح ألعوبة بأيدي الذين عرفوا كيف يقهرون األعداء وهم اليدرون أن صـاحب                 
القرارفي وضع صعب لهذا االستهتار وفقد السيطرة على القرار ألن األيام الستة مرت ولم يظهر هؤالء                

عمالء الذين أنقذوا ذات يوم العريف فاكسمان وأن الجيش الذي ال يقهر قد تعرى بعد أن تأكد للدنيا أنـه    ال
بدون عمالء لن يستطيع الوصول الى األسرى وأنه ما عاد أمامه اال العودة الى الوعي والى الرضـوخ                  

ادة الـصواب والرضـوخ     الى أصحاب القرار الذي لن يكون اال بتلبية مطالب المقاومين والعودة الى ج            
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لطبيعة األشياء وهي االستسالم الرادة شعب أثبت أنه لن تنكسر له ارادة ولن يكـون عمـيالً لمـصالح                   
  .األعداء

وعلى افيغدور ليبرمان الوزير المأفون أن يعود لصوابه ليدرك أنه لو قام باغراق األسرى الفلـسطينيين                
د لهذا الظلم أن ينتهي وأن يعود الشعب الفلسطيني كمـا           في البحر فسيغرق البحر في آثام المعتدين وال ب        
  .كان عبر القرون حراً سعيداً في وطنه فلسطين

وال بد أن يدرك الجميع أن االختراق لحماس أذا نجح مرة فان حماس ستكون منيعة على الدوام وسيبقى                  
مونها ويدركون أين هي    أسراها في متناول رجال المقاومة الذين يدركون اين هي الطريق المحتلين فيحط           

  .طريق العمالء فيحطمونهم هم لتبقى المقاومة الفلسطينية هي الغالب باستمرار باذن اهللا
  15/3/2010الدستور، األردن، 

  
 صحراء بايدن الخالية .75

 بثينة شعبان
وكأنه ) آذار(بدا خطاب نائب الرئيس األميركي جوزيف بايدن في إسرائيل في الحادي عشر من مارس 

رسمي أميركي يقدم دعما مطلقا واضحا وصريحا لكل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، باعتبارها بيان 
كيانا يمثل طموحات الصهاينة اليهود وغير اليهود خالل أكثر من ستين عاما ضد المدنيين العزل في 

عمال فلسطين بما في ذلك المجازر واالغتيال وهدم المنازل والحروب الوحشية التي رافقت كل األ
 .اإلرهابية الصهيونية

خطاب بايدن مليء بالمغالطات التاريخية التي وضعت هدفا أساسيا لها، أال وهو تلميع صورة الصهيونية 
الملطخة بدماء األبرياء من المدنيين وخاصة األطفال، كما أنه قدم أوراقه إلسرائيل كصهيوني، مدعيا 

 حرمان خمسة ماليين فلسطيني من الحرية والعدالة ، وأهمها»إنجازاتها«شرف خدمتها، واالفتخار بـ
 .لم ينافق بايدن، ولم يداهن كعادة السياسيين الغربيين، بل كان واضحا وشفافا. وحقوق اإلنسان

وقد واجهت العديد من . قلت في خطابي قبل سنوات إنني لو كنت يهوديا لكنت صهيونيا«: قال بايدن
ما قاله يوما لي والدي بأنك لست في حاجة ألن تكون يهوديا كي االنتقادات جراء ذلك، إلى أن تذكرت 

» اإلنجازات«وال أعلم ما هو مجال الفخر لنائب الرئيس بأن يكون صهيونيا، وما هي . »تكون صهيونيا
التي حققتها الصهيونية، والتي يرغب بشرف االنتماء إليها، أهي تهجير ماليين الفلسطينيين من وطنهم 

سجن ماليين آخرين منهم في السجن الكبير الذي اسمه إسرائيل، حيث يتعرضون يوميا األم فلسطين، و
ثالثمائة وواحد . إلى التطهير العرقي واالعتداء على مقدساتهم وسجن وقتل أطفالهم ونسائهم وشيوخهم

وعشرون طفال تعتقلهم إسرائيل؛ تهمتهم الوحيدة هي إلقاء الحجارة على مستوطنين مسلحين اقتحموا 
وها هم أهل غزة يعانون الجوع والمرض والفقر، . أحياءهم ومنازلهم وأهانوا كراماتهم، وقتلوا أهليهم

بعد حرب وصفها كل المحققين بالجريمة ضد القانون الدولي اإلنساني، ومع ذلك تستمر إسرائيل حتى 
لوجه الحقيقي في منع وزيرة خارجية االتحاد األوروبي وآخرين من زيارة القطاع، كي ال ينكشف ا

 .للصهيونية اإلسرائيلية، وجرائمها العنصرية التي ترقى إلى هولوكوست القرن الواحد والعشرين
، »قصة إنجازات رائعة في منطقة من الصحراء الخالية«نائب الرئيس بايدن، يرى تاريخ إسرائيل بأنه 

لما طمع بها الغزاة، فمتى كانت فلسطين صحراء خالية؟ أوليست هي أرض الحليب والعسل التي طا
كالرومان والصليبيين والصهاينة؟ أوليست هي مهد السيد المسيح واألنبياء .. فجاءوا إليها بالجيوش

والرسل؟ هل كانت يوما صحراء خالية، أم جزءا من حضارات عربية عريقة، تعلم منها الغرب التجارة 
القدس العربية محجا ألصحاب الديانات والرياضيات، العمارة والكهرباء، الفنون واآلداب؟ أولم تكن 

السماوية الثالث على مدى قرون، وكأن نائب الرئيس لم يشهد أشجار الزيتون المعمرة منذ مئات السنين 
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! في فلسطين، كأنه جاهل بألوان األدب والحرف والفنون التي طورها الفلسطينيون على مدى قرون؟
 .عائدين إلى أوروبا المغرقة بالتعصب والجهلوالتي نقلها عنهم الصليبيون عندما انعكفوا 

األعداء الذين «ويهاجم نائب الرئيس العرب جميعا من دون تمييز بين الممانعين والمسالمين، بأنهم 
، »يدعون إلى تدمير إسرائيل، بينما تواجه إسرائيل كل يوم وبشجاعة، أخطارا ال ينبغي ألحد أن يتحملها

، وكأن بايدن »ئيل جنبا إلى جنب في مواجهة جميع األخطار والتهديداتإن أميركا تقف مع إسرا«مضيفا 
ال يعرف أن للعرب مبادرة سالم شامل ودائم، وأنه أهمل أن مصر واألردن سالمتا إسرائيل منذ عقود، 

صحراء «لقد أهمل بايدن الوجود العربي كله، فهم . بدون أن تتوقف هي عن العدوان على جيرانها
طع بايدن المتفاخر بصهيونيته أن يرى العرب، ولذلك لم ير أن الخطر الوحيد في لم يست!! »خالية

المنطقة هو العدوان اإلسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين وعلى جيرانهم العرب، فإسرائيل هي التي 
ي تحتل أراضي العرب بقوة الدعم األميركي، وهي التي تدمر المنازل الفلسطينية يوميا بالجرافات الت

سحقت عظام المواطنة األميركية راشيل كوري، ألنها حاولت بجسدها الطاهر أن تحمي منزال فلسطينيا 
من الهدم، وإسرائيل هي التي تسجن أكثر من مليون ونصف مليون مدني فلسطيني في غزة، مرتكبة 

دسات اإلسالمية، بذلك جريمة عقوبة جماعية يعاقب عليها القانون الدولي، وإسرائيل هي التي تنتهك المق
كان بايدن صريحا مع . وقواتها هي التي تعتدي كل يوم جمعة على المصلين في المسجد األقصى

أصدقاء أميركا من العرب حين أعلن بصوت عال وقوف أميركا مع إسرائيل في كل ما ترتكبه من 
 !جرائم بحق العرب في فلسطين والجوالن وجنوب لبنان

اختالفات في وجهات «لغباء ليصدقوا أن ما بين إسرائيل والفلسطينيين مجرد يعتبر بايدن أن سامعيه من ا
، واصفا بذلك صراعا يمتد منذ أكثر من قرن على حقوق تاريخية للعرب تصادرها إسرائيل بالقوة »نظر

مدعومة دون شروط، حسب قول نائب الرئيس بايدن، من قبل الواليات المتحدة الجتثاث حضارة 
 .»أرض صحراء خالية«دعاء بأن إسرائيل قامت على وشعب، ومن ثم اال

؟ هل يعتقد بايدن أن »صحراء خالية«أي عنصرية ووحشية يمتلكها الصهاينة عندما يعتقدون أن فلسطين 
خمسة ماليين فلسطيني غير موجودين؟ هل يشجع بايدن حكام إسرائيل على إبادتهم؟ وبعد كل ذلك ال 

وحسب، ألنه صهيوني، وألنه » السالم واألمن لإلسرائيليين« تحقيق يتردد نائب الرئيس في الدعوة إلى
 .، فإنه ال يدعو إلى تحقيق السالم واألمن للفلسطينيين»صحراء خالية«يرى فلسطين 

وال شك أن نائب الرئيس األميركي لم يقرأ عن الطفل حسن المحتسب الذي وضع في قفص االتهام في 
رة من عمره، وحين أعطته محامية إسرائيلية بالونا أحمر أخذ يلهو محكمة صهيونية، وهو في الثانية عش

به، كما أن نائب الرئيس، لم يقرأ عن دهس أطفال فلسطين يوميا من قبل أصدقائه الصهاينة، وهو ربما 
 .يؤيد أيضا قيام الصهاينة باعتقال األطفال وهم نيام في القدس

اد شاليط، أما األحد عشر ألف أسير فلسطيني، فهم ولم يذكر نائب الرئيس من أسرى الطرفين سوى جلع
التي ال يستطيع بايدن المتفاخر بإنجازات رفاقه الصهاينة أن يراهم، ولذلك » الصحراء الخالية«جزء من 

ال، بل إنه قرر أن حماس هي التي حكمت على سكان .. ال قيمة لحياتهم ومعاناتهم في نظر نائب الرئيس
ذي أصرت فيه كل التحقيقات والتقارير الدولية، من تقرير القاضي اليهودي غزة بالبؤس، في الوقت ال

ريتشارد غولدستون، وتقرير ريتشارد فولك ممثل منظمة حقوق اإلنسان في غزة المرفوع إلى مجلس 
حقوق اإلنسان، بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة، واستخدمت أسلحة محرمة، أرسلها بايدن 

ة أميركا، ضد السكان المدنيين العزل، وأعطت الضوء األخضر لجيشها لقتل المدنيين وأمثاله من صهاين
العزل، وهدمت المدارس والمنشآت فوق رؤوس أصحابها وارتكبت خروقات شنيعة ضد القانون الدولي، 

 .إسرائيل التي يتفاخر بايدن باالنتماء إليها» إنجازات«هذه هي 
ن يفاخر بصهيونيته، رغم أنه ليس يهوديا، ويغالط حقائق التاريخ ولكن ومن ناحية أخرى، إذا كان بايد

والجغرافيا، ليبرر دعمه للجرائم المرتكبة بحق المدنيين العزل في القدس ونابلس والخليل وغزة الواقعة 
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، فأين هم حكام الدول العربية واإلسالمية؟ وأين هي غيرتهم على »الصحراء الخالية«حسب بايدن في 
مسلمين؟ وعلى أولى القبلتين المسجد األقصى؟ أم تركوا األمر ألطفال القدس الذين يتعرضون إخوانهم ال

إلذالل كالب جنود احتالل عنصري بغيض، كي ال يقال إنه لم يدافع أحد عن المسجد األقصى؟ ولماذا ال 
دعون شرف تتخذ منظمة المؤتمر اإلسالمي، وكل دولة إسالمية فعال رادعا ضد إسرائيل، وضد كل من ي

دعم جرائم إسرائيل، وضد طغاة عنصريين ال يخجلون من االدعاء بأن أرض األنبياء والحضارات 
 .»صحراء خالية«والعسل 

يتخاصم ممثلو الدول العربية لساعات على تعبير كي ال يزعجوا إسرائيل وحلفائها الصهاينة، وينتهون 
، وإلى اعتبار التطهير العرقي للفلسطينيين »وحدات استيطانية«إلى اعتبار مصادرة األرض العربية 

، وإلى اعتبار االعتداءات الوحشية على المصلين الفلسطينيين العزل في »تغييرا في الديموغرافيا«
بين قوات االحتالل والفلسطينيين، واعتبار االعتداءات اإلسرائيلية البشعة » اشتباكات«األقصى وحرمه 

 !!!»مواجهات«يائهم مجرد على األطفال والنساء العزل في أح
أوال يكفي خطاب نائب الرئيس األميركي، الذي شعر باالمتنان ألن رئيس وزراء الكيان، قرر تغيير 
توقيت اإلعالن عن بناء مزيد من المستعمرات إلى وقت ال يكون هناك زائر أميركي، واعتبر ذلك 

 .إنجازا وتقدما يستحق الشكر والعرفان
ني، الذي هو في جوهره إلغاء للعرب وحقوقهم من الوجود، يستحق وقفة عربية إن هذا المنظور الصهيو

تمد يد العون ألبناء فلسطين الذين استبسلوا في الدفاع عن قضية الحرية والعدالة، والذين يدافعون عن 
ى شرف األمتين العربية واإلسالمية في زمن يفخر فيه مساندو كل هذا اإلجرام بصهيونيتهم التي تقود إل

 .حرب إبادة عنصرية بشعة ضد شعبنا وتراثنا ومقدساتنا وتاريخنا ومستقبل أجيالنا
إذا كان بناء خمسين ألف وحدة استعمارية في القدس الشرقية، ال يستحق وقفة حازمة من قبل كل 
المسلمين، وال يستحق سحب سفراء، وال يستحق تغيير التاريخ، فما الذي يمكن أن يستحق من العرب 

  لمين ذلك؟والمس
 15/3/2010الشرق األوسط، 
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  بن كاسبيت
في البداية يحرق   . هذا أمر روتيني بالنسبة له    . علق بنيامين نتنياهو أمس كما كان متوقعا، في حالة فزع         

الطبخة، بعد ذلك يركض بال حيلة من المطبخ المدخن، ليصل بعدها الى مرحلة النفي، يقنع فيها الجمهور                 
على ما يرام وان هذا لذيذ جدا، وينزل الرأس امام الضربة االخيرة التي تضع االمور في                بان كل شيء    

اجتماع ليلي لـوزراء الـسباعية،      : وعندها، كما اسلفنا، يأتي الفزع    . نصابها ورئيس الوزراء في خداعه    
  .  الباردمداوالت حثيثة حتى ساعة متأخرة، مكالمات ميراثونية مع زعماء اوروبيين والكثير من العرق

التفكير بان يوم الخميس نشر رجاله االحبولة االعالميـة         . هذه المرة، لغرض التغيير، فزع نتنياهو مبرر      
زيارة الـرئيس انتهـت     "وبالفعل، البيبيبوق، بوق العائلة، اشترى كل شيء ونشر بان          . بان القصة انتهت  

فرت اعداد يوم الجمعة االحتفالية، االزمة      وبينما إس ". االزمة خلفنا : مكتب رئيس الوزراء  . باجواء ايجابية 
وهي تبدو أخطر بكثير من كل ما شهدنا في العقد الماضي، وربما            . في ذروتها، تتصاعد الى ذرى جديدة     

  . اكثر من ذلك
فهـي  .  الواليات المتحدة ستنجو ايضا من هذه الجلبـة        –عالقات اسرائيل   : ينبغي لنا أن نقول منذ البداية     

. الموضوع هو ان الحميمية والثقة لن تعودا الى سابق عهـدهما          .  بل واقوى من اوباما    اقوى من نتنياهو،  
 السنتين القريبتين هما الفترة الزمنية التي تحتاج فيها اسرائيل          –والسنة  .  السنتين القريبتين  –ال في السنة    

اكثر حتى ممـا    . يامهاالى الحميمية مع امريكا وبالشكل االكثر يأسا، االكثر وجوديا واالكثر حرجا منذ ق            
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النووي االيرانـي يحتـاج الـى       . نحن نسير نحو ايام مصيرية    . تحتاجه الى حي جديد في رمات شلومو      
وبدال من ذلك، نحن نحصل علـى رئـيس وزراء          . رئيس وزراء يكون االبن العزيز للرئيس االمريكي      

  .هذا حزين، بل ومقلق. قريبا جدا سيكون شخصية غير مرغوب فيها في واشنطن
 دقيقـة،   43(حديث التوبيخ الطويـل     : من الصعب القرار بماذا نبدأ    ". التي باتت خلفنا  "واالن الى االزمة    

بين هيالري كلينتون وبين نتنياهو يوم الجمعة؟ قائمة        ) حسب االستعراضات الصادرة عن البيت االبيض     
سها االلغاء الفوري لخطـة     المطالب العسيرة التي املتها وزيرة الخارجية على رئيس الوزراء، وعلى رأ          

البناء في  رمات شلومو والتجميد بحكم االمر الواقع في القدس في اثناء المفاوضات؟ العناوين الرئيـسة                 
؟ حقيقة أن مسؤولين امريكيين كبار، بينهم وزيـرة         "نيويورك تايمز "و  " واشنطن بوست "واالفتتاحيات في   

؟ بيـان الرباعيـة     "ت بين اسرائيل والواليات المتحدة    ضرر في العالقا  "الخارجية، يتحدثون عن امكانية     
الشديد جدا من ناحية اسرائيل، والذي نشر اول أمس؟ التسريبات الالذعة من البيت االبيض ضد نتنياهو؟                
حقيقة ان رئيس وزراء اسرائيل يعقد على عجل المحفل الوزاري الكبير لديه في بحث ليلي في منتهـى                  

  . ؟ هذه قائمة جزئية"رائيل والواليات المتحدةعالقات اس"السبت للبحث في 
بعـث  . ما الذي مس االمريكيين بالجنون؟ قبل كل شيء، حقيقة أن نتنياهو، مرة اخرى لم يـف بكلمتـه             

مولكو ليعد ميتشيل بانه ال يوجد تجميد في القدس، ولكن ايضا لن يكون بناء في القـدس فـي االشـهر                     
هو ال يمكنه ان يقول هذا بصوت عاٍل، ولكنـه          .  هناك مفاوضات  القريبة ولن تكون مفاجآت طالما كانت     

. فـصدق . بعد ذلك ميتشيل سمع هذا بنفسه من بيبـي        . اما هم، اولئك البائسين، فقد صدقوا     . لن يحرجهم 
وعندها، بعد أن نسجوا هذه الخطوة بجهد عالمي عابر للقارات ومعقد، وتغلبوا على ضـجيج الخلفيـة،                  

، وعلى ابو مازن، وعلى ايران وسوريا، واخيرا بايدن جاء الى هنا كـي يعلـن                وعلى الجامعة العربية  
  .االعالن، حصل ما حصل

الـصادرة  " االزمة باتت خلفنا  "إذ أن هذا التصريح ايضا في أن        . ولكن هذا مجرد القسم االول من القصة      
يتبجح كان بوسعه أن    نتنياهو، بدال من ان     . عن رجال نتنياهو في نهاية االسبوع، مس واشنطن بالجنون        

فهي . المشكلة مع هذه االزمة هي أنها قبل كل شيء ليست خلفنا          . كان هذا افضل له   . يصمت بضعة ايام  
االمريكيـون ال يلعبـون االن دور       . وثانيا، فانها عاطفية اكثر منها عقالنية     . تقف، بكامل عريها، امامنا   

الذي جاء ليفرض النظام فصب عليه سطل من        ذاك  . الراشد المسؤول بل أزعر الحي الذي شعر بالخيانة       
في الدقائق االولـى    ). في الشيخ جراح  (المياه وبيضة عفنة على الرأس من الفتى الهلع في الطابق الرابع            

ومع ذلك ال يزال هناك جانـب       . بحث، فوجد نتنياهو  . صعد الدم الى رأسه وبات يبحث عن احد ما يقتله         
وهم يحرقون االن النادي كي     . باستغاللها النتزاع اكثر ما يكون منها     االمريكيون يأملون   . عقالني لالزمة 

وهم سيخرجون مـن    . يلقنون نتنياهو درسا، وكي يردوا له االهانة الصاع صاعين، ويدخلونه الى العلبة           
وهـم يقبلـون التحـدي      . هذه القصة مع تجميد في القدس بحكم االمر الواقع وكذا مع تجميد بعد ايلـول              

  .دوق، ولكنهم ينسون بان مخاطرتهم ايضا عاليةويوسعون الصن
فليس منطقيا تماما ارسال هيالري كلينتون الى هذا الحديث التوبيخي مع بيبي، قبل اسبوعين من دعوتها                

وليس منطقيا خلق هذه الحرب العالمية مع القدس فـي هـذه            . الن تكون ضيف الشرف في موتمر ايباك      
االيام العشرة االهـم    "تيكي في التأمين الصحي االمريكي يدخل الى        المرحلة، حين يكون االصالح الدراما    

واذا كـانوا  . اذا كان االمريكيون مستعدين الخذ كل هذه المخاطر، فهـذا يعنـي انهـم مـصممون           ". له
  .مصممين، فهذا يعني ان نتنياهو في مشكلة

مليئة بالمسؤولين مثـل    المنصة  .  بعد اقل من سنة من تسلمه مهام منصبه، كل شيء يغلق على نتنياهو            
حتـى لـو ضـعف الـرئيس        . جو بايدن وهيالري، ولكن المعركة الحقيقية تدور بينه وبين براك اوباما          

ويمكن أن يكون هـذا     (االمريكي، كثيرة االحتماالت بان يستقبل في البيت االبيض رئيس الوزراء التالي            
  .2013فهو هناك حتى كانون الثاني ). مرة اخرى بيبي
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امريكا التي يعرفها توجـد االن فـي        . أوال، هو واثق بانه يعرف امريكا وهو ال       : يبي مزدوجة  مشكلة ب 
  . المشكلة الثانية هي الغالف الفكري والعملي لديه. المعارضة

رئيس الطاقم هو نتان ايـشل      :  لقد سبق لهذا ان كتب هنا في مرات ال حصر لها، ولكن محظور التوقف             
المستشار الـسياسي هـو     . ف بايدن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس       الذي يفهم امريكا مثلما يعر    

. ولكنه عديم التجربة السياسية الداخلية أو الخارجية      . شاب كفؤ ومليء بالنوايا الطيبة ويدعى رون ديرمر       
يكفي سماع رأي االمـريكيين     . المستشار السياسي الثاني، ورئيس مجلس االمن القومي، هو عوزي اراد         

  . به، لمعرفة حجم المشكلة
 ليس لنتنياهو قدرة على التصدي للوضع الذي خلقه بكلتي يديه، ليست لديه االدوات لتخطيط الـردود او                 
االستراتيجيات الذكية لشل فعالية القنبلة، كل ما يمكنه أن يفعله هو عقد للسباعية في بحث عاجل وربمـا                  

  ". انهاء االزمة" سيكون ممكنا اصدار عدد خاص بمناسبة دوما. ايضا رفع مكالمة هاتفية لشلدون ادلسون
للخطأ االستراتيجي الجسيم في البدايـة،  . هم ايضا، كما يتبين ليسوا عباقرة الجيل      :  جملة عن االمريكيين  

في . والذي دفعهم الى أن يضيعوا سنة على الهراء، يضيفون االن رد فعل زائد على قضية رمات شلومو                
في العالم مكتوب، في الفصل االول المكرس السرائيل، بان ال يوجد منطق وظيفـي              كل كتاب دبلوماسي    

مثل هذه االزمة يجـب     . وبالتأكيد ليس في البداية   . في المبادرة الى ازمة مع حكومة اسرائيل على القدس        
و من جهة اخـرى، نتنيـاه     . وها نحن بصعوبة في البداية    . أن تحفظ الى النهاية، عندما يصلون اليها حقا       

يمكنه ان يشكو   " كل حكومات اسرائيل، من اليمين ومن اليسار، بنت في القدس         "ايضا الذي قال أمس ان      
كيف حصل هذا؟ يحتمـل     . اذا كان الجميع بنوا وله فقط يحطمون الرأس، فليفحص نفسه         . من ذاته اساسا  
  . أنه حصل بسببه

في االسبوع الماضي وقع خلـل      : "ور التالية  لو كان بنيامين نتنياهو زعيما حقيقيا، لكان يقول اليوم االم         
. انا آسف على الخلل، ولكنه لم يكن فنيا فقـط         . أدى الى مس بالواليات المتحدة، صديقتنا وحليفتنا االكبر       

من االفضل اال تنشر عطاءات البناء في القدس في زمن زيارة نائب الـرئيس هنـا، عـشية اسـتئناف                    
نحن سنواصل  : ولكن يجب قول الحقيقة   . يستقبل الضيوف االعزاء  ليس هكذا   . االتصاالت مع الفلسطينيين  

  . ليس لنا نية بوقفه. البناء في القدس
في االنتخابات االخيرة في اسرائيل اعطى الشعب اغلبية واضحة لليمين وصوت في صالح اسـتمرار                "

 الى واشنطن والى    البناء في القدس وعليه، مع كل االسف الذي ينطوي عليه ذلك فاني اوجه اليوم النظر              
انا وعـدت   . دولة اسرائيل ال يمكنها أن تجمد البناء في عاصمتها        : "رام اهللا واقول بصوت واضح وكبير     

أتطلع وآمل الـى    . ليس لي نية لخيانة ناخبي    . بمواصلة البناء في القدس وانتخبت استنادا الى هذا الوعد        
. ن اكذب وابني واقعا موهوما من أجل ذلـك        استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، ولكني غير مستعد ال       

  ". ال يمكن الفرار منها. هذه هي الحقيقة، وكل الحقيقة
ثانيا ليست لديـه    . اوال النه ليس زعيما حقيقيا    . االحتمال في أن يفعل نتنياهو ذلك صفري      .  أريحوا بالكم 

يـدور  . ئيل القدرة على دفعه   ثالثا، ليس مستعدا الن يدفع الثمن او انه يعتقد ان ليس لشعب اسرا            . شجاعة
هـذه  . مرة واحـدة والـى االبـد      . الحديث، بالتالي، عن ثمن اثقل من االحتمال، ولكنه يستحق التجربة         

. في هذه االثناء نتنياهو يواصل محاولة االمساك بالعصا من طرفيهـا          . المحاولة ستؤجل الى المرة التالية    
 لمبارك، ارسال مولكـو الـى       67اساس خطوط   الحديث عن السالم مع بيرس، ضمان المفاوضات على         

وهو يقفز بين هذين العرسين ويسأل نفسه       . ميتشيل واللغز في نفس الوقت تماما لبيني بيغن والمستوطنين        
ال . وبالفعل، الموسيقى توقفت وقد وقع، كالمعتاد، في الوسـط   . في أي منهما سيقع حين تتوقف الموسيقى      

  . هنا، وال هناك
  "معاريف"

  14/3/2010ما، وكالة س



  

  

 
 

  

            39 ص                                     1729:         العدد       15/3/2010اإلثنين  :التاريخ

  
  :كاريكاتير .77

  

    
  15/3/2010الشرق، قطر، 


