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  يافا وراهطومواجهات في الضفة وغزة و...  في القدسواسعةشن حملة اعتقاالت ياالحتالل  .1

الل  قوات االحت، أن وليد عوض،رام اهللانقالً عن مراسلها في  18/3/2010القدس العربي، نشرت 
 القدس أحياء في معظم األربعاءاإلسرائيلي شنت حملة مداهمات واعتقاالت الليلة قبل الماضية وفجر 

وضحت مصادر محلية أو .األقصىحيث اعتقلت العشرات لمشاركتهم في يوم الغضب الفلسطيني لنصرة 
 من قبل مصورين بأن قوات االحتالل اعتقلت الشبان بناء على صورة تم التقاطها لهم خالل المواجهات

  .من القوات المستعربة التي كانت ترتدي الزي المدني وتتنقل بين المحتجين
وحسب المصادر المحلية تركزت حملة االعتقاالت في حارتي باب حطة والسعدية وشارع الواد داخل 

: اءفي مخيم شعفاط وأحيو ،القدس القديمة وبالقرب من المسجد األقصى المبارك، وفي بلدة العيسوية
  .شعفاط، راس العامود، سلوان، صور باهر، وادي الجوز، الطور، الصوانة، وغيرها

 في القدس في حين استمرت حالة التأهب األمنية فرض قيودها األربعاءوواصلت قوات االحتالل 
 حيث أعلنت استمرار إغالق البلدة القديمة والمسجد األقصى المبارك أمام المواطنين ممن تقل ،القصوى

وذكر متحدث عسكري إسرائيلي أن الشرطة  .، لليوم السادس على التواليعمارهم عن الخمسين عاماًأ
وأعلن  .اإلسرائيلية أبقت على حالة التأهب القصوى خشية وقوع مزيد من المواجهات مع الفلسطينيين

  .متحدث رفع اإلغالق الشامل المفروض على الضفة منذ خمسة أيامال
 مع قوات االحتالل في القرى وبعض األربعاءواصلت بعض المواجهات المتفرقة وفي الضفة الغربية ت

وفي ذلك االتجاه تجددت المواجهات بين  . الفلسطينيةاألمنالمناطق غير الخاضعة لسيطرة قوات 
وتواصلت المواجهات مع قوات . المواطنين وقوات االحتالل على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس
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كما أغلقت قوات االحتالل  .رية بيتا الفوقا قضاء نابلس وقرية بيت عانون قضاء الخليلاالحتالل قرب ق
حاجزي حوارة وبيت فوريك جنوب وشرق المحافظة وفرضت إجراءات أمنية مشددة على حواجز 

وفي بيت لحم خرج طالب المدارس في مسيرات  .الطنيب غرب نابلس وزعترا جنوب المحافظة
 في ، مناطق التماس مع قوات االحتاللإلى الفلسطينية حالت دون وصولهم األمن ن قواتأ إالاحتجاجية 

  .حين شهد مفرق قرية بيتللو غرب رام اهللا مواجهات بين عشرات المتظاهرين وقوات االحتالل
العديد من مناطق فلسطين بما فيها يافا وراهط المحتلتان   أن 18/3/2010االتحاد،اإلمارات، وأضافت 

شهدت مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس احتجاجاً على ممارسات تهويد القدس  1948عام 
  .وحصار قطاع غزة

 قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت خالل ، أنالقدس المحتلةمن  18/3/2010السبيل،األردن، وذكرت 
هدتها البلدة القديمة ، على خلفية المظاهرات العارمة التي ش مقدسياً شابا120ً ساعة الماضية 24 الـ

  .والبلدات المجاورة في القدس المحتلة احتجاجا على بناء كنيس يهودي بجوار المسجد األقصى
  

   والقدس قبل الذهاب الى المفاوضاتالضفةعباس يطالب بوقف االستيطان في  .2
مطلوبة منهـا   على إسرائيل أن تنفذ االلتزامات ال     "قال الرئيس محمود عباس، أمس، إن       ": وفا" -رام اهللا   

في خارطة الطريق ووقف النشاطات االستيطانية كاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية للذهاب إلـى               
  ".أية مفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي

وأضاف خالل مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البرازيلي لويز ايناسيو لوال دا سلفا، في مقر الرئاسـة                 
لفلسطيني نفذ االلتزامات المطلوبة منه، وليست لدينا أية شـروط مـسبقة            في رام اهللا أمس، أن الجانب ا      

  .للمفاوضات
نريد نحن واالسرائيليون   . لقد وافقنا على المفاوضات غير المباشرة وليست لدينا شروط مسبقة         "واضاف،  

  ".ان تطبق الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق
 نفذناها، وعلى اسرائيل التزامات مطلوب منها تنفيـذها،         كان مطلوباً منا التزامات محددة    "وتابع عباس،   

ابرزها وقف االستيطان في كل االراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، وهـذه التزامـات دوليـة                 
  ".مطلوب االيفاء بهذ االلتزامات. وردت في خارطة الطريق، واآلن تعبر عنها وتريدها الواليات المتحدة

على الوصول الى السالم مـن خـالل المفاوضـات وال طريـق آخـر غيـر       اننا حريصون   : وأضاف
  .المفاوضات

إن المصالحة الفلسطينية مهمة جداً، ونبذل كل ما نستطيع للتوقيع على الوثيقة المـصرية، حيـث                : وقال
للتوقيع عليها لندفع باتجاه المصالحة، مطالباً كل األطراف المحليـة          " حماس"وقعتها حركة فتح، وننتظر     

  .العربية والدولية السير بهذا االتجاه لصالح الشعب الفلسطينيو
لزيارة الرئيس البرازيلي أهمية بالغة بالنسبة لنا، حيث إنها تأتي في وقـت تواجـه فيـه                 "وأشار إلى أن    

العملية السياسية صعوبات كبيرة، حيث تشكل الممارسات اإلسرائيلية وخاصة مواصلة االستيطان، تهديداً            
  ".لشرعية الدولية، وجهد المجتمع الدولي الهادف إلحالل سالم عادل وشامل في المنطقةلقرارات ا

 18/3/2010األيام، فلسطين، 
  

   لوقف االستيطان"إسرائيل"عباس يطالب أشتون بضغط أوروبي على  .3
سلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس رسالة خطية الى الممثلة :  أحمد رمضان ووكاالت-رام اهللا 

عليا للسياسة الخارجية في االتحاد االوروبي كاثرين أشتون طالبها فيها بالضغط على اسرائيل لوقف ال
وقال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات ان عباس التقى اشتون . االستيطان
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ط على اسرائيل في مكتبه في رام اهللا وسلمها رسالة خطية طالبها فيها بتدخل االتحاد االوروبي للضغ"
  .الشرقية المحتلة" لوقف االستيطان بشكل تام في االراضي الفلسطينية وبالذات في القدس

ان : "وفي سياق متصل، نقلت مصادر اعالمية محلية عن مسؤول في ديوان الرئاسة الفلسطينية قوله
قادة العرب موقفا صارما الرئيس عباس هدد بمقاطعة القمة العربية المقرر عقدها في ليبيا اذا لم يتخذ ال

  ".وجادا اتجاه ما يجري في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية
  .الغربية ومدى تأثيرها على القضية الفلسطينية وعملية السالم

  18/3/2010المستقبل، 
  

  اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم القدسليبيا  منظمة التحرير تطالب القمة العربية في ةتنفيذي .4
البت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القمة العربية المقبلة في ليبيا بأن تحمل اسـم               ط: رام اهللا 

 القدس، وأن تتخذ إجراءات ملموسة لدعم المدينة المقدسة وصمود اهلها أمام االعتـداءات اإلسـرائيلية،              
ة للضغط علـى اسـرائيل      وطالبت منظمة التحرير القمة العربية بالتحرك الفاعل على الصعد الدولية كاف          

كما دعتها الى مطالبة الواليات المتحدة بالضغط على إسـرائيل للكـف عـن              . وإلزامها القانون الدولي  
تشكل عقبات جساماً أمام أي محاولة الستئناف محادثات الـسالم، وتقـوض            «تصرفاتها التي قالت انها     

  .»مباشرةالجهد األميركي الذي أعلن اخيراً باستئناف المفاوضات غير ال
  18/3/2010الحياة، 

  
   بيوم االنتخابات المحليةللوفاءفلسطين تتطلع : فياض .5

 دعا رئيس الوزراء  الدكتور سالم فياض المواطنين الفلسطينيين إلى ممارسة حقهـم الطبيعـي                :رام اهللا 
المجـالس  والدستوري في االنتخابات المحلية المقبلة الختيار ممثليهم في الهيئات المحليـة والبلـديات و             

  .القروية في الضفة وقطاع غزة والمقررة يوم السابع عشر من تموز المقبل
وابدى فياض خالل حديثه األسبوعي الثاني عبر اإلذاعات والشبكات اإلذاعية المحلية تفاؤله بعد نتـائج               
تحديث المواطنين لبياناتهم ووصفها بأنها مشجعة وتعكس رغبة المواطن في ممارسـة حقـه الطبيعـي                

ختيار ممثليه حيث إن هيئات الحكم المحلي تلعب دورا مهماً في تقديم الخدمات كحلقة مهمة من الجهـد           ال
المبذول من السلطة الوطنية على مستوى الوزارات والمؤسسات األخرى وهذا دور مهم من حيث قدرتها               

وهذا ضمن موضوع   على التواصل مع المواطن من خالل معرفتها الدقيقة الحتياجاتهم وحسب األولويات            
  .التنمية أو من خالل الخدمات المقدمة لهم

عن نفسه وهذا جزء من عمل      "المواطن"االنتخابات هدف مهم وهي فرصة لتعبير       " وقال رئيس الوزراء    
تراكمي تقوم به السلطة تجاه المواطنين من خالل مؤسساتهم وتجديد المؤسسات واختيار الممثلين لـديهم               

  ". المواطن بعد انتهاء والية كل مجلسوال بد من العودة إلى
 18/3/2010الحياة الجديدة، 

 
   ذلك عباس على حماس لم تتلق دعوة لحضور القمة وليست معنية بمنافسة: لبردويل .6

حركة حماس ليست مدعوةً «: قال القيادي في حركة حماس صالح البردويل في تصريح صحفي: غزة
ثيرا وال نعتبره غنيمةً، ولسنا معنيين بمنافسة محمود عباس في للقمة العربية، ونحن ال يعنينا الحضور ك

  .»م2009ذلك؛ ألننا ال نعترف به رئيسا أصالً، وواليته انتهت منذ مطلع العام 
نحن حريصون على الوحدة العربية حتى في حدها األدنى، على الرغم من أننا على قناعة «: وأضاف

ثيالً شرعيا، فنحن منتخبون، ونعلم أن محمود عباس وسالم فياض ال تامة بأننا نمثل الشعب الفلسطيني تم
  .»يمثالن الشعب الفلسطيني، وهما فاقدا الشرعية، ونعرف أن محمود عباس مفروض بقرار أمريكي
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لعقد » منظمة التحرير الفلسطينية«وفي موضع آخرى نفى البردويل أن تكون حركته قد تسلَّمت دعوةً من 
د حول الكيفية لقاء وطني موسع تشارك فيه كافة الفصائل والقوى؛ من أجل اتخاذ موقف وطني موح

  .المطلوبة لمساندة القدس وأهلها
وأكد أن المطلوب من المتحدثين باسم منظمة التحرير الفلسطينية وقيادة سلطة رام اهللا أن يعلنوا صراحةً 

ووصف البردويل إعالن ياسر عبد . يونيرفض المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع االحتالل الصه
محاولةٌ لتجميل موقف التآمر على « بأنه -عن عزم سلطة عباس على الدعوة إلى عقد لقاء وطني -ربه 

  .»القضية الفلسطينية
  18/3/2010السبيل،األردن، 

  
   حفاظاً على المقدساتواسعةأبو مرزوق يدعو لخطة  .7

على ضرورة االنطـالق    " المكتب السياسي لحركة حماس     موسى أبو مرزوق؛ نائب رئيس     .د أكّد   :دمشق
  .بخطة واسعة لتثبيت أهل القدس، مشدداً على أن البيانات والتصريحات ال تقابل ما يجري على األرض

ـ       خالل مشاركته في مسيرة الغـضب      " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقال أبو مرزوق في تصريح خاص ل
هذه المسيرة تأتي في سياق التضامن مع القدس، وفيها رسالة للقمـة            ): "3-17(بمخيم اليرموك األربعاء    

  ".العربية أن ما يجري على األرض ال يقابله بيانات، وال تصريحات
المخطـط  "وعن السبل واآلليات التي ستعتمدها فصائل المقاومة لمواجهة االعتداءات الـصهيونية قـال              

إال بالمقاومة وبجمع الصف ووحدة الكلمة، واالنطالق       الصهيوني، ال بد أن يوضع له حد، والحد ال يكون           
  ".في خطة واسعة من أجل تثبيت األهل والحفاظ على المقدسات والحفاظ على الهوية
أينمـا يكـون الـشعب    "وعن احتمال اشتعال شرارة االنتفاضة الفلسطينية الشاملة، وواقعية طرحها؛ قال      

 الشعب الفلسطيني تكون المقاومة، ويكـون الـدفاع عـن           الفلسطيني تكون انتفاضته واقعية، حيثما يكون     
 ".األرض والمقدسات

  17/3/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  شلح يطالب بإنهاء مشروع السلطة وانخراط الجميع تحت لواء المقاومة .8
ضـرورة علـى إنهـاء    , رمضان عبد اهللا شـلح  . شدد األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي ، د:دمشق
في حين  , ع السلطة الذي وصفه انه يحتل إرادة الشعب الفلسطيني ويمنعه من أداء دوره و رسالته              مشرو

  .تحتل إسرائيل األرض الفلسطينية
وقال شلح في تظاهرة شارك فيها آالف من فلسطينيي مخيم اليرموك جنوبي العاصمة الـسورية دمـشق              

مؤكـدا أنـه    , ع تحت راية المقاومة والجهـاد     يجب أن يتوقف هذا الوهم، وينخرط الجمي      " اليوم األربعاء 
فهو كيان غاصب مجـرم ينـتج فقـط         .. ال يمكن أن ينتج معه أي نوع من السالم           اإلسرائيلياالحتالل  

  ".الحروب والدمار و زعزعة االستقرار و األمن
 الحكومات العربية بسحب ما يسمى بالمبادرة العربية للسالم رسميا مـن التـداول ودعـم              "وطالب شلح   

ولم يعد من الممكن أبداً المراهنة على أية فرص         ". ان مصير الكيان الصهيوني هو الزوال     "المقاومة قائال   
ال يمكـن أن  "مؤكدا انه ". للمرة المليون، يثبت هذا العدو انه ال يريد أي نوع من السالم: "وقال .للسالم 

  ".تكون المفاوضات من اجل المفاوضات
ان على القدس والمسجد األقصى والتهويد لن يبقى لنا أي إمكانية لمزيـد مـن               واعتبر األمين العام العدو   

  ".الرهان الكاذب على السالم مع العدو المجرم"ويجب أن ينتهي ما وصفه ب.. تسويق األوهام
ستتلقاه من جماهير األمتين العربية واإلسالمية بسبب هجمتها العدوانيـة          " برد قاس    إسرائيلوتوعد شلح،   
  ".ى القدس والمقدسات اإلسالميةالشرسة عل
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المسيرة رسالة من فلسطيني الشتات إلى العالم بان فلسطين واألقصى الزاال في جـوانح وقلـوب                "وقال  
األمة و أن العدو الصهيوني لن ينجو بسلسلة جرائمه طالما هناك شـعب ينـبض بـاإلرادة والحيـاة و                    

  ".التصميم على الجهاد والمقاومة
كـل   أننا لن نساوم على ذرة من تـراب فلـسطين،         : ين يرسل رسالة للعالم كله    أن شعب فلسط  "وأضاف  
إذا كان العدو الصهيوني جعل لحملته على األقصى رمزا يسمى بكنيس الخـراب             : "وأضاف ". فلسطين

". األمة ستدمر هذا الكيان و ستزيله     "، مؤكداً أن    "فهذا الرمز هو عنوان للخراب والدمار القادم لهذا الكيان        
سيزول هذا الكيان بالمقاومة والجهاد و االستشهاد و لألمة أن تراهن على قـوى المقاومـة التـي                  "ال  وق

  ".2006 و لبنان 2009جربت في غزة 
  17/3/2010وكالة سما، 

 
  "إسرائيل "انتفاضة شعبية ثالثة هي الحد األدنى للرد على: نزال .9

ألدنى للرد على خطط اسرائيل الماضية فـي        أكد محمد نزال القيادي في حركة حماس أن الحد ا          :الدوحة
التهويد يكمن في اندالع انتفاضة شعبية ثالثة تعلن مقاومتها لالحتالل وانها غير راضية وغير قابلة بكـل                 
ما يقوم به االحتالل، مشددا، في لقاء مع الصحافة المحلية على هامش مشاركته في مناظرات الدوحـة،                 

 عاماً والمطلوب استمرار المقاومة بكل      60ذ بدء االحتالل قبل أكثر من       على ان النضال الفلسطيني بدأ من     
األشكال الممكنة خصوصا بعد فشل المشروع االمريكي بالمنطقة ووجود حكومة اسرائيلية تضم مجموعة             

  .زعران يقودون المجتمع الصهيوني الى الهاوية
المارات العربية المتحدة مؤكدا وجود     وتحدث نزال عن مالبسات اغتيال الشهيد المبحوح في دبي بدولة ا          

دور لوجستي فلسطيني قدمه للموساد انور شحيطة وهو عضو سابق في جهاز االمن الوقائي واحمد ابـو      
  .حسنين وهو عضو في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية

مـع  واكد ان صفقة الجندي االسرائيلي شاليط متوقفة بسبب وصول الوسيط االلماني لطريـق مـسدود                
  .االسرائيليين

  18/3/2010الشرق، قطر، 
  

  تحف بين السلطة واالحتالل تعكس حالة انهيار سياسي لالسريةالمفاوضات : أبو زهري .10
أن ما كشفت عنه صحيفة لبنانية عن وجود  "حركة حماساعتبر سامي أبو زهري، المتحدث باسم : غزة

تعكس حالة " في رام اهللا منذ نحو شهرين؛ مفاوضات سرية بين الجانب اإلسرائيلي والسلطة الفلسطينية
  .، على حد تعبيرها"االنهيار السياسي لفريق التسوية وللقيادة الحالية لحركة فتح

هذا ليس أمراً مستغرباً، فقد "وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة، في تصريح صحفي إن 
صهيوني، فهي ال تخفي لهثها خلف سراب تعودنا على هذا النمط من العالقات بين السلطة والكيان ال

  ".المفاوضات مع العدو رغم كل ما يجري بالقدس واألقصى من جرائم وانتهاك للمقدسات
الساحة الفلسطينية أمام مفترق طرق حقيقي في ظل ما يجري، فالتصعيد : "وأضاف أبو زهري

 فريق التسوية الذي فضح الصهيوني يخلق حالة اصطفاف فلسطيني عربي لفريق المقاومة وابتعاد عن
  ".في حالة انحسار شديد"، مؤكداً أن هذا الفريق "أمره

عن وجود مفاوضات سرية بين تل ) 16/3(اللبنانية كشفت في عددها الثالثاء / الديار/وكانت صحيفة 
أبيب وسلطة رام اهللا منذ نحو شهرين، في إحدى العواصم األوروبية، وتشرف عليها بطريقة مباشرة 

  .كيةرة األمريكية عبر أحد مساعدي وزيرة الخارجية األمرياإلدا
  17/3/2010قدس برس، 
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   وحماس تتحمل تبعات رفض توقيع المصالحة..مواقف السلطة تتقلب: "الشعبية" .11
شنّت الجبهة الشعبية لتحري فلسطين هجوما الذعا على السلطة الفلسطينية وحركة : حامد جاد -غزة 

، محملة الحركة مسؤولية األضرار التي "البائسة" تجاه المفاوضات بـحماس، ووصفت سياسة السلطة
  .لحقت بالوضع الفلسطيني اثر رفضها توقيع ورقة المصالحة المصرية

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة جميل المجدالوي، ان هناك طرفا فلسطينيا لم يسمه يعمل على تغيير 
باته التي تتكيف مع سياسة إسرائيل لتعميق االنقسام مواقف السلطة وفقاً للموقف األميركي ومتطل

وشدد المجدالوي على ضرورة عدم تغيير موقف السلطة بوقف المفاوضات مع استمرار  .الفلسطيني
 .االستيطان

واضاف، أن تعدد تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حول االستيطان ال يعد تقلبا سياسيا، 
وسياساته، مستذكرا أن نتنياهو رفع في معركة انتخابية سابقة ضد شمعون بيرس فهو لم يغير آراءه 

واعتبر  ".بيرس يريد تقسيم القدس وأنا ُأريد أن تظل القدس موحدة عاصمة أبدية إلسرائيل:"شعارا يقول 
 وهذا"ان الساحة الفلسطينية تفتقر إلى موقف فلسطيني حازم يستطيع التعامل مع مثل هذه المعطيات، 

يحتاج إلى وضع فلسطيني مختلف تماماً في السياسات واالنقسام والتجاذب السياسي السلبي بين الحركتين 
يجب جعل قضية القدس أول الموضوعات "وأضاف . ، حسب المجدالوي"والحكومتين"فتح وحماس "

تي تتقلب وتتغير الفلسطينية، فنتنياهو لم يتغير، ولن يوقف االستيطان، إال أن السلطة الفلسطينية هي ال
  ". بين الفينة واألخرى

ووصف المجدالوي سياسة السلطة الفلسطينية بالبائسة والخاطئة، مؤكداً إصرار الجبهة على أن المقاومة 
بأشكالها كافة والوحدة الفلسطينية، ووضع الدول العربية أمام مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية، هي 

  .اإلسرائيليالحلول األفضل لمواجهة الخطر 
وخاطب المجدالوي قادة حركة حماس، معتبرا انهم مهما حاولوا معالجة سلبيات الورقة المصرية 
وتغييرها، فإن فتح اآلمال ألفق الوحدة وإنهاء االنقسام والعمل الفلسطيني المشترك يتطلب توقيع الورقة 

  .المصرية، وهو أفضل بكثير من الموقف الراهن
  10/3/2010الغد، األردن، 

  
 عباس سيشارك في القمة..  ليبيامعدحالن يؤكد انتهاء األزمة  .12

محمد دحالن، ، أن لقاهرة صالح جمعةا نقال عن مرسلها من 18/3/2010الشرق األوسط، نشرت 
مفوض اإلعالم في اللجنة المركزية لحركة فتح دعا ، الفصائل الفلسطينية لمؤتمر وطني شامل تشارك 

احدة دفاعا عن المقدسات اإلسالمية، معربا عن إعجابه بموقف حركة حماس فيه حماس لصياغة سياسة و
، وقال إن »في ما يتعلق بضبط الوضع لكي ال تقوم إسرائيل بتدمير ما تبقى من قطاع غزة«في غزة 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشارك في القمة العربية في طرابلس الغرب، أواخر هذا الشهر، 
 .»زمة مع ليبيا انتهت ونأمل أن تتحول القمة إلى قمة دعم حقيقي للشعب الفلسطينياأل«مشددا على أن 

نتمنى أن «: وقال دحالن، في لقاء صحافي بمقر وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية الرسمية أمس
.. تفاجئ حماس الشعب الفلسطيني وتنضم إلى هذا الجهد الجماعي بعيدا عن الشعارات والمناشدات

وأضاف أن على . »إلينا دون االكتفاء بمناشداتها للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية باالنتفاضةوتنضم 
نحن في حركة فتح «حماس أن تعطي رسالة على جديتها في المصالحة، وتقفز على جميع الصغائر، و

تطيع أن وإذا توحدنا نس.. نوجه هذه الدعوة إلى حماس من القاهرة ونأمل أن تستجيب من أجل الوحدة
إننا نريد من «: وتابع. »نعزز صمودنا أمام إسرائيل وأمام سياسة االستيطان من أجل إنقاذ األقصى

فحماس أعجبنا موقفها في غزة في ما يتعلق .. حماس أن توافقنا سياسيا في مواجهة الحكومة اإلسرائيلية
ال نريد أن نعود إلى جرح بضبط الوضع لكي ال تقوم إسرائيل بتدمير ما تبقى من قطاع غزة، لذلك 
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وتقدر أن حكومة الوحدة الوطنية أهم من المصالح الحزبية الضيقة، فنحن في حركة فتح وقعنا .. الماضي
 .»على الورقة المصرية، واالمتحان الحقيقي هو توقيع حماس على الورقة حتى نذهب إلى المصالحة

 المقبلة المقررة في ليبيا، بعد أن تلقى وأكد دحالن أن أبو مازن سيشارك شخصيا في القمة العربية
ونأمل أن تتحول القمة إلى «الدعوة من الزعيم الليبي معمر القذافي، موضحا أن األزمة مع ليبيا انتهت 

، معربا عن أمله أن توقع حماس على الورقة المصرية قبل القمة »قمة دعم حقيقي للشعب الفلسطيني
  .الفلسطينيحتى ال تتحول إلى جدل حول االنقسام 

 أن مـا     أكد   محمد دحالن  نقال عن مراسلتها فتحية الدخاخني أن        18/3/2010المصري اليوم،   وأضافت  
ليس خطأ إدارياً، بل هو مخطط مدروس يهدف إلى تقسيم القدس القديمة            «تفعله إسرائيل حاليا فى القدس      

  . »وتعزيز االستيطان، ومنع أى فرصة للوصول إلى حل الدولتين
لن تدعم أى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل إذا لم يسحب رئيس              «ن حركة فتح    وأضاف أ 

وطالب دحالن اإلدارة   . » وحدة سكنية فى القدس    ١٦٠٠الوزراء اإلسرائيلى بنيامين نتنياهو قراره بإنشاء       
ـ  أن ، مؤكـداً    »إلزام نتنياهو بأسس عملية السالم حتى تكـون هنـاك فرصـة للتفـاوض             «األمريكية ب

  ، »الفلسطينيين لن يقبلوا بشروط نتنياهو للتفاوض«
، موضحاً أن   »كل الخيارات مطروحة على الطاولة، بدءا من حل الدولتين إلى حل الدولة الواحدة            «: وقال

تؤيد حل الدولتين، لكن على أال تستمر المفاوضات إلى ما ال نهاية، وحل الدولـة الواحـدة                 «حركة فتح   
  . »ينجح الخيار األول، وإن كانت إسرائيل هى من سترفضهمطروح للنقاش إذا لم 

نتنياهو يتحدث  «: ، وقال » لغات ١٠نصاب يتحدث بـ    «ووصف دحالن رئيس الوزراء اإلسرائيلى بأنه       
وحول مـا الـذى تملكـه       . »بلغة ناعمة مع الرئيس حسنى مبارك، وبلغة حادة مع حزب شاش اليمينى           

 مليون فلسطينى جالـسون علـى قلـب         ٤٫٥نحن  «:  قال دحالن  السلطة الفلسطينية فى هذه المفاوضات    
 انتهى، وأمن إسرائيل مرتبط بالتوصـل إلـى حـل           ١٩٤٨إسرائيل، ولن نخرج من فلسطين، ألن زمن        

  .»لقضيتنا
  

  الضفة ب سراح ثالثة من قادة حماستطلق "إسرائيل" .13
 الغربية، بينهم نائب في أفرجت سلطات االحتالل، أمس، عن ثالثة من قادة حماس في الضفة: )أ ب د(

" حماس"وذكرت مصادر حقوقية أن سلطات االحتالل أفرجت عن النائب عن كتلة . المجلس التشريعي
وأطلقت . البرلمانية خالد إبراهيم طافش عن دائرة بيت لحم بعد أن أمضى عاماً قيد االعتقال اإلداري

في الضفة " كتائب القسام"ها العسكري سراح الشيخ صالح العاروري أحد أبرز قادة حماس ومؤسس جناح
كما أفرجت عن القيادي في الحركة الشيخ شاكر عمارة .  سنوات في االعتقال اإلداري3بعد أن أمضى 

  . بعد أن أمضى قرابة العام قيد االعتقال اإلداري
  18/3/2010الخليج، 

  
   من أنصارها 10 األمنية في الضفة باعتقال األجهزةحماس تتهم  .14

اتهمت حركة حماس في بيان وصل قدس برس نسخة منه األجهزة األمنية الفلسطينية، في : رام اهللا
  . من أنصارها في محافظات نابلس والخليل وقلقيلية10الضفة الغربية المحتلة، باعتقال 

  17/3/2010قدس برس، 
  

  تدعو السلطة إلطالق سراح المقاومين للدفاع عن األقصى" األقصىكتائب " .15
، السلطة الفلسطينية بإعادة "فتح"، الجناح العسكري لحركة "كتائب شهداء األقصى"لبت طا: رام اهللا

  .أسلحتها وعتادها للدفاع عن مدينة القدس، في وجه الهجمة اإلسرائيلية
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كما طالبت الكتائب، في بيان صحفي، األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الموالية لرئيس السلطة 
س بإطالق سراح جميع المقاومين الفلسطينيين واالنضمام لصفوف الشعب الفلسطينية محمود عبا

والفصائل المقاومة كافة، " كتائب األقصى"ودعا البيان أعضاء  .والمقاومة في التصدي للهجمة اإلسرائيلية
للتصدي لمحاوالت تهويد القدس، والرد على مسلسل االعتداءات المستمرة بحق المقدسات اإلسالمية "

ية، مشيراً إلى أن حملة اقتحام المسجد األقصى، والعدوان المستمر، يفتح أبواب المعركة مع والمسيح
  ".االحتالل اإلسرائيلي من كل جانب دون قيد أو اعتبار

  17/3/2010قدس برس، 
  

  يكشف عن تشكيل لجنة خاصة لدرس الوضع الفلسطيني في لبنان لتغيير التعييناتالمقدح .16
تضاربت المعلومات أمس حول المسار الذي سيتخذه أمر عزل قائد الكاح :  سوسن األبطح - بيروت

 .المسلح في لبنان منير المقدح من منصبه، ومن ثم تجميد القرار
، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يعود عن »الشرق األوسط«وقال مصدر فلسطيني مسؤول لـ

في لبنان، وإن تجميد التعيينات التي صدرت عن » الكفاح المسلح«قراره بإقصاء منير المقدح عن قيادة 
الرئاسة بشأن القيادات العسكرية الموجودة في لبنان، والتي أعلن عنها في العاشر من الشهر الحالي، ال 

 .»على أسس أخرى«يعني إعادة المقدح إلى موقعه، وإنما التفاوض معه حاليا 
ستطيع احتمال المقدح كقنبلة موقوتة يمكن أن لم تعد فتح ت«وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه 

تنفجر بوجهها في أي لحظة، كما أن المقدح ال ينوي إعالن انفصاله عن حركة فتح، ألنه في هذه الحالة 
التفاوض بين السلطة في رام « فإن - يضيف المصدر -وبالتالي . »يفقد شرعية انتقادها أو الكالم ضدها

حدى القنوات، على أساس إعطائه قوة خاصة من العسكريين عددها بين اهللا ومنير المقدح، يتم عبر إ
وهذا ما ال .  شخصا يشكلون كتيبة تأتمر بأمره وتمولها فتح، إضافة إلى ميزانية تخصص له120 و100

يحظى به أي مسؤول عسكري يعفى من منصبه، فقد جرت العادة أن يحتفظ المسؤول بعد تنحيته بحرس 
 .»ين اثنينشخصي ال يتعدى عسكري

الشرق «لكن منير المقدح نفى أن يكون عرض من هذا القبيل قد قدم له في الفترة األخيرة، وقال لـ
هذا االقتراح قدم لي منذ أكثر من ثالثة أشهر ورفضته، ولم يعد مطروحا في الوقت «إن » األوسط

لمخيمات من خالل لجنة الحالي، واآلن كل قرارات التعيينات تم تجميدها، وستتم إعادة ترتيب وضع ا
 .»تدرس األوضاع الفلسطينية في لبنان بشموليتها، وتقدم اقتراحها الذي يفترض أن يؤخذ به

وعرف أن اللجنة التي سيعود لها تقديم التقرير تضم كال من فتحي أبو العردات، أمين سر حركة فتح في 
قدح، على أن تقدم هذه اللجنة لبنان، وآمنة جبريل، ومحمود األسدي، وصبحي أبو عرب، ومنير الم

ويتردد أن المشكلة . تصورا لما يجب أن يكون عليه الوضع من الناحية األمنية واالجتماعية والسياسية
التي تواجهها فتح في تعييناتها األخيرة متأتية من أن غالبية المعينين محسوبون على محور واحد في فتح 

ون أن مختلف التيارات في فتح يجب أن تؤخذ في عين يغلب عليه الطابع األمني، فيما يعتبر آخر
 .االعتبار

أن وفدا فلسطينيا منتظرا بالفعل لدراسة التقرير الذي ستضعه » الشرق األوسط«وأكدت مصادر لـ
اللجنة، وقد يضم جبريل الرجوب وعزام األحمد الذي أسندت إليه منذ أيام، بدل توفيق الطيراوي، مهمة 

ركة فتح في لبنان، بسبب ما خلفه وجود هذا األخير من حساسيات لدى أطراف المرجعية السياسية لح
 .فتحاوية

أن ما يحدث على الساحة اللبنانية من انقسامات » الشرق األوسط«ويشرح مصدر مطلع من فتح لـ
وخالفات داخل قيادات فتح، هو نتيجة نزاعات بين أعضاء اللجنة المركزية الذين باتوا يتوزعون على 

محور أول هو األقوى واألكثر نفوذا واألقرب للرئاسة، يضم جبريل الرجوب : ة محاور متصارعةثالث
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وسلطان أبو العينين وتوفيق الطيراوي، وهو المحور الذي كانت له اليد الطولى في تركيب الئحة 
مصدر ويضيف ال. تعيينات قيادات فتح األخيرة في لبنان والتي أثارت غضب منير المقدح وتم تجميدها

بات مؤكدا ومعروفا أن التعيينات األخيرة تمت خالل خلوة عقدها الرئيس محمود عباس مع «الفتحاوي 
ومن هنا جاء غضب عباس زكي الذي ينتمي إلى محور . محمد دحالن وهو األب الروحي لهذا المحور

 .»آخر
ن القرارات، وهو يميل هذا المحور هو صانع الكثير م«جدير بالذكر، كما يقول المصدر الفتحاوي، أن 

 .»إلى عدم التخلي عن المفاوضات مع إسرائيل، واالكتفاء بما يمكن أن تأتي به من نتائج
أما المحور الثاني فأبرز أعضائه أبو ماهر غنيم، ويسعى إلى تحسين الوضع الداخلي لفتح والنهوض بها، 

تصل إلى طريق مسدود، وال بد وإعادة قراءة التجربة وإحداث إصالحات، ويرى أن المفاوضات بدأت 
 .»هذا محور ضعيف ال تأثير كبيرا له في الوقت الحاضر«من إيجاد البدائل، و

أما المحور الثالث والذي يضم عباس زكي وعزام األحمد، فهو محور وسطي، يرى ضرورة المواءمة 
لفواتير، لكن بعد أن يصله بين المصلحة الفلسطينية وما تطلبه اإلدارة األميركية، وغالبا ما يقبل تقديم ا

التي ال تشن حربا وال تخضع «وهؤالء يدعون إلى االستفادة من التجربة السورية . الثمن وليس قبل
 .»لشروط سلمية

 
  18/3/2010الشرق األوسط، 

  
 في لبنان يدعو الجامعة العربية لسحب مبادرة السالم "  الفلسطينيةالقوىتحالف " .17

التي تشهدها » األوضاع الخطيرة« لمناقشة  اجتماعا»قوى الفلسطينيةتحالف ال «عقدت: جعفر العطار
فتح االنتفاضة، : األراضي الفلسطينية المحتلة، مثّل المجتمعون قياداتهم، وقد توزعت على النحو التالي

حماس، القيادة العامة، حركة الجهاد االسالمي، الحزب الشيوعي، جبهة النضال، الصاعقة، وجبهة 
 . بدأ المؤتمر الصحافي، فانتبه أحد المنظمين إلى الالفتة، وطلب شطب التاريخ. لسطينيةالتحرير الف

واستهل أمين سر التحالف رامز مصطفى بإلقاء الكلمة التي نظمها ممثلو القيادات، والتي دعا فيها 
 صالة المشاركة الواسعة في التظاهرة الحاشدة، والتي ستنطلق بعد«إلى » تحالف القوى الفلسطينية«

 . »تضامناً مع فلسطين ونصرة لعاصمتها األبدية القدس» األسكوا«الجمعة المقبل، من منطقة البربير إلى 
جامعة الدول العربية مسؤولية هذا التمادي الخطير لالحتالل وسياساته االستيطانية «وحمل التحالف 

 على جرائمها، عبر التفويض الذي السبب هو مكافأة حكومة نتنياهو«، معتبراً أن »والتهويدية الخطيرة
منحته لجنة المتابعة العربية مؤخراً لسلطة محمود عباس، وتشجيعه على إجراء مفاوضات غير مباشرة 

 . »لمدة أربعة أشهر وبرعاية أميركية
سحب ما يسمى المبادرة العربية الفلسطينية »الجامعة العربية بـ» تحالف القوى الفلسطينية«وطالب 

التداول، في القمة العربية المقبلة التي ستعقد في ليبيا، والتي أثبتت الوقائع أن حكومة الكيان للسالم من 
 . »اإلسرائيلي واإلدارة األميركية على حد سواء ال تقيمان وزناً لها

  18/3/2010السفير،                                                                                 
 

  اإلجراءات اإلسرائيلية تجر الشعب الفلسطيني للعنف : تحف .18
أكد كل من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب           :  عبدالرؤوف أرناؤوط  - رام اهللا 

أمين مقبول فـي    ) فتح(ومحمد دحالن وعزام األحمد ومستشار عباس وأمين سر المجلس الثوري لحركة            
ـ  كومة اإلسرائيلية تعمل من خالل ممارساتها واستفزازاتها في القدس وباقي          أن الح " الوطن"تصريحات ل

أنحاء األراضي الفلسطينية على جر الشعب الفلسطيني من جديد إلى دائرة العنف للتخلص من الـضغوط               
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الدولية عليها للعودة إلى عملية سالم حقيقية، محذرين من أنه رغم أن الـشعب الفلـسطيني واع لهـذا                   
  .ن الحكومة اإلسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة إزاء ما قد سينجم عن سياستها هذهالمخطط فإ

  18/3/2010الوطن، السعودية، 
  

   قيادة شعبية وال يوجد اآلن قيادة موحدةإلىأي انتفاضة بحاجة : مسؤول من حماس .19
ا قيادة اعترف مسؤول من حماس في الضفة بصعوبة إطالق االنتفاضة التي تطالب به :)وكاالت(

أي انتفاضة بحاجة "وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن . الحركة في الخارج وفي غزة
  ". قيادة شعبية، وال يوجد اآلن قيادة موحدةإلى

  18/3/2010الخليج، 
  

  67 أراضي اعتراف دولي بإقامة الدولة الفلسطينية على الستصداريدعو " حزب الشعب" .20
 العام لحزب الشعب بسام الصالحي، أمس، الحكومة بعقد اجتماع طارئ للتعامـل             طالب األمين : رام اهللا 

مع االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية عامة والقدس بـشكل خـاص ومـا يتعـرض لـه                  
  .الـمواطنون من انتهاكات وتنكيل بهم والتعدي على الـمقدسات الدينية

الـمركز اإلعالمي الحكومي فـي رام اهللا، أمـس، بعنـوان           جاء ذلك خالل لقاء نظمته وزارة اإلعالم ب       
  ".التصعيد اإلسرائيلي في القدس"

وأكد ضرورة التوجه الفوري إلى مجلس األمن، وإعادة القضية الفلسطينية إلى الـمؤسـسات الدوليـة،               
حتلة لتعزيز التضامن الدولي، والستصدار اعتراف دولي بإقامة الدولة الفلسطينية على األراضي الــم             

 وعاصمتها القدس، ووقف االستيطان، ومطالبة القمة العربية بـضرورة إحـداث تغييـر فـي                67عام  
  .الـمواقف بوضع خطط سياسية لتفعيل هذا االتجاه، وليس مجرد الـمطالبة بتشكيل صندوق لدعم القدس

 18/3/2010األيام، فلسطين،  
   

  صى تظاهرات لفصائل فلسطينية في لبنان وسوريا نصرة لألق .21
انطلقت أمس في مخيم عين الحلوة جنوب بيروت بدعوة  أن مسيرة طالبية 18/3/2010السفير، نشرت 

من لجنة المتابعة الفلسطينية واللجان الشعبية وفصائل منظمة التحرير، تضامنا مع المسجد األقصى 
   ..والقدس

 مركز األمم المتحدة اعتصاما جماهيريا أمام» حماس«وفي صور، نفذت اللجان النسائية في حركة 
 في مخيم البص، تضامنا مع المسجد االقصى، شارك فيه ممثلون عن الهيئات والمؤسسات "األونروا"

 . اللبنانية والفلسطينية وممثلون عن القوى واألحزاب اللبنانية
، الفلسطينيين في مخيمات »قيادة المقاومة في الشمال"وفي الشمال، دعت كل من اللجان الشعبية و

. لشمال، الى اعتبار يوم الجمعة يوماً لالضراب العام والشامل في كافة المخيمات الفلسطينية في الشمالا
وكانت قد انطلقت مسيرتان في مخيم نهر البارد والبداوي، بدعوة من فصائل المقاومة واللجان الشعبية 

ف من طالب المدارس في الفلسطينية في الشمال، وبمشاركة واسعة من الفصائل واللجان الشعبية وآال
 . المخيمين

وفي البقاع، نظمت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين اعتصاما أمام المركز الثقافي الفلسطيني في 
 . »دعما لصمود القدس ومقاومة االستيطان والحصار«سعدنايل 
الالجئـين  الف من    نقال عن مراسلتها من دمشق هدى سالمة أن اآل         18/3/2010الشرق، قطر،   وذكرت  

في مسيرة نصرة للقدس والمقدسات شارك      . أمس) جنوب دمشق (الفلسطينيين احتشدوا في مخيم اليرموك      
  .، قيادات من الفصائل الفلسطينيةفيها



  

  

 
 

  

            14 ص                                     1732:         العدد       18/3/2010الخميس  :التاريخ

 
  مروان البرغوثي يحصل على الدكتوراه داخل السجن .22

لدكتوراه في األسير مروان البرغوثي على درجة ا" فتح"حصل عضو اللجنة المركزية لحركة  :القاهرة
العلوم السياسية مع مرتبة الشرف األولى من معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول 

ووجه البرغوثي في رسالته انتقادات ألداء المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية، وأوصى بحظر . العربية
وأظهرت الدراسة التي حملت . انونأي نشاط حزبي داخل المؤسسة األمنية للتفرغ لحماية النظام والق

األداء التشريعي والرقابي والسياسي للمجلس التشريعي وإسهامه في العملية الديمقراطية في "عنوان 
، أن االحتالل يشكل عائقاً حقيقيا "2008  1996تجربة المجلس التشريعي في الفترة ما بين : فلسطين

فاقات وعدم وجود أي اختراق على صعيد إنهاء القضايا لعمل التشريعي سواء بالقيود التي تفرضها االت
  .، كاألسرى والالجئين، والقدس، والحدود والمياه"إسرائيل"األساسية العالقة مع 

  18/3/2010الخليج، 
  

  كيةريبرئاسة نتنياهو تبحث الرد على المطالب األم" الوزاريةالسباعية "هيئة  .23
أكدت مصادر في ديـوان رئـيس الـوزراء         : األنباءوكاالت   -واشنطن -محمد جمال  -القدس المحتلة 

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ما ذكرته صحيفة نيو يورك تايمز األمريكية من أن رئيس الـوزراء أجـرى                 
  . ولم تفصح عن مضمون هذه المكالمة , مكالمة هاتفية مع نائب الرئيس األمريكي جو بايدن 

لواليات المتحدة لترتيب لقاء بين رئيس الـوزراء ونائـب          وال تزال االتصاالت مستمرة بين إسرائيل وا      
" الـسباعية "وقد عقدت هيئـة      .الرئيس األمريكي خالل زيارة نتنياهو المرتقبة لواشنطن األسبوع المقبل        

الوزارية برئاسة نتنياهو أمس األربعاء اجتماعا لمناقشة رد إسرائيل على مطالب الواليات المتحدة حيال              
  . في القدس وإطالق سراح أسرى فلسطينيينتجميد االستيطان 

وذكرت مصادر اسرائيلية أن نتنياهو، أجرى اتصاالت أيضا مع مسؤولين في واشنطن إلنهاء التوتر بين               
الدولتين في أعقاب المصادقة على المشروع االستيطاني الجديد في القدس المحتلة خالل زيـارة نائـب                

دولة إسرائيل تـثمن الكلمـات الحـارة        "ال مكتب نتانياهو إن     وق .الرئيس األميركي جو بايدن إلسرائيل    
الصادرة عن وزيرة الخارجية كلينتون حول العالقات العميقة بين الواليات المتحدة وإسـرائيل والتـزام               

  ".الواليات المتحدة بأمن إسرائيل
  18/3/2010الشرق، قطر، 

  
  المطالبة بوقف االستيطان في القدس غير معقولة: ليبرمان .24

صف وزير الخارجية االسرائيلي افيجدور ليبرمان الدعوات الدولية لوقت االستيطان في القدس الشرقية             و
اعتقد ان هذا المطلب يشكل     "وتابع ليبرمان زعيم حزب اسرائيل بيتنا المتشدد         .المحتلة بانها غير معقولة   

ضغوط على اسـرائيل    فرصة للمجتمع الدولي لالنقضاض على اسرائيل ولكي يمارس ال        , مختلفة بطرق
انه كما لو اننا على سبيل المثال نمنع العـرب          "واوضح الوزير االسرائيلي     ".ويطالب باشياء غير منطقية   

ويقال ان اسرائيل دولة    , )حيث الغالبية من اليهود   (في القدس الشرقية من شراء منازل في القدس الغربية          
  ". فصل عنصري

اثرين اشتون مديرة السياسة الخارجية لالتحاد االوربي، التي        جاء ذلك في مؤتمر صحفي في القدس مع ك        
من أجل حل مشكلة    " إطالق مفاوضات جدية  "وصلت الى إسرائيل والتقت ليبرمان، وحثت إسرائيل على         

  ".المفاوضات الجدية هي وحدها الكفيلة بحل مشكلة القدس"القدس، مضيفة أن 
  17/3/2010بي بي سي، 
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  إدارة األزمة في العالقات بقنوات سريةتل أبيب وواشنطن تقرران .25
مع التأكيد على أن األزمة في العالقات بين حكومة إسرائيل وإدارة الرئيس :  نظير مجلي- تل أبيب

األميركي، باراك أوباما، ما زالت مستمرة، اتفق الطرفان على السعي إلى تسويتها بالقنوات السرية 
وقالت مصادر إسرائيلية رسمية إن رئيس .  تأججاواالمتناع عن إطالق تصريحات تزيد الوضع

الوزراء، بنيامين نتنياهو، يسعى إلى تقديم اقتراحات متفق عليها مع األميركيين إلنهاء األزمة والتقدم في 
  .مفاوضات السالم

وحسب هذه المصادر، فإن التوجه الجديد تم بتدخل من عدد من أعضاء الكونغرس األميركي من الحزب 
طي المناصرين عموما إلسرائيل ولكنهم موالون للرئيس أوباما وامتنعوا عن توجيه انتقاد ألي من الديمقرا

وأشارت المصادر إلى أن هؤالء ممتعضون من تصرفات الحكومة اإلسرائيلية . الطرفين في هذه األزمة
أن تصعيد التوتر وتماديها على نائب الرئيس جو بايدن، وال توجد لديهم ثقة بنتنياهو، ولكنهم ال يرون 

وتوجهوا إلى الطرفين وتمكنوا . سيخدم اإلدارة األميركية، خاصة عشية االنتخابات النصفية للكونغرس
من اقناعهما بضرورة تخفيض حدة اللهيب ومواصلة الحوار بالقنوات الدبلوماسية الداخلية وبأقل ما يمكن 

  .من التصريحات العلنية
. لية، فإن الرئيس شيمعون بيريس، يؤدي دورا في تهدئة األوضاعوحسب مقربين من الحكومة اإلسرائي

وتكلم صباح أمس مع رئيس حكومته، بنيامين نتنياهو، محذرا من خطورة التوتر مع اإلدارة األميركية 
وأطلق بيريس، أمس، تصريحات . واتفق معه على خطوات تتخذها الحكومة في سبيل إنهاء األزمة

أمام طالب مدرسة ثانوية في مدينة حولون جنوب تل أبيب، قال بيريس إن توضح مواقفه؛ ففي محاضرة 
هناك ضرورة لوضع حد فوري للخالف مع الواليات المتحدة واالمتناع التام عن البناء االستيطاني 

 . االستفزازي داخل األحياء العربية في القدس الشرقية
ميركيين أنه مستعد للتجاوب مع بعض الطلبات وحسب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، فإن نتنياهو أبلغ األ

األميركية لدفع مفاوضات السالم إلى األمام، ولكنه لن يوافق على تجميد البناء في القدس، ويطلب 
  . االستمرار في نهج الحكومات اإلسرائيلية السابقة

 18/3/2010الشرق األوسط، 
  

  ى ساحة أوباما الحزبية قنصل إسرائيلي أسبق ينتقد نقل الصراع حول االستيطان إل .26
 كشف القنصل اإلسرائيلي العام األسبق في نيويورك، ألون فينكس، أن أوساطا : نظير مجلي- تل أبيب

إسرائيلية ترد على إدارة الرئيس أوباما في موضوع االستيطان في القدس، بنقل الصراع إلى الساحة 
الموجهة من خصومه في الحزب الجمهوري الحزبية األميركية الداخلية، وتشجع االنتقادات ألوباما 

 ".خطأ فاحشا ال تسامح فيه"وحذر فينيكس من هذا التوجه معتبرا إياه خطيرا و. والتيار المسيحي المتشدد
 18/3/2010الشرق األوسط، 

  
  حدة استيطانية جديدة بانتظار الضوء األخضر من نتنياهوو 1300: وزارة االسكان .27

احرونوت ان وزارة االسكان االسرائيلية خططت لالعالن خالل االيام صحيفة يديعوت ذكرت : بيت لحم
بسغات " وحدة استيطانية جديدة في االحياء االستيطانية 1300القليلة القادمة عن طرح عطاءات لبناء 

ولكن الوزارة تنتظر الضوء " هار حوماه"المعروف اسرائيليا باسم " زئيف والنبي يعقوب وجبل ابو غنيم
 نتنياهو العالن العطاءات خاصة في ظل االزمة االخيرة التي تشهدها العالقات االمريكية االخضر من
  .االسرائيلية

والمعروف ان مرحلة اعالن العطاءات تعتبر وفقا للقانون االسرائيلي مرحلة متقدمة جدا عن مرحلة 
نية التي أثارت االزمة، بما  وحدة استيطا1600موافقة لجنة البناء اللوائية تلك المرحلة التي قطعتها الـ 
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 وحدة التي تنتظر وزارة االسكان طرح عطاءاتها قد اجتازت مرحلة لجنة البناء 1300يعني ان الـ 
  .اللوائية وال ينقصها سوى القرار السياسي حتى تخرج الى حيز التنفيذ وفقا للصحيفة

  17/3/2010وكالة معاً، 
  

  لخارطة الهيكلية لمدينة القدسعضو كنيست عن حزب شاس يطلب إلغاء مناقشة ا .28
طلب عضو الكنيست االسرائيلي عن حركة شاس ابرهام ميخائيل وبشكل مفاجئ، الغاء طلب : بيت لحم

سبق وان تقدمت به لجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست لمناقشة ما يسمى بالخارطة الهيكلية لمدينة القدس 
 اتصل امس الثالثاء برئيس اللجنة المذكورة يؤال ان ميخائيل" يديعوت احرونوت"واكدت  .المحتلة

حسون وطلب منه تأجيل نقاش الخارطة الهيكلية المقرر اليوم االربعاء بحجة ان الوقت غير مناسب في 
ليس بالوقت المناسب والموضوع حساس وان رئيس البلدية نير بركات طلب "ظل توتر االوضاع قائال 
  ".مني تأجيل نقاش الخارطة

ضو الكنيست ميخائيل يوم امس الى نفي اي عالقة او ارتباط بين طلب تأجيل النقاش واالزمة وسارع ع
التي تشهدها العالقات االمريكية االسرائيلية مؤكدا عدم تعرضه الية ضغوط من قبل رئيس البلدية، 

ية اضافة مدعيا بان اعضاء في المجلس البلدي اشتكوا امامه من وجود بعض المشاكل في الخارطة الهيكل
  .الى عدم تلقيه جزءا من المعلومات والمواد المتعلقة بالخارطة ما دعاه الى طلب تأجيل النقاش
  17/3/2010وكالة معاً، 

  
  تسبب التهابا رئويا حادا تفتك بجنود االحتاللجرثومة  .29

 في المائة من جنود االحتالل 37.9كشف بحث إسرائيلي جديد عن تعرض نحو : غزة ـ ردينة فارس
إصابتهم بجرثومة خطيرة تسبب التهابا رئويا حادا بسبب استخدام الجنود ألواني الشرب والطعام ب

  .المشتركة
وبحسب البحث، فقد تم العثور على الجرثومة في أوساط ثلث الجنود في قواعد اإلعداد واإلرشاد، مبينة 

ه في شهر ديسمبر وذكر البحث أن .أن الشرب من أدوات مشتركة يزيد من احتمال خطر اإلصابة
، والذي أدى إلى إصابة "تسوكي عوفداه"، حدث انتشار ملحوظ لاللتهاب الرئوي القاتل في قاعدة 2005

وكان السبب في انتشار  .العشرات من الجنود بالمرض، كانت بينهم مجندة مصابة بحالة خطيرة
في مجرى التنفس، وقد فحص المولدة الرئيسية لألمراض الصعبة " فونو يموكوك"االلتهاب، هو جرثومة 

  .جيش االحتالل في أعقاب الحادث كيفية انتشار الوباء في وسط الجنود
  18/3/2010عكاظ، 

  
  مع أمريكا" أسوأ أزمة" ينفي تصريحاته بشأن  لدى واشنطنالسفير اإلسرائيلي .30

 في وقت  نفى السفير اإلسرائيلي لدى واشنطن، مايكل أورن، أن يكون قد أصدر بياناً:)CNN(القدس 
في العالقات بين بالده والواليات المتحدة، رداً على تقارير نقلت عنه " أزمة"سابق، أشار فيه إلى وجود 

  ." عاما35ًأسوأ أزمة منذ "قوله إن العالقات األمريكية اإلسرائيلية تواجه 
، حيث "لقد تعرضت مالحظات أدليت بها خالل اجتماع سري السبت الماضي لتشويه فاضح: "وقال أورن

جاءت تصريحاته، التي نقلتها عدة صحف إسرائيلية، حول انتقاد اإلدارة األمريكية لإلعالن اإلسرائيلي 
  .عن بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية

  األحداث األخيرة ال تمثل، أكرر ال تمثل، أسوأ أزمة في العالقات بين : "وقال السفير اإلسرائيلي، في بيان
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اليات المتحدة، رغم أننا نختلف في قضايا محددة، فإن المناقشات بيننا تجري في جو من إسرائيل والو
  ."التعاون، وإنني على ثقة بأننا سنتجاوز هذه الخالفات قريباً

  17/3/2010سي ان ان، 
 

  تطلق حواراً استراتيجياً مع اليونان الستثمار أزمتها المالية وكسب مواقفها " إسرائيل" .31
اسم وزارة الخارجية الصهيونية أن فعاليات الحوار االسـتراتيجي بـين الدولـة العبريـة               أعلن الناطق ب  

واليونان انطلق أمس الثالثاء في القدس، حيث تباحث الجانبان، في حوار جاد، حـول عمليـة التـسوية                  
 كما ناقشا طـرق   . والتهديد اإليراني، ومطالبة المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغوط على طهران          

  .تعزيز التعاون بين البلدين في ظل تعمق األزمة المالية التي تخنق اليونان
 2010-3-17، 1914التقرير المعلوماتي 

  
   بوجوب نصرة األقصى وحرمة التخاذل عن ذلك يفتيالشيخ عكرمة صبري .32

 الهيئة أفتى رئيس: األنباءحمتو، وكاالت   محمد الرنتيسي، سمير-القدس المحتلة، باقة الغربية، غزة 
اإلسالمية العليا وخطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري بوجوب نصرة األقصى وحرمة التخاذل 

االعتداءات على األقصى بخاصة، واألماكن المقدسة اإلسالمية بعامة "وقال في نص الفتوى . عن ذلك
تها من المعتدين  ومحكومين وجوب العمل على نصرة هذه المقدسات، وحماييحتم على المسلمين حكاماً

، كل حسب طاقته وإمكاناته، واجبة شرعاً" على أن النصرة ، مشدداً"المحتلين، ورفع األخطار المحدقة بها
ويحرم التخلي والخذالن عن نصرة األقصى والمقدسات وعن نصرة المرابطين في أرض اإلسراء 

  ".والمعراج، استنادا لعدد من النصوص الشرعية
  18/3/2010الدستور، األردن، 

  
  ال هدوء في المدينة المقدسة طالما االحتالل يتربص باألقصى: القدسباألوقاف اإلسالمية رئيس  .33

قال رئيس مجلس األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة الشيخ عبد العظيم : نادية سعد الدين -عمان 
بص بالمسجد األقصى الهدوء ال يمكن أن يعود إلى المدينة المقدسة، طالما االحتالل يتر"سلهب إن 

المتطرفين اليهود "أن " الغد"وأضاف الشيخ سلهب إلى  ".المبارك لالستيالء عليه وإحكام تهويد القدس
يتربصون بالمسجد األقصى المبارك وينتظرون لحظة االستيالء عليه لهدمه وبناء الهيكل المزعوم 

يت األطماع اليهودية به قائمة، وما دام المخاطر ما تزال محدقة بالمسجد طالما بق"، معتبراً أن "مكانه
  ".االحتالل جاثماً على األرض

  18/3/2010الغد، األردن، 
  

  قرار االستيطان الجديد جزء من لعبة قذرة لإلسراع في التهويد: لجنة الدفاع عن أراضي القدس .34
عن القرار أكد رئيس لجنة الدفاع عن أراضي القدس صالح الشويكي أن اإلعالن :  عهود محسن-السبيل

 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة هو بالون اختبار لقياس ردة فعل 426اإلسرائيلي ببناء 
الفلسطينيين عموماً والمقدسيين على وجه الخصوص تجاه ما يجري على األرض وإلزاحة األنظار عما 

رار وما يأتي على هذا الق" السبيل"لشويكي في حديث لـعد او .يحصل في القدس والمسجد األقصى
 من لعبة قذرة وخطرة جداً لإلسراع في تهويد القدس وتقسيمها لكنتونات موزعة على جزءاً"شاكلته 

  بوجود تنسيق أمني كامل مع ) الموساد(مناطق منفصلة تحت سيطرته بعد إقرار المخابرات الصهيونية 
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 الغربية يهدف لنصرة المقدسيين في سلطة رام اهللا وأجهزتها األمنية للسيطرة على أي تحرك في الضفة
  ".محاربة القرارات الصهيونية واإلجراءات الرامية لسلب األراضي في القدس والمناطق المحيطة

  18/3/2010السبيل،األردن، 
  

   على االعتداءات اإلسرائيليةاحتجاجاً  الفلسطينية في لبنانالمخيماتمسيرات واعتصامات في  .35
 على تدشين سلطات العدو ان وتيرة التحركات الفلسطينية احتجاجاً ارتفعت في مخيمات لبن:صيدا

  . مع أبناء الشعب الفلسطيني كنيس الخراب في القدس، وتضامناًاإلسرائيلي
 عند مدخل المخيم، ورفع المعتصمون صور  حاشداًونظمت فصائل المقاومة في مخيم شاتيال اعتصاماً

  . وجرائمه أمام صمت دولي وعربيباالحتاللعارات منددة المسجد األقصى والعلم الفلسطيني وهتفوا بش
  .وألقى كلمة الفصائل ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في المخيم علي أبو عبداهللا

 لعشرات النساء واألطفال أمام مسجد خالد بن الوليد بدعوة وفي صيدا، شهد مخيم عين الحلوة اعتصاماً
 ومجسمات للقدس واألقصى والفتات لمعتصمون صوراًمن الهيئات النسائية في حركة حماس، ورفع ا

  .كلمة الهيئات النسائية في حماس" أم محمد"وألقت  . على المقدساتاإلسرائيليةتدين االعتداءات 
وفي مخيمي البداوي والبارد، خرج طالب المدارس بمسيرة جابت شوارع المخيم وانتهت عند المدخل 

في الشمال أبو "  القيادة العامة-الجبهة الشعبية "المقاومة مسؤول الشمالي للمخيم حيث ألقى كلمة فصائل 
  .عدنان عودة

 مدرسة الجليل أمام في بيروت مسيرة حاشدة انطلقت من األونرواونظم الطلبة الفلسطينيون في مدارس 
وتحدث عضو قيادة اتحاد الشباب .  جامع الفرقان عند مدخل مخيم برج البراجنةإلىوصوال 
  .ي الفلسطيني محمد عوضالديموقراط

 خالله كلمات ألقيت المركز الثقافي الفلسطيني، أمام اعتصاماً" الجبهة الديموقراطية"وفي سعدنايل، نظمت 
 الوقوف صفاً واحداً للتصدي لسياسة االستيطان وتهويد القدس، وحثت على وقف كل اشكال إلىدعت 

  .التفاوض مع العدو
  18/3/2010المستقبل، 

  
   الكهرباء في غزة وفتح المعابرأزمة على حل بالعمللب االتحاد األوروبي الخضري يطا .36

طالب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، وزيرة  : اشرف الهور-غزة 
ودعا   كاثرين اشتون، بحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزة،األوروبيخارجية االتحاد 

 غزة بأن يعود االتحاد إلىلة وجهها الشتون قبل زيارتها المقررة اليوم الخميس الخضري، في رسا
كذلك طالب الخضري بان تقوم  . لسياسته السابقة بدفع ثمن الوقود لمحطة توليد الكهرباءاألوروبي
ح الضغط على االحتالل اإلسرائيلي من اجل فتح المعابر التجارية المغلقة والسما" بـاألوروبيةالوزيرة 

  ." والمواد الخام للصناعات المختلفةاإلعماربدخول كافة مستلزمات الحياة ومواد 
  18/3/2010القدس العربي، 

  
  بعد انتهاء فترة محكوميته" مقاتل غير شرعي"إلى  االحتالل يحول أسير من غزة  .37

منطقة رفض سلطات االحتالل رفضت إطالق سراح األسير رائد عبد اهللا عياش أبو مغصيب من ال: غزة
. الوسطى بقطاع غزة، بعد انتهاء فترة محكوميته، وأبلغته بأنه معتقل تحت قانون المقاتل الغير شرعي

، بان 2010وأوضح رياض األشقر المدير اإلعالمي للجنة أكدت اللجنة الوطنية العليا لنصره األسرى 
الل، وكان من المفترض  سنوات في سجون االحت6أمضى فترة محكوميته البالغة " أبو مغصيب"األسير 
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أن يطلق سراحه أمس الثالثاء، غير أن ضابط السجن أبلغه بأنه لن يطلق سراحه اليوم وان اعتقاله 
  .مستمر بحجه انه مقاتل غير شرعي، وتم أعادته إلى أقسام السجن مرة أخرى

  17/3/2010 قدس برس،
  

  اإلفراج عن أقدم أسيرٍ إداريٍّ": أحرارمركز " .38
عضو مجلس بلدية جبع بمنطقة )  عاما48(ت سلطات االحتالل عن األسير نزيه أبو عون  أفرج:رام اهللا

  .جنين، بعد اعتقاٍل إداريٍّ استمر لمدة ثالثة أعوام أمضاها في سجن النقب الصحراوي
وقال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان، في بيانٍ أمس األربعاء، تلقَّى 

  .نسخةً منه؛ إن نزيه أبو عون كان عميد األسرى اإلداريين" ز الفلسطيني لإلعالمالمرك"
  18/3/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  فرنسا تقيم نادياً لرجال األعمال الفلسطينيين واإلسرائيليين .39

  كشفت مصادر صحفية عبرية النقاب عن قيام الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي بالمصادقة:الناصرة
 "معاريف"وأفادت صحيفة  .على إقامة ناد لكبار رجال األعمال الفرنسيين والفلسطينيين واإلسرائيليين

، بقيام ساركوزي بالمصادقة على مشروع إقامة ناد )17/3(العبرية، في عددها الصادر يوم األربعاء 
ير االستثمارات في مناطق لرجال األعمال الكبار من الفرنسيين والفلسطينيين واإلسرائيليين، بهدف تطو

أعضاء هذا ) إبريل/ نيسان(وتوقّعت أن يجتمع مطلع الشهر القادم  .السلطة الفلسطينية، وفق قولها
النادي، الذي يرعاه كل من الرئيس الفرنسي ورئيس الدولة العبرية شمعون بيريز ورئيس الحكومة 

  .الفلسطينية في رام اهللا سالم فياض
  17/3/2010 قدس برس،

  
   في السيطرة على مصادره من المياهالفلسطينيين بحق "إسرائيل" اعتراف ضرورةلعتيلي يؤكد ا .40

 بحق "إسرائيل"شداد العتيلي أمس، على ضرورة اعتراف . أكد رئيس سلطة المياه د: حنين خالد-البيرة 
 مياه نهر الشعب الفلسطيني الكامل في السيطرة على مصادره من المياه بما في ذلك الحق في حصته من

واتهم العتيلي  .األردن وإقامة قناة الغور الغربية وإدارتها وتطويرها بما يلبي مصلحته وحاجاته الملحة
سلطات االحتالل اإلسرائيلي بفرض إجراءات وصفها بالعقيمة تحول دون تمكن سلطة المياه من اإليفاء 
بمسؤولياتها أمام تحقيق الحد األدنى من توفير البنية التحتية الالزمة، وتوفير كميات مياه إضافية لتقليل 

  .الفجوة الواسعة ما بين العرض والطلب
تماع عقد في مقر سلطة المياه بالبيرة، بحثت فيه سلطة المياه سبل التعاون المشترك جاء ذلك خالل اج

مع الوكالة األميركية للتجارة والتنمية ممثلة بالمدير اإلقليمي للوكالة في منطقة الشرق األوسط وشمال 
 .إفريقيا كارل كريس وبحضور وفدين عن الجانبين

 18/3/2010الحياة الجديدة، 
  

  كارثة غذائية وبيئية تتهدد خان يونس نتيجة االنقطاع التام للكهرباء: رعة في غزةوزارة الزا .41
قد تضرب قطاع غزة وكارثة عامة قد " غذائية حقيقة"حذرت وزارة الزارعة في غزة من كارثة : غزة

تضرب مدينة خان يونس جنوب القطاع بشكل خاص بسبب انقطاع التيار الكهربائي التام عن هذه المدينة 
  . نذ أسبع تقريباًم

وكشف حسن أبو عيطة، الوكيل المساعد للمصادر الطبيعية بوزارة الزراعة بغزة، خالل مؤتمر صحفي 
أن مدينة خان يونس تتعرض لمأساة كبيرة على مدار األسبوع الماضي تتمثل ) 17/3(عقده يوم األربعاء 
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 األزمة اليوم من نوع خاص فهو في انقطاع التيار الكهربائي كما باقي محافظات قطاع غزة، ولكن
 للتيار الكهربائي نتيجة تعطيل االحتالل للمحول الرئيسي المغذي للمحافظة والذي يمدها  انقطاع كامل

 بئر زراعي تعمل بالكهرباء متوقفة عن العمل 400وخاصة إذا علمنا أن أكثر من ). ميجا وات13(بـ
إن انقطاع : "وأضاف. حاصيل الزراعية المختلفةألف دونم من الم 20منذ أسبوع والتي تروي مساحة 

  ".التيار الكهربائي واستمرار أزمة شح الغاز الطبيعي ينذر بكارثة غذائية
  17/3/2010 قدس برس،

  
  كتاب للكويتية سعدية مفرح يبحث في الشعر الفلسطيني" وجع الذاكرة" .42

وجع " الكويت، وتحت عنوان  في تجربة، وصفت أنها األولى من نوعها على صعيد النشر في:الكويت
، صدر للشاعرة الكويتية سعدية مفرح كتاب جديد احتفت فيه بذاكرة الشعر الفلسطينية عبر "الذاكرة

عن وزارة " كتاب العربي"والكتاب صدر ضمن سلسلة .  من فلسطينتناولها لتجارب خمسة عشر شاعراً
يجيء في وقته المناسب  " اشريه فإنه صفحة من القطع المتوسط، وبحسب ن280 الكويتية في اإلعالم

  ". جادة ومستمرةنالفلسطينيي واإلبداعحيث محاوالت الصهاينة الدؤوب من أجل طمس التراث 
  17/3/2010 قدس برس،

  
  "إسرائيل"ال يمكن السكوت على تجاوزات و.. القدس خط أحمر: ي األردنالعاهل .43

 الثاني من خطورة اإلجراءات اإلسرائيلية في حذر العاهل األردني الملك عبداهللا: حاتم العبادي-العرب
خط أحمر وال يمكن السكوت على محاوالت إسرائيل تغيير الحقائق فيها «مدينة القدس، مؤكدا أن القدس 

وطالب عبداهللا الثاني المجتمع الدولي باتخاذ موقف .»وتفريغها من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين
باشر وفاعل لوقف اإلجراءات األحادية اإلسرائيلية في األراضي حازم والقيام بتحرك سريع وم

الفلسطينية المحتلة، خصوصا اإلجراءات االستفزازية التي تستهدف تغيير هوية القدس وتهدد األماكن 
وشدد على أهمية الدور األوروبي في جهود تحقيق السالم وفق حل الدولتين، وفي سياق . المقدسة فيها

أساس المرجعيات المعتمدة، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة إقليمي شامل على 
  . وتحقيق السالم الشامل والدائم

  18/3/2010العرب،قطر،
  

 دين اعتداءات االحتالل على األماكن المقدسةت حكومة االردن .44
ة التي قامت بها قوات االحتالل  أدانت الحكومة األردنية األعمال االستفزازي:عبدالجبارأبوغربية- عكاظ

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن اعتداءات إسرائيل  .اإلسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين،
المتكررة على األماكن المقدسة في القدس تشكل استفزازا لمشاعر الماليين من العرب والمسلمين وتدفع 

وأضاف أن الحكومة تدعو المجتمع الدولي إلى .تهاهاالمنطقة برمتها إلى دوامة عنف قد ال يعرف من
الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على األماكن المقدسة واستهداف الفلسطينيين العزل، وإلزام 
إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية ووقف اإلجراءات األحادية الجانب، التي تقوض الجهود المبذولة 

 .طقةئم االستقرار في المنإلطالق عملية السالم وتعزيز دعا
  18/3/2010عكاظ، 

  
  
  
  



  

  

 
 

  

            21 ص                                     1732:         العدد       18/3/2010الخميس  :التاريخ

  ألردن حسم خياراته بقطع العالقة مع حماسا ":لإلعالمالمركز الفلسطيني  " .45
أفادت مصادر في أوساط الحركة اإلسالمية في األردن، أن هناك حملة اعتقاالت واسـتدعاءات طالـت                

واإلعالميين الذين يرون ضـرورة فـتح       جامعي التبرعات لغزة وفلسطين، إضافةً إلى جملة من الكتاب          
  ".حماس"العالقة من جديد بين األردن وحركة 

أن هـذا   ) 3-17(اليـوم األربعـاء     " المركز الفلسطيني لإلعالم  " إلى ذلك؛ أكّدت المصادر المطلعة لـ       
  ".والقضية الفلسطينية" حماس"هو جزء من سياسة أردنية جديدة تجاه "اإلجراء 

   في عالقته مع حركة     -وبعد فترة من التردد، واإلقدام والتراجع     - حسم خياراته،    األردن" وأوضحت أن 
حسم األردن خياراته السياسية، تجاه استمرار االنسجام مع ما يسمى محـور            " حماس"المقاومة اإلسالمية   

قـة  العربي، وتبنّي رئيس السلطة المنتهية واليته محمود عباس، وقطع الطريق أمام أيـة عال             " االعتدال"
  "".حماس"على المدى المنظور مع حركة 

 وحسب المصادر؛ فإن األمور لم تتوقف عند جامعي التبرعات، فقد قامت المخابرات األردنية باستدعاء              
عدد من الكتاب والصحفيين الذين دأبوا خالل األشهر الماضية على الكتابة والدعوة لفتح عالقـات مـع                 

  .ودور األردن" حماس"ؤالء الكتاب واإلعالميين لدور حركة ، وذلك من منطلق نظرة ه"حماس"حركة 
أن ضغوطاً كبيرة مورست على اإلعالميين الذين تـم         " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وفي ذات السياق علم     

  .استدعاؤهم، إضافة إلى التوبيخ الشديد إلجبارهم على التوقف عن الكتابة في هذا االتجاه
  16/3/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  تهويد القدسلفض ارال مجلس الوزراء يؤكد الموقف اللبناني .46

شدد مجلس الوزراء على الموقف اللبناني الثابت والذي عبر عنه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 
والرافض لعملية تهويد القدس المتمادية ولتوسيع المستوطنات في القدس وغيرها من األراضي المحتلة 

 . األمر الواقع على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعةولسياسة فرض 
 18/3/2010السفير، 

 
  عن األقصى والقدس الشريف  خطبة الجمعةصخصيقباني  .47

أصدرت المديرية العامة لألوقاف اإلسالمية بتوجيه من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني 
تخصيص خطبة الجمعة غدا عن المسجد األقصى «لبنان لـ تعميما على جميع أئمة وخطباء المساجد في 

والقدس الشريف وما يعانيه، والتضامن مع شعب فلسطين احتجاجا على تدشين انجاز كنيس الخراب 
 . »بالقرب من أسوار المسجد األقصى

 18/3/2010السفير، 
  

  الستعادة الوحدة الوطنية يدعو عباس ومشعل السنيورة .48
النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، أمس، اتصاالت بكل من الرئيس الفلسطيني " قبلالمست"أجرى رئيس كتلة 

خالد مشعل، ودعاهما الستئناف الحوار الستعادة " حماس"محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة 
" يلإسرائ"بين " الفجوة"، واالستفادة من "اإلسرائيلية"الوحدة الوطنية، في مواجهة الغطرسة والعدوانية 

  . وبعض أطراف العالم الغربي
    18/3/2010الخليج، 
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  في المدارس عن القدس" رفع الوعي"بهية الحريري طلبت من وزير التربية ضرورة  .49
ناقشت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة في مستهل جلستها برئاسة النائبة بهية الحريري وفي 

منيمنة والنواب االعضاء وممثلين عن االدارة اللبنانية، ما يجري في حضور وزير التربية الوطنية حسن 
وتمنت على . القدس واستنكرت انتهاك المقدسات االسالمية والمسيحية في ظل صمت المجتمع الدولي

في المدارس حول هذا الموضوع، فوعد بتخصيص ساعة خالل " رفع الوعي"وزير التربية ضرورة 
  .  المقبل لهذا الغرض، اضافة الى اطالق مسابقات وتخصيص جوائزاليوم المدرسي في االسبوع

  18/3/2010المستقبل، 
  

  اإلسرائيلي سببه التعنت األسرىفشل صفقة ..  دولة ديمقراطية"إسرائيل": سفير مصر األسبق .50
اعترف السفير محمد بسيونى، رئيس لجنة األمن القومى بمجلس الشورى، بفشل صفقة : أيمن حمزة 

سرى بين إسرائيل والفلسطينيين، مطالبا بضرورة تواصل الحوار مع الرأى العام اإلسرائيلى، تبادل األ
وقال  .»يعوم ضد التيار الشعبى«مشيرا إلى أن إسرائيل دولة ديمقراطية، ورئيس وزرائها ال يمكن أن 

انب لألسف الشديد فشلنا فى إتمام صفقة األسرى بسبب تعنت الج«:  مساء أمس األول: بسيونى
 أسيراً كانت ٤٥٠ أسيراً فلسطينياً من بين ٢٦، الفتا إلى أن تل أبيب رفضت اإلفراج عن »اإلسرائيلى

 .حركة حماس قد تقدمت بأسمائهم من قبل كشرط لإلفراج عن الجندى المحتجز لديها جلعاد شاليط
طالب بسيونى  أسيراً لطخت أيديهم بدماء اإلسرائيليين، و٢٦وأوضح أن إسرائيل تحججت بأن الـ 

بضرورة تواصل الحوار مع الرأى العام اإلسرائيلى، مشيرا إلى أن إسرائيل دولة ديمقراطية، والرأى 
، »ال يمكن أن يعوم ضد التيار«العام اإلسرائيلى له أهمية كبيرة لدى حكومته، وأن رئيس الوزراء هناك 

: وأضاف. »ين اإلسرائيلى المتشدد؟لماذا نترك الرأى العام اإلسرائيلى تحت تأثير اليم«: متسائال
إسرائيل اليوجد بها رئيس وزراء يحقق ما يعد به، إال إذا كان مجبرا عليه سواء كان اإلجبار سياسيا «

أو إقتصاديا، أو أن يكون هناك ضغط من الرأى العام الدولى أو اإلسرائيلى، وإذا كنا نتصور إعادة 
  .»فلسطين دون ضغط فهذا لم ولن يحدث

  18/3/2010ي اليوم، المصر
  

  "لاسرائي"ـ العتراف بانية بالده لدى االردن ينفي السفير الباكستاني  .51
ان تكون هناك نية لدى بالده "الدستور"نفى السفير الباكستاني في حديث خاص لـ : حمدان الحاج

 القدس لالعتراف باسرائيل ما لم تتحقق مطالب الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها
الشرقية مشيرا الى ان القضية الفلسطينية ليست قضية عربية بل اسالمية ويجب اشراك كل الدول 

  .االسالمية في هذه المسألة المصيرية التي تهم كل الشعوب المسلمة
  18/3/2010الدستور، األردن، 

  
  يندد بالممارسات اإلسرائيلية اإلجرامية بالقدس األمين العام لمجلس التعاون .52

ندد عبد الرحمن بن حمد العطية، األمين العام لمجلس التعاون لدول : قنا-عبد النبي شاهين -لرياضا
الخليج العربية، بالتصعيد اإلسرائيلي الخطير والمتواصل في مدينة القدس المحتلة ، ولجوء قوات 

ية إسـرائيل المسؤولية االحتالل إلى ممارسات قمعية إجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ، وحمل العط
كاملة لتدهور األوضاع في األراضي المحتلة ، بانتهاكها السافر والمستمر لكافة األعراف والقوانين 

أن هذه الممارسات العدوانية هي  الدولية ذات الصلة بمدينة القدس وبحقوق الشعب الفلسطيني وأضاف
اقع بالقوة ، مشيراً في هذا الشأن إلى جزء من خطة لتهويد مدينة القدس وفرض سياسة األمر الو
، لخراب قرب المسجد األقصى المباركاستمرار أعمال االستيطان في األراضي المحتلة ، وافتتاح هيكل ا
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دعا األمين العام لمجلس التعاون األسرة الدولية إلى .وغير ذلك من اإلجراءات التعسفية وغير القانونية 
الممارسات اإلسرائيلية العدوانية ، مطالباً األمم المتحدة ، واللجنة وقفة حازمة إزاء هذه السياسات و

الرباعية الدولية على وجه الخصوص ، باتخاذ اإلجراءات العملية والفورية لوقف غطرسة القوة 
  . اإلسرائيلية ، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتراثه ومقدساته 

  18/3/2010الشرق، قطر، 
  

   على األقصى"إسرائيل"وقف عدوان قطر تدعو ل .53
أعرب مجلس الوزراء عن استنكاره للتصعيد اإلسرائيلي في األراضي :  QNA- محمد صبره -الدوحة

الفلسطينية المحتلة وإدانته القتحام القوات اإلسرائيلية باحات المسجد األقصى واشتباكها مع المصلين، 
ألراضي الفلسطينية بالقوة، وانتهاك الحقوق الشرعية والممارسات العدوانية ببناء المستوطنات، وضم ا

  .للشعب الفلسطيني
ودعا المجلس، في اجتماعه أمس، المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسؤوليته لوقف تلك الممارسات 
واالعتداءات الوحشية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية 

 الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة بإقامة دولته المستقلة على الدولية، وتمكين
  .ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف

  18/3/2010العرب،قطر،
  

  االتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو إلنقاذ األقصى .54
صرة والنفير اإلسالمي والعربي يوم الن"أعلن االتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوم الجمعة المقبل : الخليج

وانتقد في بيان له، أمس، . من أجل القدس" قمة إسالمية"، داعياً إلى عقد "من أجل إنقاذ المسجد األقصى
خطوة في غاية الخطورة على "على مسافة أمتار من األقصى، واصفاً إياه بأنه " كنيس الخراب"تدشين 

الخطر كل الخطر "وحذر البيان من أن ".العدو الصهيوني"أقدم عليها " مستقبل المسجد األقصى المبارك
في أن تمر هذه الخطوة دون ردة فعل قوية ومدوية من العالم العربي واإلسالمي لتوقف هذا العدو عند 

  ".حده
  18/3/2010الخليج، 

  
  يحققون في جرائم الحرب التي ارتكبت في غزة  والفلسطينيون ال"سرائيلإ": مم المتحدةاأل .55

 صرحت المفوضة العليا لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة في تقرير نـشر يـوم االربعـاء ان            :بروكسل
اسرائيل والفلسطينيين اليحققون كما ينبغي في المزاعم الخاصة بارتكاب جرائم حرب خالل الحرب التي              

  .اندلعت في العام الماضي في قطاع غزة
" ع لالمم المتحدة في اشارة الى التحقيقات االسرائيلية         وقال تقرير نافي بيالي لمجلس حقوق االنسان التاب       

  ".يبدو انها غير مطابقة للمعاير المطلوبة لالستقالل العملي
مشيرة الى ان   ". احدى الحاالت اسفرت عن ادانة جندي بسرقة بطاقة ائتمانية          " وقالت بيالي في تقريرها     

بالسلطة الفلسطينية في رام اهللا وحركة حمـاس        وفيما يتعلق    .بعض الحوادث االخرى التزال قيد التحقيق     
  ".ليست هناك اى اشارة الى اجراء تحقيقات ذات مصداقية " التي تحكم غزة ، قالت بيالي 

.. ، اشار تقريرها ايضا الى انه منذ انتهاء الحرب، اصبح حصار غـزة اكثـر شـدة                ومن ناحية اخرى  
  ".ناسب للتعافي من اثار هذه العمليةسكان غزة لم يحصلوا على مساعدات او دعم م" واضافت 

وفي الضفة الغربية ، قالت بيالي انه بينما التزال الحركة مقيدة ، فان هناك تحسن كبير في فتح شـريان       
  .حياة من جانب الجيش االسرائيلي ليستخدمه الفلسطينيون
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ان هـذا يرجـع    وتقول اسـرائيل  2002 منذ عام 443ومنع الفلسطينيون من استخدام الطريق الرئيسي  
االحتالل اليزال السبب الرئيسي لالنتهاكات المنتشرة على نطـاق واسـع           " وقالت بيالي    .السباب امنية 

  .للحقوق المدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعيةللفلسطينين
18/3/2010وكالة سما،   

 
  كو نعلق أهمية خاصة على اجتماع الرباعية في موس: الخارجية الروسية .56

» أهميـة خاصـة   «أعلن مسؤول رفيع في الخارجية الروسية أمس، أن بالده تعلق           :  رائد جبر  -موسكو  
على اجتماع اللجنة الرباعية في موسكو، وزاد أن التصرفات األحادية الجانب مثـل مواصـلة النـشاط                 

معسكر الـسالم   تسمم األجواء وتعمق انعدام الثقة وتضعف       «االستيطاني والقرارات األخيرة حول القدس      
حول إمكانية نقل الملف إلى مجلس األمن،       » الحياة«ورداً على سؤال    . »في الطرفين العربي واالسرائيلي   

شدد المسؤول الروسي على أن بالده ترفض سياسة االستيطان مثل كل البلدان لكنه لفت إلى أن مـسألة                  
ـ          يستوجب تقديم مبادرة لعـرض     " ئيلإسرا"نقل الملف للمناقشة في مجلس األمن وإقرار خطوات ملزمة ل

  .الملف في المجلس
وفي إطار المنتظر من اجتماع اللجنة الرباعية في موسكو قال إن اللجنة تستعد إلصدار قرار واضـح،                  

  .يشير إلى موقف المجتمع الدولي حيال التطورات األخيرة في األراضي الفلسطينية
 جانب واحد في حـال فـشلت المفاوضـات قـال            وحول المطلب الفلسطيني باالعتراف بدولة تعلن من      

ال يمكن استبعاد فرضية إعالن الدولة الفلسطينية بقرار أممي، ونحن اعترفنا بقيام           «المسؤول الروسي إنه    
الدولة منذ سنوات ولدينا في موسكو سفارة لدولة فلسطين، لكن االفضل من أجل نجاح ذلك حشد تأييد كل            

وأشار إلى  . »س األمن من أجل منح تحرك من هذا النوع الشرعية الكافية          المؤسسات المعنية بما فيها مجل    
مسألة تحديد سقف زمني للمفاوضات معتبراً أن هذا الموضوع سيكون مطروحاً للنقاش خالل االجتماع،              

آلية تحديد بضعة شهور أو حتى سنوات لنهاية المفاوضات         «لكنه في الوقت ذاته، أعرب عن قناعته بأن         
قة األنجح واألفضل منها وضع أجندة زمنية تلزم األطراف المعنية تطبيق إجراءات وبنـود              ليست الطري 

  .»معينة ضمن جدول زمني محدد
مشيراً إلى إمتالك الجانب    » فرصة مهمة للغاية  «ودعا الديبلوماسي الروسي الفلسطينيين إلى عدم تفويت        

لى رفض النشاط االسـتيطاني والقـرارات       الفلسطيني حالياً، ورقة ضغط قوية تتمثل في إجماع العالم ع         
  .التي تمس القدس كمدينة فلسطينية محتلة، معتبراً أن الفلسطينيين ال يستثمرون هذه الورقة بشكل جيد

18/3/2010الحياة،   
  

  ال أزمة واألصدقاء يختلفون أحياناً: أوباما.. رسالة أميركية لنتنياهو .57
لبناء المزيد من المساكن لليهود قـرب       " إسرائيل"ان خطط   قال الرئيس األمريكي باراك أوباما      : واشنطن

القدس الشرقية ال تساعد عملية السالم في الشرق األوسط لكنه اضاف ان المسألة لم تؤد الي أزمة مـع                   
  .واحد مع أوثق حلفاء الواليات المتحدة

هي أحد أوثق حلفائنا    "  رائيلإس" "وقال اوباما في مقابلة اذاعتها قناة فوكس نيوز التلفزيونية يوم االربعاء            
  ."ونحن والشعب االسرائيلي يجمعنا رباط خاص لن ينفصم

وقال اوباما في المقابلة التلفزيونية انه أوفد بايدن الى المنطقة في وقـت             ." لكن االصدقاء يختلفون احيانا   "
  .تحاول فيه الواليات المتحدة استئناف المحادثات بين اإلسرائيليين والفلسطينيين

الرسال رسالة دعم وتطمـين بـشأن       " إسرائيل"أوفدت نائب الرئيس بايدن خصيصا الي       "اضاف قائال   و
  ."اعتقادي بأن أمن اسرائيل شيء مقدس للغاية واننا يجمعنا نطاق واسع من المصالح المشتركة
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 رئـيس   .االجراءات التي اتخذها وزير الداخلية في اسرائيل لم تكن مفيـدة لتلـك العمليـة              "وقال اوباما   
ما نحتاجه االن هو أن يـدرك       "واضاف قائال   ." نتنياهو اعترف بهذا واعتذر عن ذلك     ) بنيامين(الوزراء  

  ."كل من الجانبين أن من مصلحته السير قدما في عملية السالم هذه
18/3/2010وكالة رويترز،   

  
  إننا قلقون جدا من تفاقم الوضع في القدس: الخارجية الروسية .58

ل الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية أندري نيستيرينكو في تصريح لوكالة            قا:  قنا -موسكو  
أننا قلقون جدا من تفاقم الوضع في األراضي الفلسطينية، بما فيها القـدس         " أنباء نوفوستي الروسية أمس     

ونرى من الضروري تحلي الطرفين بضبط النفس وعدم القيام بإجراءات مـن شـأنها أن تـؤدي إلـى                   
واصلة تصعيد التوتر، والسيما وأن القضايا التي ترتبط بالقدس، تتصف بطابع حساس بالنسبة ألتبـاع               م

  ".الديانات السماوية الثالث، والمجتمع الدولي عموما
18/3/2010الشرق، قطر،   

  
  تهدف إلى نقل الحرب ضد الرئيس األمريكي في عقر داره" إسرائيل: "أمريكيونمراقبون  .59

 من واشنطن   "إسرائيل"قال مراقبون أمريكيون أمس إن المهلة التي طلبتها         : الهادي بدحمد ع أ - واشنطن
بشأن الرد على المالحظات المتعلقة بالممارسات اإلسرائيلية األخيرة ال تستهدف تجهيز الرد بقـدر مـا                

  .تهدف إلى نقل الحرب ضد الرئيس األمريكي في عقر داره
ي ادارة الرئيس بيل كلينتون إن ذلك ال يعني أن اإلدارة قد بدلت             وقال آهارون ميلر عضو فريق السالم ف      

موقفها بضرورة أن تخطو اسرائيل في اتجاه التفاوض على قضايا الوضع النهائي وسط إجرءات لبنـاء                
 وإفساح مجال أكبر لالتصاالت     "سرائيلإ"الثقة مع الفلسطينيين، إال أنها قررت تخفيف لهجتها العلنية تجاه           

  .اسيةالديبلوم
18/3/2010الوطن، السعودية،   

  
  القيام بزيارة الى قبر هرتسلالرئيس البرازيلي يرفض  .60

الرئيس البرازيلي، لويز اناسيو لوال دا سيلفا، في        " إسرائيل"وصل األحد الى    :  زهير اندراوس  -الناصرة  
ية في تل ابيب    االسرائيلية، فقد قامت وزارة الخارج    ' يديعوت احرونوت 'وبحسب صحيفة   . زيارة رسمية 

بادراج وضع اكليل من الزهور على قبر بنيامين زئيف هرتسل، والذي وفق مزاعم الحركة الصهيونية،               
تنبأ بقيام الدولة العبرية، على جدول اعمال الرئيس البرازيلي خالل الزيارة، اال ان كبار المسؤولين فـي                 

دا سيلفا، جـاء فـي الـرد،        : القادم اليهم الوزارة تفاجأوا بالرد الرسمي الذي وصلهم من ديوان الضيف          
  . يرفض القيام بزيارة الى قبر هرتسل

ولفتت الصحيفة االسرائيلية الى ان دا سيلفا، سيقوم االربعاء، خالل زيارته لمناطق السلطة الفلـسطينية،               
 وهـو   بزيارة الى ضريح الرئيس الفلسطيني، الشهيد ياسر عرفات، المدفون في مدينة رام اهللا المحتلـة،              

  .االمر الذي اثار حفيظة المستوى السياسي في تل ابيب
16/3/2010القدس العربي،   

  
  يدعو إلى إنهاء حصار غزة وإسقاط جدار العزل في الضفة الرئيس البرازيلي .61

قال الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لوال دا سلفا خالل مؤتمر صـحافي مـشترك مـع نظيـره     : رام اهللا 
مود عباس أمس، إن الحصار على غزة ال يمكن أن يبقى، والجدار الفاصل يجـب               الفلسطيني الرئيس مح  

  .أن يسقط، ألن العالم ال يتحمل أي نوع من الجدران
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 وحدة استيطانية جديدة، داعياً إلـى   1600وأكد أن بالده رفضت وانتقدت القرار اإلسرائيلي األخير ببناء          
  ".ة األملكي ال نطفئ شعل"وقف كافة األنشطة االستيطانية 

إن الخالف وسوء التفاهم بين الواليات المتحدة األميركية وإسرائيل، كان شيئاً مـستحيالً، إال أنـه                : قالو
  .حدث اآلن، لكن أعتقد أن بعض الخالفات يمكن أن تكون المفتاح إلنجاح االتفاقيات

ا، ويجـب أال تبقـى      استقرار الشرق األوسط يهم كل العالم، وكلنا مسؤولون عن مصيرن         "وأشار إلى أن    
عملية السالم في أيدي البعض، ومشاركة أطراف جدد في عملية السالم ستحسنها وتنعشها، والبرازيـل               

  ".تستطيع المساهمة في الوصول إلى عملية السالم
إن فلسطين لن تحقق حلمها إذا لم تكن متحدة، ويجب أن يكون الشعب الفلسطيني متفقاً على وجود                 : وقال

مان الحدود والسالم واألمن، يجب إيجاد حل وسط، وعلى الشعب الفلسطيني أن يتحد علـى               دولتين تتقاس 
  .طاولة المفاوضات ويدافع عن حقوق كافة الفلسطينيين

ألنه يعطي األمل بأن مصير الشعب الفلسطيني موجود        "وأشاد بشعبية ودستورية الرئيس محمود عباس،       
  ".في أيدي خبيرة وأمينة

سالم فياض رئيس الوزراء لبناء مؤسسات الدولـة، ولتخفـيض          .ة رئيس الوزراء د   وأكد دعم بالده خط   
  .هذه مواصفات الدولة الفلسطينية التي نتصورها جميعاً: االتكال على المساعدات الدولية، وقال

ووضع الرئيس البرازيلي، إكليالً من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، بحضور رئيس              
  .تور سالم فياضالوزراء الدك

18/3/2010األيام، فلسطين،   
  

  االتحاد األوروبي يؤكد مواصلة دعمه للسلطة والتعامل اإلنساني مع غزة .62
يـوم أول   " كريستيان بيرغر "أكد ممثل بعثة االتحاد األوروبي لدى السلطة الفلسطينية         : )معا (-بيت لحم   

سيجري ضخ كمية كبيـرة مـن   "أنه " معا"الة أمس االثنين في المقابلة التي أجراها معه رئيس تحرير وك        
األموال إلى ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية كي تتمكن من دفع رواتب الموظفين وكذلك تقديم المعونة               

  ".لألسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة
فائقة وأخـذنا علـى     لقد قرأنا بعناية    : "وتابع بيرغر يقول معبرا عن ثقة االتحاد األوروبي بخطة السلطة         

محمل الجد خطة الدكتور سالم فياض لبناء المؤسسات الالزمة لقيام الدولة القادمة، ونحن على اتـصال                
ولدى سؤاله عما إذا كانت الـسلطة      ". مع السلطة الفلسطينية من أجل التعاون حول آلية تعزيز هذه الخطة          

مع الدولي، وإدراك الشعب الفلسطيني ألهميـة       الفلسطينية تواجه خطر االنهيار، أكد بيرغر أن دعم المجت        
  .السلطة، وأداء السلطة كلها عوامل تشكك في صحة مثل هذه الفرضية

17/3/2010وكالة معاً،   
  

  الضمير العالمي على المحك في ظل تهويد القدس": المنتدى الفلسطيني في هولندا" .63
بجوار " كنيس الخراب "متطرفين اليهود بافتتاح    بشدة بقيام ال  " المنتدى الفلسطيني في هولندا   "ندد  : أمستردام

المسجد األقصى، وإعالنهم بأن ذلك بداية لهدم المسجد المبارك إلقامة هيكلهم المزعوم علـى أنقاضـه،                
  ".الموضوع أصبح يمس عقيدة ودين ومقدسات إسالمية"معتبرة أن 

" قـدس بـرس   "ب وصلت   وقال إبراهيم حسن، عضو مجلس أمناء المنتدى الفلسطيني في تصريح مكتو          
على المؤسسات الدينية والوطنية السعي لتحريك الضمير، والواجب يقـول للمـسلمين            : "نسخة منه اليوم  

واجبكم يدعوكم للتحرك من أجل الدفاع عن القـدس ومقدسـاتها اإلسـالمية      : والمسيحيين وأحرار العالم  
  ".ةالتصفي"والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد األقصى الذي يتعرض إلى 
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أننا نطالب الحكومات األوروبية وعلى رأسها الحكومة الهولنديـة بالـضغط علـى             "وقال ابراهيم حسن    
إسرائيل لوقف تجاوزاتها السافرة واعتدائها على المقدسات وحرمة األديان، التي ينص علـى حمايتهـا               

  ".القانون الدولي، والتي وقعت عليها هذه الحكومات
17/3/2010قدس برس،   

 
   يزور غزة أمريكينجرسعضو كو .64

أعلنت هيئة المعابر والحدود التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حمـاس أن              ): أ.ب.د(
وقالت الهيئة، فـي     .عضواً من الكونجرس األمريكي وصل أمس إلى قطاع غزة في زيارة تستمر يومين            

عبر معبر رفح ظهر أمس حيث كـان فـي          بيان صحافي، إن النائب األمريكي جاك شيبرد دخل القطاع          
  .استقباله وفد من جمعية العطاء للطفل واألم في غزة

18/3/2010الخليج،   
  

  "إسرائيل"استعراض ألبرز المساعدات العسكرية واالقتصادية والسياسية األميركية إلى  .65
تنيـاهو، وبـين إدارة     انعكست األزمة المستجدة في العالقات بين الحكومة اإلسرائيلية، برئاسة بنيامين ن          

الرئيس األميركي باراك أوباما، نقاشاً واسعاً في إسرائيل، تحول إلى انقسام بين معـسكرين رئيـسيين،                
يدعو األول إلى رفض الخضوع لإلمالءات األميركية، فيما يطالـب الثـاني المـسؤولين اإلسـرائيليين                

نها أن تصيب الدولة العبرية على كل الصعد        بضرورة التبصر في التداعيات السلبية المحتملة التي من شأ        
  .وأن يبنى على الشيء مقتضاه

ملفاً خاصـاً لمناقـشة تـداعيات األزمـة         » يديعوت أحرونوت «في خضم هذا النقاش، أفردت صحيفة       
 اإلسرائيلية، وفرص ذهاب الحكومة اإلسرائيلية بعيداً في مفاقمتها، فأوكلت إلى نخبـة مـن               -األميركية  
قين فيها مهمة تسليط الضوء على طبيعة وعمق وحيوية شبكة المصالح االقتصادية والـسياسية              كبار المعلّ 

: واألمنية التي تجنيها إسرائيل من عالقتها مع الواليات المتحدة، واإلجابة عن سؤالين اثنـين رئيـسيين               
دون المـساعدات   لماذا تحتاج إسرائيل إلى الواليات المتحدة؟ وهل يمكن إسرائيل أن تتدبر أمورها مـن               

  األميركية؟
في إطار السعي لإلجابة على مسألة الحاجة اإلسرائيلية إلى المـساعدات األميركيـة، ركّـز المعلقـون                 

  .والخبراء اإلسرائيليون على المجاالت االقتصادية والعسكرية والسياسية
االقتـصادية  في واشنطن، أورلي أزوالي، إلى أهم المـساعدات         » يديعوت أحرونوت «وتطرقت مراسلة   

 مليارات دوالر تمكّنهـا     9األميركية إلسرائيل، فأشارت إلى الضمانات التي تتلقاها الدولة العبرية بقيمة           
من أخذ قروض من المصارف العالمية بفائدة منخفضة، تضاف إليها المنح المالية الكبيرة التي تحـصل                

  .عليها عند الحاجة
، سيفر بلوتسكر، على أهمية هـذه المـساعدات،         »يديعوت«بدوره، شدد المحلل والخبير االقتصادي في       

وشدد على أنـه مـن دون       . »عدم العيش في أوهام االستغناء عن تلك المساعدة       «داعياً اإلسرائيليين إلى    
  .»لن يكون بوسع إسرائيل التفرغ لتنمية اقتصادها وستضطر إلى شد الحزام بألم شديد«الدعم األميركي 

هذه معونة اقتصادية بكـل     «وقال  . »مضلّالً جداً «، فرآه   »مساعدة عسكرية «ير  وتوقف بلوتسكر عند تعب   
لو لم تعط الواليات المتحدة إسرائيل وسائل قتالية متطـورة مـن إنتاجهـا              «وأوضح أنه   . »معنى الكلمة 

من أجـل   «وأضاف  . »بالمجان الضطرت إسرائيل إلى أن تجنّد هذه األموال من مصادرها في الميزانية           
لثقب الذي كان سينفتح عقب وقف المساعدات، كانت حكومة إسرائيل ملزمة بأن تقلّص الميزانية              تمويل ا 

ـ  أن االقتصاد اإلسرائيلي من دون، مـا       «واستنتج في نهاية المطاف     . » مليار شيكل كل سنة    12المدنية ب
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المعيشة كـان   يسمى، المساعدات العسكرية األميركية كان سينمو بوتيرة أبطأ بكثير، ال ريب، ومستوى             
  .»سيكفّ عن االرتفاع

كذلك تطرق بلوتسكر إلى حاالت كثيرة تدخلت فيها الواليات المتحدة لمساعدة إسرائيل اقتصادياً، مثلمـا               
ـ           مليارات دوالر خالل الهجرة الكبيرة      9حصل مع ضمانات تجنيد ائتمانات في األسواق المالية الدولية ب

 ُأخرى حصلت عليها إسرائيل بعد حرب الخلـيج الثانيـة، وفـي             من االتحاد السوفياتي، إضافة إلى منح     
كذلك فإن الواليات المتحدة هي أيضاً المشتري األكبـر للـصادرات           .  في ذروة االنتفاضة   2002صيف  

كبح االقتصاد األميركي جماح شهيته للمنتجات اإلسرائيلية سيجعل االقتـصاد          «اإلسرائيلية، وبالتالي فإن    
  .»إلى أزمة حادةاإلسرائيلي يتدهور 

وفي مجال المساعدات السياسية، أشارت أزوالي، إلى جملة من اإلجراءات، أهمها الخطوة الدبلوماسـية              
التي تقودها الواليات المتحدة ضد المشروع النووي اإليراني، واستخدام حق النقض الفيتو على قـرارات               

ظلة سياسية، وتصدر الواليات المتحـدة      تشجب إسرائيل في مجلس األمن في األمم المتحدة، وتوفر لها م          
للصراع ضد تقرير غولدستون، ومنح إسرائيل مظلة سياسية رادعة في وجه أعدائها من خالل عرضها               

  .كأفضل شريك وصديق
الذخر «وفي تأكيده ألهمية الدعم السياسي األميركي إلسرائيل، يرى المعلق السياسي، شمعون شيفر، أن              

ر، الجارف واألكثر عمقاً الذي يسمح لإلسرائيليين بإبقاء دولتهم فـي المنطقـة             السياسي ذا المعنى األكب   
  .»المشوبة بالنزاع والعنف هنا، يرتبط بالتماثل التام مع أميركا، ومع السترة الواقية التي توفّرها

ويعطي شيفر أمثلة على حيوية الدعم األميركي لضمان المصالح السياسية إلسرائيل، في كل ما يتعلـق                
بسياسة الغموض النووية، والدعم األميركي في مجلس األمن، واتفاقـات الـسالم مـع مـصر واألردن                
ومنظمة التحرير الفلسطينية، ويقول إنه حتى المستوطنات التي يعتقد األميركيون أنه يجب إخالؤها، بنيت              

  .بالمساعدة التي هم أنفسهم منحوها إلسرائيل
إسرائيل تتلقى من الواليات المتحدة كل سنة       « تشير أزوالي إلى أن      وفي ما يتعلق بالمساعدات العسكرية،    

 مليار دوالر، مخصصة لشراء وسائل قتالية متطورة من إنتاج الواليات المتحـدة،             2.75مساعدات بمبلغ   
كما أن الجيش اإلسرائيلي مبني بمعظمه، إن لم يكن كله، على الوسائل المتطورة من إنتـاج الواليـات                  

تحصل من منظومة األقمار االصطناعية األميركية على اإلنذارات المبكرة بإطالق الصواريخ،           المتحدة، و 
كما أنها حصلت على وعد من الواليات المتحدة بالحصول على مظلة في حال مهاجمتها بـسالح غيـر                  

عهـا،  تقليدي، إضافة إلى وجود اتفاق للتعاون االستخباري مع األميركيين، وتقاسم المعلومات الحرجة م            
واتفاق يفيد أنه في وقت الحرب تقيم الواليات المتحدة قطاراً جوياً لتزويد إسرائيل بقطع الغيار، المعدات                

أما في حال الهجوم على إيران فتحتاج إسرائيل إلى سماح الواليات المتحـدة لهـا               . العسكرية والذخيرة 
  .»بالطيران في مسارات فوق العراق
السند االستراتيجي األميركي،   «، أليكس فيشمان، أن     »يديعوت«لصحيفة  بدوره، رأى المراسل العسكري     

دولة إسرائيل تعرف كيف تخـرج  «وقال إن  . »هو الذخر األمني األكبر واألهم، الذي لدى إسرائيل اليوم        
وهـذا مـا يـسمونه التعلـق        . إلى الحروب وحدها، لكنها ال تعرف كيف تنهيها من دون األميـركيين           

  .»االستراتيجي
  17/3/2010خبار، األ

  
  !دروس بطعم الدم.. اغتيال المبحوح .66

  مؤمن بسيسو
بقدر ما تشكل تداعيات جريمة اغتيال الشهيد محمود المبحوح فضيحة مدوية للموساد اإلسرائيلي، فإنهـا               
تشكل بالقدر ذاته فضيحة إقليمية ودولية تبرز مدى التحريض والتكالب والتواطـؤ اإلقليمـي والـدولي                
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د حركة حماس بشكل خاص، وقوى المقاومة والممانعة في عموم الوطن العربي واإلسالمي             استخباريا ض 
  .بشكل عام

 -بواقعيـة –تعيد جريمة االغتيال التذكير بالبدهيات التي تحكم مسار السياسة العربية والدولية، وترسـم              
اديـة، وإمكانيـات    الخط الفاصل بين المعقول والالمعقول في إطار معترك العمل السياسي بصبغته الجه           

الحركة والتعايش في ظل بيئة إقليمية ودولية قطعية العداء وسافرة التآمر، وتبني مجددا رؤية واضـحة                
لسقف وآفاق المواقف والسياسات المسموح بها عربيا ودوليا، بعيدا عـن األوهـام والتمنيـات ونـسيج                 

  .اس حقيقي أو أرضية متينةالتوقعات المهترئة التي تمنح صورا زائفة وأشكاال مضللة دون أس
تختزن جريمة اغتيال المبحوح في دبي مجموعة من الدالالت الصارخة التي تستبطن في الوقـت ذاتـه                 
عبرا قيمة ودروسا بالغة على إيقاع الصراع مع االحتالل وتجلياته المستعرة داخل الوطن وفي الـشتات،      

  . يستبطن خلال على أكثر من مستوى وصعيدرغم العديد من األسئلة التي ال تزال برسم الغموض الذي
أولى الدالالت أن حكومة االحتالل قررت فتح جبهة الخارج على مصاريعها، وأضـفت أبعـادا جديـدة                 

  .وخطيرة على المعركة مع حماس بشكل خاص، وفصائل المقاومة بشكل عام
لوال االرتياح التام علـى      عن غرور واستكبار إسرائيلي كبيرين، وما كان ذلك ليتم           -بال شك –ينبئ ذلك   

الجبهة الشمالية بفعل استئصال المقاومة في الضفة الغربية، واالرتياح النسبي على الجبهة الجنوبية بفعل              
  .التهدئة الواقعية مع غزة

لم تكن المعركة الخارجية سابقا أقل قدرا واهتماما في صميم أجندة العمـل االسـتخباري اإلسـرائيلي،                 
يلية لتحقيق إنجازات استخبارية خارجية لم تنقطع أو تتوقف يوما ما، لكنهـا اليـوم               فالمحاوالت اإلسرائ 

تكتسي طابعا مريحا للغاية في ظل هيمنة السياسة اإلسرائيلية دوليا، واضمحالل أدوات الرقابة والمالحقة              
سـرائيلية  الدولية لها عقب حربها المجرمة على غزة، والتي كان أبرزها تماهي المواقف األميركية واإل             

في العديد من القضايا السياسية، وتفريغ تقرير غولدستون من مضامينه الفعلية أمـام مؤسـسات األمـم                 
  .المتحدة

ثانية تلك الدالالت أن تفاصيل ومالبسات عملية االغتيال تشير إلى تواطؤ إقليمي ودولي يحمل بـصمات                
 المعلوماتية والتنسيق االستخباري المتبادل مع      تثبت تورط العديد من الدول العربية والدولية عبر المتابعة        

الموساد اإلسرائيلي، فما كان للجريمة أن تتم على هذه الشاكلة، وفي ضوء ردود الفعل اإلقليمية والدولية                
الباهتة أو حتى العدمية تقريبا، إال عبر منظومة تنسيق وتعاون أمني تواطأت فيها دول عربية وغربيـة                 

  .ولكل ما هو مقاوم فلسطينيا وعربيا وإسالميامفضوحة العداء لحماس 
وال يخفى على أحد من العالمين ببواطن بما يدور في عالم المخابرات الخفـي أن رأس المقاومـة فـي                    
فلسطين يشكل هدفا مشتركا للعديد من أجهزة المخابرات العربية والدولية، وأن مستوى التعاون والتنسيق              

مع االستخبارات األميركية، قد بلـغ حـدودا خطيـرة ال يمكـن             المشترك في هذا المجال، وخصوصا      
  .االستهانة بدرجة تأثيراتها بأي حال من األحوال

تدرك حماس ذلك جيدا، كما تدرك تماما أن حدود القدرة والمعالجة إلمارة دبي لن تتعدى اإلطار األمني                 
رد دون أي قدرة حقيقيـة إلـى        الذي يعنى بالكشف عن المالبسات والحيثيات في غالفها اإلعالمي المج         

االنتقال إلى ما هو أبعد من ذلك، وإلباس األمر لبوسا سياسيا ال تقوى على تحمـل تكاليفـه العتبـارات              
  .متعددة

ثالثة تلك الدالالت أن تراخيا وتقصيرا أمنيا ما قد أرخى بظالله على ساحة العمـل الخـارجي، وسـمح             
  .للموساد باقتراف جريمته النكراء

ا من السخف مطالبة حماس بنظام أمني مثالي قد ال يتوفر لدول ذات إمكانيات وخبرات كبـرى،                 ولئن بد 
 يتربع ضمن إطار الحلقة أو المنظومة األمنيـة التـي           -ال نستطيع الجزم بماهيته حاليا    –إال أن خلال ما     

  .تحيط بالشهيد وتحركاته المختلفة
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متوسطا وقد يكون كبيرا، فهذا أمـر يستعـصي         من زاوية موضوعية، قد يكون الخلل بسيطا وقد يكون          
على الفهم واالستيضاح في المرحلة الراهنة التي ال زالت فيها لجنة التحقيق التي شكلتها حماس تباشـر                 
عملها، وفي الوقت الذي لم تتوفر فيه لدى شرطة دبي أية معلومات حول الدائرة األمنية التي تحرك فيها                  

  .تنسيق المشترك في مالبسات جريمة االغتيالالشهيد بعد رفضها طلب حماس ال
ومع ذلك، فإن المؤشرات األولية تضع الخلل في إطار محدود بشهادة قائد شرطة دبي الذي أكـد علـى                   
الحس األمني الرفيع الذي تميز به الشهيد، فضال عن طول فترة التخطيط والتحضير لهذه الجريمة وفـق                 

 فرضية وجود اختراق مركزي أو مؤثر داخل صفوف حركـة           ما كشفت عنه مصادر إسرائيلية، ما ينفي      
  .حماس أو الدائرة األمنية المحيطة بالشهيد، وينقل البحث نحو فرضيات أخرى أقل تأثيرا

في المقابل تنتصب مجموعة من الدروس والعبر التي يفترض أن تقـع موقعهـا فـي عمـق األجنـدة                    
ُأريد للمخططات اإلسرائيلية أن تُجهض، وإلسـتراتيجية  واالهتمامات، وأن تحظى بالرعاية الكاملة إذا ما   
  .االغتيال والعدوان أن تحصد الفشل والخسران

أول تلك الدروس أال مكان آمنا من غدر وبطش وإرهاب االحتالل، وأن االحتياطات األمنيـة بأشـكالها                 
  .المختلفة يجب أن تكون حاضرة في كل بقعة ومكان دون أي تقصير

قل أحد أوهام بأن هذه الدولة أو تلك تقف بمنأى عن عبث وعيون االحـتالل، فتلـك                 وال ينزرعن في ع   
  . باهظا، ونستفيق لها، ولكن بعد فوات األوان-عادة-أولى نقاط الخلل واالرتكاس التي ندفع ثمنها 

ـ                  را لقد أثبتت حكومة االحتالل ومؤسستها االستخبارية أنها قادرة على أن تترك في أي مكان في العالم أث
ما، صغيرا كان أم كبيرا، وأن تلعب لعبة الموت القذرة في أي بقعة جغرافية تشاء دون أية اعتبارات أو                   

  .روادع أو إشكاليات، وهو ما يوجب االحتياط الدائم حتى في أقصى بقاع المعمورة
األمنـي  ثاني تلك الدروس أن إقامة السلطة في ظل االحتالل خطيئة كبرى، فقد شرعت السلطة التنسيق                

بموجب االتفاقيات األمنية مع االحتالل، ولم يعد مستهجنا في ظلها سيول المعلومات التـي تتـدفق فـي                  
  .قنوات األمن واالستخبارات اإلسرائيلية ليل نهار

الفلسطيني الذي تشرب قيم ومبادئ التنسيق األمني في عملية اغتيال المبحـوح            " البعض"وال يبدو تورط    
  .وجود السلطة ومهامها الوظيفية المعروفةشيئا نشازا في إطار 

لم تنشأ سلطة الحكم الذاتي أصال إال لتحقيق الوظيفة األمنية التي يتمتع فيها االحتالل بأمن مثـالي عبـر                
أدوات فلسطينية، حيث بدت االلتزامات األمنية المغطاة سياسيا طيلة وجود السلطة عمال روتينيا مـورس        

  .ز للضمير أو إثارة للشجون والقيم والمبادئ الوطنيةبشكل اعتيادي للغاية دون وخ
ـ             ومراكـز قـوى    " مافيات"بل وكشفت األيام أن األجهزة األمنية الفلسطينية تحولت إلى أشبه ما يكون ب

تعبث في المحرمات الوطنية، وتتعاون، بأشكال مختلفة، مع أجندات استخبارية خارجية، وال أدّل علـى               
التي أدلى بها اللواء نصر يوسف وزير الداخليـة الـسابق، وأحـد القيـادات               ذلك من الشهادة المفصلية     

، وأكد خاللهـا    2006آذار  / المركزية في حركة فتح، لدى استجوابه أمام المجلس التشريعي شهر مارس          
  .ومراكز القوى األمنية بشكل مطلق" المافيات"عجزه عن مواجهة فلتان هذه 

 إن أثبتت   -أيضا–ها من تورط في جريمة االغتيال، وال عجب         فال عجب إذن أن يخرج من بين ظهراني       
التحقيقات الحقا تورط هذه األجهزة أو جهات فيها رسميا في اإلعداد والتخطيط والتنفيذ للجريمة، فهـذه                
األجهزة تمارس يوميا، وتحت غطاء رسمي كامل، كافة أشكال التعاون األمني مع االحـتالل، ويعتقـل                

كثير من المقاومين، فمن يشرع مبدأ التعـاون األمنـي مـع المؤسـسة األمنيـة                بموجب ذلك ويغتال ال   
والعسكرية اإلسرائيلية لضرب واستئصال المقاومة في الضفة الغربية لن يجد أي غضاضة بتاتا في تنفيذ               

  .تشكل نقطة صغيرة في بحر التعاون األمني الكبير" جريمة"عملية ما 
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سياسية والتزامات أمنية يرتهن بها بقاؤها ووجودها، فإن ذلك يعزز          وما دامت السلطة محكومة بمحددات      
القناعة المتنامية بأن السلطة يجب أن تُحّل، وتحال وظائفها إلى هيكل مدني مؤسسي جديد ينتفـي عنـه                  

  .الطابع السياسي واألمني باستثناء قوة شرطية مؤهلة لحفظ األمن والنظام الداخلي فحسب
لتعويل على إحداث تغير ما في الموقف اإلقليمي والدولي قد جانبه الصواب، وأن             ثالث تلك الدروس أن ا    

بعض الرؤى التي تحملها بعض الشخصيات أو الوفود األجنبية الزائرة غير ذات قيمة عملية في الميزان                
الواقعي واإلستراتيجي، حتى لو قدمت حماس مقاربات سياسية تحاول من خاللها االقتراب من الموقـف               

  .إلقليمي والدولي، أو إيجاد جسر من التفاهم والتواصل السياسي مع المنظومة المهيمنةا
فلم يكتف الموقف اإلقليمي والدولي بمحاولة تجاوز نتائج التجربة الديمقراطية الفلسطينية، والتآمر علـى              

 في توفير كافـة     -اعاوفقا لألدلة والشواهد التي تتكشف تب     -قلب المعادلة الفلسطينية الداخلية، بل وأسهم       
متطلبات إنجاح عملية االستهداف لحركة حماس خارج فلسطين، وها هو يحاول اليـوم التغطيـة علـى                 

  .فضائحه بتحقيقات شكلية وتحركات وهمية ال تسمن وال تغني من جوع
رابع تلك الدروس أن فرض وقائع سياسية وجغرافية دون حسابات دقيقة في غزة يشكل استعجاال غيـر                 

، ومحاولة لقطف الثمرة قبل نضوجها، أورثت حماس إشكاليات وتعقيدات ال حصر لها، واضطرتها              مبرر
لتجرع مرارات سياسة اضطرارية كانت في غنى كامل عن التشابكات والتشوهات اإلسـتراتيجية التـي               

  .صاحبتها
 المقاومة أزمـة    ال تملك حكومة االحتالل ظروفا إستراتيجية أفضل من الظروف الراهنة التي تعيش فيها            

الذبح واالستئصال في الضفة، وأزمة الدوران في إطار فقه األولويات والموازنات في غزة، فال عجـب                
أن يكون اإلرهاب الصهيوني عابرا للبحار والقارات، وأن تستباح المقدسات، وأن يعربد نتنياهو وزعران              

  .ا دون رادعحكومته وأركان جيشه ومؤسسته األمنية واالستخبارية طوال وعرض
اإلشكالية الكبرى أمام حماس أنها تدرك تماما ثقل التحديات الرهنة، وصعوبة االستمرار بتجربتها الحالية              
في غزة في ظل المعطيات القائمة، إال أن جانبا منها ال زال يخطئ تقدير الظروف المحيطـة، ويعطـي                   

لدولية وانعكاساتها على المنطقة في وقـت       فرصة إضافية لتغيير محتمل في توازنات المعادلة اإلقليمية وا        
  .الالفرص الذي تنحدر فيه األوضاع الفلسطينية ومسارات القضية الوطنية بشكل غير مسبوق

إن إعادة تقييم التجربة بكل ما لها وما عليها على أسس شفافة وموضوعية، تمنحنا قدرة فائقة على إدراك                  
دارك بعض من آثارها قبل فوات األوان، وتحسن حمـاس          األخطاء اإلستراتيجية وسبل التعاطي معها وت     

صنعا لو بدأت استدراكا عاجال يكون فاتحته التوقيع على ورقة المصالحة المصرية قبـل انعقـاد القمـة      
العربية أواخر الشهر الجاري، وااللتفات إلى معالجة كافة بؤر الخلل وأشكال التشوهات والنقائص التـي               

  .لسنوات األربع الماضيةرافقت تجربتها على مدار ا
ال مناص من االعتراف بأن حماس تدفع ثمن تجربتها، وتتحمل عبء حمايتها لسلطة حكمها في غـزة،                 

المقـاوم  : وأن الجمع بين الحكم والمقاومة وفق الصيغة الراهنة قد أدى إلى تآكل على صعيد المحورين              
االنتخابات، وأن اتجاه النقـاش فـي أوسـاط         والتربوي اللذين أبدعت فيهما الحركة إبداعا كبيرا ما قبل          

الحركة ينبغي أن يتركز على بلوغ صيغة وسطية تسمح للحركة بممارسة المقاومة الراشدة بشكل فعـال                
في ذات الوقت الذي تشارك فيه بالحكم دون انفراد عبر عناصر مهنية تنتمي للحركة أو تكـون مقربـة                   

  .قد الواقعية والمرونة السياسيةمنها بعيدا عن المقاربات السابقة التي تفت
لو لم تكن حماس مكبلة بقيود المرحلة التي زجتها فيها مشاكل الحكم واستحقاقاته، لكان لها من اغتيـال                  

  .المبحوح رد آخر
ما يعنينا اليوم ليس جلد الذات واجترار الهموم والدوران مع أوجاع الماضي، وإنما بناء رؤيـة شـاملة                  

لعمق التحليلي والفهم الواضح ألصول اللعبة السياسية التي تحكم المنطقة والعـالم،            ومتكاملة تركن إلى ا   
وتعمد إلى إخضاع مواقفها وسياساتها لحسابات دقيقة بعيدا عن السطحية أو العفوية المفرطة أو االنخداع               
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لـوراء،  بالشكليات وظواهر األمور واألحداث التي تربك مسيرتنا على األقل إن لم تكن تجرهـا إلـى ا                
وتضاعف األثمان المدفوعة إستراتيجيا في ظل منطق الصراع الحضاري واالستهداف الممـنهج لقـوى              
المقاومة في عموم المنطقة العربية واإلسالمية، وعلى رأسها المقاومة الفلسطينية التـي تقودهـا حركـة       

  .حماس
لدروس الواقع المعـاش وتجاربـه      ندرك أن األمور ال تبدو في وارد االستيعاب المباشر واالحتواء التام            

المريرة بين عشية وضحاها، فال ريب أن ذلك يستلزم آفاقا جديدة وتحوالت منهجية في طبيعة التفكيـر                 
السياسي واإلستراتيجي، لكن حسبنا أن نُحدث استدراكا عاجال يمنح حماس القدرة على االلتفـاف علـى                

امتصاص آثار التحـديات العاصـفة التـي تحـيط          المخططات اآلثمة التي تحاك لضربها والنيل منها، و       
  .بالوضع الفلسطيني إحاطة السوار بالمعصم

  !فهل من مدكر؟.. دالالت مهمة ودروس بالغات
  17/3/2010نت، .الجزيرة

  
  قبل اندالعها» االنتفاضة الثالثة«عن  .67

  عريب الرنتاوي
ن في المقابل مـاذا يريـدون ، فهـم          في الضفة ، ال يعرفو    " انتفاضة ثالثة "الفلسطينيون الذين ال يريدون     

كالغراب الذين حاول تقليد الحمامة ، نسي مشيته ولم يتقن مشيتها ، لم يظلوا مناضلين ورجال ثورة كما                  
 من أن يصبحوا رجال دولة ، أضاعوا الثورة         - فضال عن أسباب أخرى      -كانوا ، ولم تمكنهم إسرائيل      

، حتى وإن كانت مفاوضـات مـن أجـل          " المفاوضات حياة  "ولم يأتوا بالدولة ، وبقوا عالقين في نظرية       
  .المفاوضات ، ومفاوضات عبثية تستكمل بعد تعثرها ، بأخرى ال تقل عبثية عنها

على طول وعرض نقاط التماس المحتملـة فـي         " قواتهم المسلحة "هؤالء نعرفهم جيدا ، هم الذين نشروا        
صـادروا غـضب    "هم الذين   ...اك مع جنود االحتالل   الضفة الغربية ، لمنع الشبان الغاضبين من االشتب       

فلم تنتصر لغزة ولم تنتصر للقدس ولم تنتصر لألقصى ، واألهم أنها لم تعد تنتـصر لنفـسها ،                   " الضفة
وهي المستباحة بالعدوانات واالعتقاالت والجدران واالستيطان والحواجز على أنواعها ، ولقـد اسـتحق              

من قبل خصوهم قبل أصدقائهم ، وآخر أيات الثناء والتقدير تلك التـي         هؤالء الشكر والثناء مرات عدة ،       
صدرت عقب هبة القدس في يوم الغضب أمس األول ، وعلى ألسنة كبار رجال األمن اإلسرائيليين الذين                 

  .أراحهم نظرائهم الفلسطينيين من مغبة االشتباك والمطاردة والمالحقة
ويستعجلونها ، ال يعرفون ماذا سيفعلون بها صبيحة اليـوم          " لثةانتفاضة ثا "والفلسطينييون الذين يريدون    

التالي ، وال إلى أين ستأخذهم أو أين سيأخذونها ، هم في األصل لم يتوقفوا أمـام دروس االنتفاضـتين                    
علـى  " قدرة الضفة "األولى والثانية ، هم لم يقرروا شكل المقاومة والكفاح وأدواته ، هم لم يتساءلوا عن                

تفاضة ثالثة ، وأي انتفاضة وبأي أدوات ، هم لم يسألوا أنفسهم هم بالذات ، لماذا توقفت أو تكاد                   إشعال ان 
ـ           وتنسيقها األمني الكريه   " سلطة دايتون "تتوقف مقاومتهم المسلحة في الضفة الغربية ، وهل السبب عائد ل

ي ينتظرنا فعال وراء األكمة ، مع االحتالل ، أم أن في األمور أمور ، ووراء األكمة ما وراءها ، وما الذ              
، " التنسيق األمنـي  "هل ضاقت الضفة على خيار الكفاح المسلح بعد الحواجز والجدار وإعادة االحتالل و            

ماذا يجري وكيف حصل هذا ومن المسؤول وكيف يمكن الخروج من مأزق الوضع الراهن ، وبأي اتجاه             
التنديد بسلطة الحكـم    : يق عموما بعبارة واحدة   وصوب أي أفق ، أسئلة وتساؤالت يجيب عليها هذا الفر         

الذاتي وأجهزة دايتون والتنسيق األمني ، وهو اختزال أقل ما يمكن أن يقال فيه ، بأنه مخّل وال يـشفي                    
التي تساق في   ) أحيانا(غليالً معرفياً ، ومن دون التقليل بالطبع ، من شأن المبررات واألسباب والذرائع              

  .لفلسطيني في الضفةتبرير أزمة الكفاح ا
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أن يندلع قبل أن تندلع االنتفاضـة ذاتهـا ، لتكـون            " االنتفاضة الثالثة "نحن في الحقيقة نريد للجدل حول       
نتائجه وخالصاته ودروسه المستقاة من مستودع التجارب التاريخية الهائل للشعب الفلسطيني ، نبراسـا              

المراوحة واالنقسام والضعف أمام واحـدة مـن        تخرج الفلسطينيين فعال من نفق      " خريطة طريق "هاديا و 
أشرس الهجمات االستيطانية ـ اإلحاللية والتوسعية اإلسرائيلية التي تتعرض لهـا الـضفة والعاصـمة     

 ، نريدها انتفاضة ال تعيدنا سـنوات إلـى          1967األبدية للدولة الفلسطينية منذ أن خضعت لالحتالل عام         
 آخر أكثر طوال وأشد ظالما ، نريدها انتفاضة نقوى على تحملهـا             الوراء ، فتخرجنا من نفق لتدخلنا في      

نريد حوارا حقيقيا يتخطى التراشق باالتهامات للبحث       ... وحمل أعبائها ال انتفاضة ننوء بأحمالها وأعبائها      
نريد قراءة لألحداث والتطورات    ... عما هو جوهري ومشترك وموحد وكفيل بإخراجنا من عنق الزجاجة         

أحدنا " خيانة"عن الوظيفة التي قررناها لها سلفا ، ومن خنادقنا المتقابلة ، بوصفها شاهدا على               تخرج بها   
األخر وارتباطه بمحاور وعواصم إقليمية ، نريد قراءة لألحـداث تعيـد            " عمالة"وتواطئه ، ودليال على     

سرائيل بيـد حـرة     إدراجها وترتيبها في سياقها الطبيعي ، كحلقات متصلة في مسلسل عدواني تمارسه إ            
  .وطليقة ، تعيث هدما للمنازل وتجريفا للمزارع وتقتيال في األرواح البريئة

قبل أن نصدر األوامر للجند بقطع الطريق على أية انتفاضة أو مقاومة ، علينا أن نتبـصر فـي خيـار                     
، وعلينـا أن    المفاوضات والسالم الذي انتهى إلى غير رجعة ، كما تشير لذلك كافة الدالئل والقـراءات                

... نفكر ولو لمرة واحدة ، في الكيفية التي سنرفع بها كلفة االحتالل الرخيص ألرضنا وحقوقنا ومقدساتنا               
وقبل أن ندعو النتفاضة ثالثة ونستعجلها ، علينا أن نفكر بما نحن مقبلون عليه ، فمن السهل إدخال الفيل                   

مقتنياته ، واالنتفاضـة الثالثـة      " تكسير" بعدم   في دكان لبيع الخزف والزجاج ، ولكن من الصعب إقناعه         
التي يستمطرها البعض منا ، يجب أن تكون في مواجهة االحتالل وبهدف كنـسه ، ال أن تـصبح قبـل                     
اندالعها وعند اندالعها وبعد توقفها ، أداة من أدوات تأجيج الخالف الداخلي ، ووسيلة لتصفية الحسابات                

  .ل المناكفات والنكايات واالتهاماتوتسويتها ، وحجة نستخدمها لتباد
  18/3/2010الدستور، األردن، 

  
  وتحرير يا عباس...  .68

  حسام كنفاني
، تستغرب قدرتهم على الدفاع المستميت عن النهج الذي يعتمده الرئيس           »فتح«حين تلتقي مسؤولي حركة     

  .»فتح «الفلسطيني محمود عباس، ويزيدون أن الرجل في أحسن حاالته شعبياً داخل حركة
يتغاضى مسؤولو الحركة عن أن أبو مازن هو أساس الورطة التي يقبع فيها الفلسطينيون اليـوم لجهـة                  

. احتجازهم في دوامة غير متناهية من المفاوضات المتقطّعة، واعتمادهـا اسـتراتيجيا وحيـدة وفريـدة               
منذ ما قبـل مدريـد      » فاوضفرقة الت «الرئيس الفلسطيني، باعتباره قائد     » خبرة«استراتيجيا تعتمد على    

  .وأوسلو
التركيز علـى أن    . ، واضح للعيان  »فتح«غياب االستراتيجيا لدى السلطة الفلسطينية، ومن ورائها حركة         

، كما يقول أبو مازن، والحملة على الفـصائل المـسلّحة فـي             »هي الطريق الوحيد للسالم   «المفاوضات  
، وغيرها من المعطيات التي تواجه أي حركة        »العنفنبذ  «الضفة الغربية وتجريدها من سالحها من باب        

بالخط التسووي، بغض النظر عـن نتائجـه، التـي          » االلتزام«، كلها معطيات تؤشّر إلى      »غير سلمية «
فالفرص ال تزال   . لكن الفشل ال يعني الحياد عن هذا الخط       . بأنها عبارة عن فشل   » فتح«يعترف مسؤولو   

  . موصدةمتاحة، وإن كانت األبواب اآلن
استراتيجيا من أربع نقـاط، غالبيتهـا   . بأن لديهم استراتيجيا بديلة عن المفاوضات   » الفتحاويون«ويجادل  

تدور في األطر الدبلوماسية، وكأن الصراع يدور في محكمة العدل الدولية في سياق قـانوني بحـت، ال                  
  .دور للعسكر فيه
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عبارة عامة ال تُرفـق بإيـضاحات       . »المقاومة الشعبية  «هي» الفتحاوية«النقطة األولى في االستراتيجيا     
تعطـي فكـرة عـن أي       » فتح«األمثلة التي يسوقها مسؤولو     . ما هو المقصود بمثل هذه المقاومة     : وافية

هم يتغنّون بتجارب نعلين وبلعين والشيخ جراح والعيساوية وغيرها من التظاهرات           . يتحدثون» مقاومة«
  . سمة أسبوعية في الضفة الغربية والقدس المحتلةاالحتجاجية، التي باتت

هي نفسها المقاومة التي يروج لهـا سـالم         . »فتح«يتحدث مسؤولو حركة    » المقاومة الشعبية «عن هذه   
هـذه  . ، حيث ال مكان فيها للحجر أو المقالع أو قنبلة المولوتوف          »المقاومة السلمية «فياض تحت مسمى    

حتى إن المسؤولين يسفّهون االنتفاضة الثانية، باعتبارها أضـرت         . فلسطينيوسائل باتت مؤذية للشعب ال    
، لكنهـا كانـت     »سلمية«كما ال يأتون على ذكر االنتفاضة األولى، التي لم تكن           . السلطة أكثر ما نفعتها   

  .»رجال دولة«القابلة القانونية لمؤتمر مدريد واتفاق أوسلو، الذي جعل من هؤالء المسؤولين 
ـ         » مة التظاهرات مقاو« مالحقة إسرائيل  «هي النقطة األولى في االستراتيجيا، ترفدها نقطة ثانية تختص ب

بنـد مهـم لـو كانـت        . لمحاسبتها على احتاللها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني      » في المحافل الدولية  
عادةً ما تنتهي عند    المسؤولون الفلسطينيون ال بد اختبروا أن إجراءات المالحقة         . اإلجراءات تؤتي أكلها  

الحصانة األميركية واألوروبية المقدمة إلى إسرائيل، بدءاً من محاكمة أرييل شـارون فـي بروكـسل،                
مروراً بالقوانين البريطانية التي يصار إلى تعديلها لحماية اإلسرائيليين، وصوالً إلى غولدستون وتجريده             

  .من فعاليته
المواقف األميركية واألوروبية المستجدة من إسرائيل، التي حـال         وإذا كانت المالحقة هي بالتعويل على       

ال شك أن هؤالء المـسؤولين      . عليها، فمن األفضل إسقاطها من الحسابات     » أزمة«للبعض إطالق تعبير    
. لديهم جردة تاريخية بالتوترات، ال األزمات، بين اإلدارات األميركية والحكومات اإلسرائيلية المتعاقبـة            

 إلى الذهن كانت مطلع حكم أوباما ومطالبته بتجميد االستيطان، التي رفـضها اإلسـرائيليون               لعل أقربها 
. ؟ انتهت بتبنّي األميركيين الموقف اإلسرائيلي بالتجميد لعـشرة أشـهر          »األزمة«أين وصلت تلك    . بشدة

أو التأجيـل   اليوم لن تختلف األمور كثيراً، ومخططات االستيطان الجديدة قد تحظى بنصيب من التجميد              
أما األوروبيون، فال يمكن التعويل على مواقفهم غير الموحدة، ولعل االقتراح السويدي            . من دون اإللغاء  

  .في ما خص القدس وما انتهى إليه خير دليل على ذلك
بند نابع أيضاً من السياسة المتّبعة من جانب سالم         . »بناء المؤسسات «النقطة الثالثة في االستراتيجيا هي      

معـايير  . ياض، الذي يرى القضية برمتها من منظار المصانع والمعامل والمدارس ومحطات الحافالت           ف
مهمة بالنسبة إلى أي دولة قيد اإلنشاء، لكنها ال يمكن أن تكون أساساً للقضية الفلسطينية، التي هي قضية                  

شرطان ال يتوافران   .  وأفق سياسي  البنى التحتية عادةً ما تكون لدولة ذات سيادة       . تحررية بالدرجة األولى  
  .حالياً في أراضي السلطة الفلسطينية

عنوان جميل براق، لكن مشكلته أنه فارغ مـن         . »بناء الوحدة الوطنية  «البند األخير من االستراتيجيا هو      
االسـتماع  . »حماس«و» فتح«هذا ما توحي به أحاديث المسؤولين الفلسطينيين من الطرفين،          . المضمون

من دون الحديث عن أين ومتى      » ضرورة«ما يوحي بأن ال وحدة أو مصالحة في األفق، لكنها تبقى            إليه
  .وكيف

مـن  .  نسخة أبو مازن   -) فتح(هذه هي االستراتيجيا التي تسير عليها حركة التحرير الوطني الفلسطيني           
  .االطالع عليها وتشريحها يمكن فهم أي مستقبل للتحرير وفلسطين

  18/3/2010األخبار، 
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 دعونا نقاتل من أجل خطة كبرى .69
 توماس فريدمان
: فيما وراء الخالف األخير بين الواليات المتحدة وإسرائيل بشأن المستوطنات تكمن مشكلة حقيقة أعمق

 سالم - الفلسطينية اليوم، يملك اثنان منها -هناك خمسة عناصر محورية في المعادلة اإلسرائيلية 
ويتخذ .  استراتيجيات واضحة-فلسطيني وتحالف جماعتي حماس وحزب اهللا فياض، رئيس الوزراء ال

 الفلسطينية على -هذان العنصران موقفين متعارضين، لكن واحدا منهما سيشكل العالقات اإلسرائيلية 
من جانبي، آمل أن . في الواقع، يوما بعد آخر يقترب موعد اندالع المواجهة بينهما: مداد السنوات القادمة

والمؤكد أن هذا األمر سيعود بالنفع على إسرائيل وأميركا والدول العربية . ن النصر حليف فياضيكو
إال أن هذه الفرق الثالثة بحاجة إلى صياغة استراتيجيات خاصة بها للمساعدة في تحقيق هذا . المعتدلة
 .الفوز

.  على الساحة السياسية العربيةبوجه عام، يمكن القول بأن فياض يعد أكثر القوى الجديدة إثارة لالهتمام
سبق لفياض العمل خبيرا اقتصاديا لدى البنك الدولي، ويسعى حاليا إلى تنفيذ استراتيجية تقع على النقيض 
تماما من استراتيجية ياسر عرفات، ففي الوقت الذي أقر األخير استراتيجية تمزج بين العنف والسياسة، 

 الدولي بدولة فلسطينية، ثم بناء مؤسساتها، يدعو فياض إلى وتمثلت خطته في الفوز أوال باالعتراف
عكس ذلك، حيث يؤيد النضال غير العنيف لبناء مؤسسات شفافة ال يشوبها الفساد ووحدات شرطة 

بعد . وقوات شبه عسكرية فاعلة، التي دفعت حتى الجيش اإلسرائيلي لالعتراف بأنها تبلي بالء حسنا
اء المؤسسات وضمان عملها بفاعلية، يرمي فياض إلى إعالن قيام دولة ذلك، وبمجرد االنتهاء من بن

 .2011فلسطينية في الضفة الغربية بحلول عام 
صراع « تكتسب زخما وتدخل في - ورئيسه، الرئيس محمود عباس -الواضح أن استراتيجية فياض 

يدي غرينستاين، رئيس ، حسبما شرح غ»مباشر مع شبكة المقاومة المؤلفة من إيران وحزب اهللا وحماس
 .، أحد أبرز المراكز البحثية اإلسرائيلية المعنية بالسياسات»روت«معهد 

وأوضح غرينستاين أن إيران تتبع استراتيجية بسيطة، تقوم على تدمير إسرائيل عبر مزيج من الحروب 
رعية عن غير المتكافئة، مثل حرب حزب اهللا من جنوب لبنان وحماس من داخل قطاع غزة، ونزع الش

إسرائيل باتهامها باقتراف جرائم حرب عندما تدخل في قتال ضد حماس وحزب اهللا، اللذين يتعمدان 
على الصراع بتحويله » إضفاء طابع ديني«خوض القتال مع المرابطة بين صفوف المدنيين، عالوة على 

االمتداد «إسرائيل إلى إلى صراع بين المسلمين واليهود، والتركيز على رموز مثل القدس، وأخيرا دفع 
، بمعنى دفعها إلبقائها على احتالل الضفة الغربية بسكانها »عبر رقعة إمبريالية مفرطة االتساع

 مليون، انطالقا من قناعة إيران وحلفائها بأن هذا االحتالل سيسفر عن 2.5الفلسطينيين البالغ عددهم 
 .في إسرائيل» انفجار داخلي«

، الرامي إلى استبدال دولة فلسطينية مستقلة باالحتالل اإلسرائيلي »فياضيالنهج ال«وعليه، يتضح أن 
لذلك، فإن اإلجراء األمثل اآلن أمام العناصر . للضفة الغربية، يشكل التهديد األكبر لالستراتيجية اإليرانية

 .المحورية الثالثة األخرى صياغة استراتيجية واضحة لمساندة هذا النهج
هل ترغب حقا في إقامة دولة : ، واجهت إسرائيل معضلة1967الضفة الغربية عام منذ احتالل إسرائيل 

بمعنى إسرائيل الحالية بجانب الضفة (يهودية ودولة ديمقراطية ودولة على جميع أراضي إسرائيل 
؟ في ظل ظروف عالمنا الراهن، ليس بمقدور إسرائيل سوى تحقيق اثنين من هذه األهداف )الغربية

رائيل بإمكانها بناء دولة يهودية وديمقراطية، لكن ذلك لن يتحقق حال تمسكها بالسيطرة على الثالثة، فإس
وباستطاعتها . الضفة الغربية، ألن الفلسطينيين هناك، إضافة إلى عرب إسرائيل سيفوقون اليهود عددا

 بالديمقراطية، ألن كذلك بناء دولة يهودية واالحتفاظ بالضفة الغربية، لكن ال يمكن أن تتميز هذه الدولة
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ويمكنها بناء دولة ديمقراطية مع االحتفاظ بالضفة الغربية، لكنها لن تكون . العرب سيشكلون أغلبية فيها
 .دولة يهودية

إنني على ثقة من أن رئيس الوزراء بيبي نتنياهو يتفهم هذا األمر، ولذلك قبل مبدأ التوصل إلى حل يقوم 
مزيجا بالغ الصعوبة من حزب العمل المعتدل وعدد من إال أن حكومته تشكل . على دولتين

اآليديولوجيين المتشددين دينيا ووطنيا ممن يؤمنون بأن إسرائيل ليست مضطرة الختيار اثنين من 
 .الخيارات الثالثة سالفة الذكر، وإنما في إمكانها نيل الثالثة فقط إذا تمسكت بنهج صارم

 الواليات المتحدة وفياض، لكنها عاجزة في الوقت ذاته عن وعليه، ليس باستطاعة حكومة بيبي تجاهل
من جانبه، قارن الصحافي ناحوم بارنيا، الذي يكتب عمودا في صحيفة . التحرك بحسم أكبر لمساعدتهما

أحد السائقين األكبر سنا الذين يعمدون إلى «اليومية اإلسرائيلية، بين نتنياهو و» يديعوت أحرونوت«
ى بين حارتين على الطريق خشية ارتكاب خطأ، مما يثير غضب السائقين من السير في منطقة وسط

عندما يعطي مثل هذا السائق إشارة التحول يسارا، يتحول فعليا إلى . خلفهم ويتسبب في وقوع حوادث
 .»وعندما يعطي إشارة التحول إلى اليمين، يبقى مستمرا في خط مستقيم. اليمين

غالبية الدولة العربية الموالية للواليات المتحدة تفتقر إلى رؤية واضحة من ناحية أخرى، من الواضح أن 
في يد فريق العمل المعاون ألوباما، » النهج الفياضي«وإلى الشجاعة، وعليه تصبح مهمة الترويج لـ

، تفكك النظام 2007 - 2006عام . ويعد هذا النهج فكرة عظيمة، لكنها تقابل تحديا هيكليا هائال
لفلسطيني بين غزة الخاضعة لسيطرة حماس والضفة الغربية الخاضعة لفتح، بقيادة عباس السياسي ا
 .وفياض

لذا، ربما يفتقر البرلمان الفلسطيني اليوم إلى الوحدة أو الشرعية التي تمكنه من إقرار أي اتفاق مع 
ربية بجانب لذلك، يجب أن تتوصل واشنطن إلى سبيل لبناء دولة فلسطينية في الضفة الغ. إسرائيل

وسيتعين إنجاز هذا األمر على مراحل، بحيث تتمثل األولى منها في إقامة دولة . إسرائيل في هذا اإلطار
 بحيث تغطي جميع أرجاء الضفة الغربية فيما عدا الكتل االستيطانية -» حدود مؤقتة«فلسطينية بـ

 .حدود النهائية إلى المرحلة الثانية مع إرجاء تسوية قضايا الالجئين والقدس وال-اإلسرائيلية الراهنة 
في الحقيقة، كان الرئيس أوباما صائبا تماما في انتقاده إسرائيل بشأن توسعها االستيطاني، الذي يقوض 

لكنه أيضا بحاجة إلى استراتيجية واضحة الستغالل هذه الفرص، . الفرص الكامنة في اللحظة الراهنة
 أو باألحرى -إذا كنا سنتقاتل مع إسرائيل . ة الخارجية حتى اآلناألمر الغائب عن فريقه المعني بالسياس

 دعونا نقوم بذلك حول استراتيجية أميركية كبرى نرى أن بمقدورها تشكيل شرق أوسط -العمل معها 
 .أكثر استقرارا
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