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  البناء في القدس مثله مثل البناء في تل أبيب :ستيطاننتنياهو يجدد تمسكه باإل .1
رئيس الحكومة اإلسرائيلية ، أن  أسعد تلحمي عن مراسلهاالناصرة من 22/3/2010 الحياة، ذكرت

بنيامين نتنياهو قال في تصريحاته األسبوعية لممثلي وسائل اإلعالم العبرية في مستهل االجتماع 
ستواصل البناء في القدس تماماً كما فعلت كل الحكومات السابقة األسبوعي لحكومته أمس إن حكومته 

، سأغادر إلى الواليات )أمس(هذا المساء «: وأضاف). احتالل القدس الشرقية (1967منذ حرب عام 
المتحدة إللقاء خطاب في مؤتمر ايباك بحضور عدد كبير من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وسأتناول 

وزاد أنه في مسألة البناء في القدس، فإن . »ئل السالم واألمن وايران والقدسسياسة إسرائيل في مسا
البناء ...  عاماً ولم تتغير 42سياسة الحكومة الحالية هي السياسة ذاتها التي اتبعتها كل الحكومات منذ «

اً إنه في أوضحنا هذا لإلدارة األميركية، وقلنا أيض«: وتابع. »في القدس مثله مثل البناء في تل أبيب
، سيكون في وسع كل طرف أن يطرح مواقفه من المسائل التي )مع الفلسطينيين(المفاوضات عن قرب 

، لكن التوصل إلى تفاهمات في شأنها لن يتم إال في المفاوضات )المسائل الجوهرية في الصراع(تهمه 
 ثمة أهمية بأال تبقى هذه كانت«: وأضاف. »المباشرة الجديدة، وهكذا فقط يمكن التوصل إلى سالم حقيقي

المواقف في إطار التكهنات، ولذا بادرت إلى صوغها خطياً وتمريرها خطياً لوزيرة الخارجية هيالري 
، مشيراً إلى أن المواقف التي طرحها تمت بلورتها في »كلينتون كي تكون األمور واضحة وجادة

موقف إسرائيل واضح وسيكون واضحاً «، مضيفاً أن »منتدى السباعية الوزارية«مشاوراته مع أعضاء 
  . »أيضاً خالل زيارتي الواليات المتحدة

وفي تصريحاته هذه، تناول نتانياهو عملياً رد إسرائيل على المطالب األميركية األربعة التي طرحتها 
 وحدة سكنية في إحدى المستوطنات في 1600إلغاء قرار بناء : ، وهي»مكالمة التوبيخ«كلينتون في 

س الشرقية المحتلة، واإلعالن عن وقف البناء في مستوطنات القدس، والقيام بلفتات طيبة تجاه القد
السلطة الفلسطينية مثل إطالق اسرى وإزالة حواجز عسكرية وسحب الجيش من مناطق أخرى في 

  .الضفة الغربية، وتخفيف الحصار عن قطاع غزة
نتانياهو الخطية إلى كلينتون تضمنت تعهدات من جهتها، أشارت وسائل اإلعالم العبرية أن رسالة 

إسرائيلية بالقيام ببادرات طيبة تجاه السلطة الفلسطينية، مثل اإلفراج عن أسرى فلسطينيين ينتمون إلى 
يعاد » حماس«، شرط أال يؤثر ذلك على فرص التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة »فتح«حركة 

 القطاع غلعاد شاليت إلى بيته، وإزالة عدد آخر من الحواجز بموجبها الجندي اإلسرائيلي األسير في
العسكرية في أنحاء الضفة الغربية ونقل مناطق أخرى في الضفة إلى مسؤولية السلطة الفلسطينية 

وأضافت أن نتانياهو التزم أيضاً تخفيف الحصار على قطاع غزة بصورة جدية والسماح بإدخال . األمنية
بإشراف األمم المتحدة لترميم شبكة الصرف الصحي شمال القطاع وإلقامة مطحنة مواد بناء إلى القطاع 

وتابعت أنه وافق أيضاً، كما جاء في تصريحاته، على أن .  وحدة سكنية في خان يونس150كبيرة وبناء 
الحدود واالستيطان والقدس والالجئين (تتناول المفاوضات غير المباشرة قضايا جوهرية في الصراع 
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، لكن من دون التوصل إلى تفاهمات في شأنها، مشترطاً أن تتم تفاهمات كهذه )اه والترتيبات األمنيةوالمي
  .فقط في مفاوضات مباشرة

أو وقف البناء » رمات شلومو«وأكدت وسائل اإلعالم أن نتانياهو رفض إلغاء قرار البناء في مستوطنة 
  .ة خاصة في مكتبه لمراقبة مناقصات البناءاالستيطاني في القدس الشرقية، لكنه التزم إقامة هيئ

لفتات « نائباً من أحزاب اليمين برسالة إليه يطالبونه فيها بعدم تقديم أي 30وعشية سفر نتانياهو، بعث 
  .أخرى للفلسطينيين، وأعربوا عن كامل دعمهم لقراره عدم تجميد االستيطان في القدس الشرقية» طيبة

كشفت أن نتنياهو صادق سرا، " معاريف"صحيفة ، الى أن حيفا من 22/3/2010 العرب، قطر، واشارت
الواقعة في الكتلة " كفار عتصيون" وحدة سكنية جديدة في مستوطنة 20الشهر الماضي، على بناء 

بين القدس الشرقية ومدينة الخليل، وقالت الصحيفة إن اتصاالت جرت بين " غوش عتصيون"االستيطانية 
ومكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، قبيل غرس نتنياهو أشجارا " غوش عتصيون"نية قيادة الكتلة االستيطا

  . ومستوطنات أخرى بالضفة" كفار عتصيون"في 
  

  تصريحات نتنياهو محاولة التفاف ال تساعد في العودة إلى المفاوضات: أبو ردينة .2
اء اإلسرائيلي بنيامين ردت الرئاسة الفلسطينية امس على تصريحات رئيس الوزر:  أ ف ب-رام اهللا 

وكان . »ال تساعد في العودة الى المفاوضات«نتانياهو األخيرة في شأن االستيطان، معتبرة ان مواقفه 
هي ذاتها في تل «نتنياهو أعلن في وقت سابق األحد ان سياسة البناء التي تنتهجها حكومته في القدس 

  .ة المقدسة، مجدداً بذلك رفضه تجميد االستيطان في المدين»ابيب
تجميد االستيطان وليس «ان » فرانس برس«وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة لوكالة 

. »تأجيله هو الطريق الوحيد إلعادة الثقة بعملية السالم، واقوال نتانياهو ال تساعد في العودة للمفاوضات
الستيطان، وما يقوم به نتانياهو هو محاوالت الحكومة اإلسرائيلية لم تتراجع عن وقف ا«وشدد على ان 

بتقديم ضمانات لتجميد تام «، مطالباً اإلدارة األميركية »لاللتفاف على الموقفين العربي والفلسطيني
  .في القدس الشرقية» لالستيطان

نتانياهو يتحدى ارادة «ان » فرانس برس«وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة 
» تعتبر رداً على قرار الرباعية«، مؤكداً ان تصريحاته »جتمع الدولي في شكل سافر مرة اخرىالم

تدل على ابتعاده عن متطلبات «و » الدولية التي طالبت اسرائيل بوقف االستيطان في القدس الشرقية
 وعشية )جورج ميتشيل(السالم، خصوصاً عشية وصول المبعوث األميركي لعملية السالم الى المنطقة 

  .»انه يرفض بيان الرباعية جملة وتفصيالً. سفر نتانياهو الى واشنطن اليوم
  22/3/2010الحياة، 

 
  وحماس بالتناغم بشن حملة تشويه للسلطة إلطالق انتفاضة ثالثة" إسرائيل"الضميري يتهم  .3

وحماس بالتناغم اتهم اللواء عدنان الضميري، المفوض السياسي للسلطة، إسرائيل : كفاح زبون: رام اهللا
 .في شن حملة تشويه للسلطة الوطنية، إلطالق انتفاضة ثالثة

إسرائيل تسعى إلى تفجير األوضاع للتهرب من استحقاقات السالم، وحماس تسعى «: وقال الضميري
. »لجر المنطقة إلى انتفاضه جديدة تأتي على األخضر واليابس، بينما تقاوم في غزة بالخطب النارية فقط

يد السلطة فقدان السيطرة مجددا على المناطق التي تخضع لها، ويعتقد كبار المسؤولين في رام اهللا وال تر
 .أن من شأن انتفاضة ثالثة إشاعة الفوضى من جديد، وتمكين حماس من استعادة قوتها في الضفة الغربية

القانون، لكن إشاعة إن حرية التعبير مكفولة في مناطق السلطة ب: »الشرق األوسط«وقال الضميري، لـ
وأوضح الضميري أن السلطة تتبنى النضال  .»الفوضى واالعتداء على الممتلكات واستخدام النار ممنوع

 .الشعبي وسيلة للتعبير، وهي لن تسمح بإرجاع عجلة التاريخ للوراء
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صلحة وفيما يخص التنسيق األمني، قال الضميري إنه ليس سرا وهو يأتي أوال لمصلحة شعبنا، وليس م
 .أي أحد آخر

  22/3/2010الشرق األوسط، 
 
  الكشف عن خطة إسرائيلية لزعزعة األمن في غزة: مصدر أمني فلسطيني .4

كشف مصدر أمني فلسطيني رفيع المستوى في قطاع غزة النقاب عن أن أجهزة األمن في حكومة : غزة
ة األمن في قطاع غزة، وأن اسماعيل هنية تمكنت من إماطة اللثام على خطة إسرائيلية متكاملة لزعزع

  .أجهزة أمن السلطة في رام اهللا جزء من هذه الخطة
وطلب االحتفاظ باسمه، أن أجهزة األمن " قدس برس"وذكر المصدر األمني الفلسطيني الذي تحدث لـ 

في غزة اكتشفت خطة استخباراتية إسرائيلية هدفها زعزعة األمن واالستقرار في غزة، وأن هذه الخطة 
في رام اهللا تصور أن هناك " فتح"بحملة إعالمية تقودها وسائل إعالم إسرائيلية وأخرى تابعة لحركة تبدأ 

وبالتحديد بين القيادي في كتائب القسام أحمد الجعبري " حماس"خالفا بين قادة حركة المقاومة اإلسالمية 
سطينية بهذه األخبار عن طريق والقيادي السياسي الدكتور محمود الزهار، وإغراق الساحة اإلعالمية الفل

وإسرائيل، ثم تأتي بعد ذلك الخطوة الثانية المتمثلة في تفجيرات صوتية لتعويد الناس على " فتح"إعالم 
، ثم تبدأ المرحلة الثالثة والمتمثلة في تنفيذ "حماس"عودة الفلتان األمني ال يحدث رد فعل من حركة 

  .ن مثل الجعبري وغيرهمتفجيرات حقيقية لقتل قيادات من العسكريي
ستكون كل هذه الخطوات مترافقة مع تغطية إعالمية ضخمة تتلوها الخطوة الرابعة : "وأضاف المصدر

مثل الدكتور محمود الزهار وغيره، " حماس"المتمثلة في غارات إسرائيلية تستهدف قتل قيادات من 
تم اكتشاف هذا المخطط وخطواته األولى وقد ". حماس"إلظهار كما لو أن هناك انقساما داخليا بين قادة 

  ".بدأت، فهم يتحدثون اآلن عن خالفات بين الجعبري والزهار وقاموا بعمليات تفجير صوتية
لقد تم إلقاء : "وأشار المصدر إلى أن إسرائيل تستخدم شبابا فلسطينيا مسلما لتنفيذ هذا المخطط، وقال

، وجزء منهم سلفيون تكفيريون تم تجنيدهم عبر القبض على بعض الذين نفذوا التفجيرات الصوتية
وهذا جزء من الخطة اإلسرائيلية إلحداث الفوضى األمنية . االنترنت من طرف المخابرات اإلسرائيلية

ضمن " حماس"في غزة، وضمنها تأتي عملية إطالق الصواريخ لتقوم إسرائيل بالرد واغتيال قادة من 
  .، على حد تعبير المصدر"المخطط نفسه

  21/3/2010 قدس برس
  

  مرض عباس لن يحول دون مشاركته بالقمة العربية في ليبيا: مصادر فلسطينية .5
اكدت مصادر فلسطينية رسمية االحد بأن الوعكة الصحية التي المـت بـالرئيس             : وليد عوض -رام اهللا   

ا لتونس لـن    الفلسطيني محمود عباس جراء انزالقه في غرفته بالفندق الذي نزل به خالل زيارته مؤخر             
اكدت المصادر الفلسطينية    و .تحول دون مشاركته في القمة العربية المقررة في ليبيا مطلع االسبوع القادم           
   .ان عباس سيشارك في القمة على الرغم من الوعكة الصحية التي يعاني منها

 قـال فـي     ومن جهته اعلن نمر حماد المستشار السياسي لعباس االحد بان صحة االخير جيدة اال انـه               
  ".بحاجة لراحة فقط لعدة أيام وسيشارك في القمة العربية"تصريح صحافي انه 

  22/3/2010القدس العربي، 
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  األخيرة االستيطانية ال عودة للمفاوضات دون وقف المشاريع :شعث .6
ان اللجنة " قال الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في حديث لوكالة معا :بيت لحم

العليا بحثت قرارات اللجنة الرباعية االخيرة اضافة الى موقف القيادة من العودة للمفاوضات وموقف 
  ".اسرائيل من مشاريع االستيطان االخيرة

وعليه فاننا لن نعود الى المفاوضات في حال واصلت اسرائيل مشاريعها "واستطرد شعث قائال 
  ".االستيطانية

ا يحمله ميتشل فيما يتعلق بموقف اسرائيل من مشاريع االستيطان االخيرة وقال ان اللجنة العليا تنتظر م
اضافة الى الموقف االمريكي نفسه من هذا التوجه االسرائيلي في ظل احاديث اعالمية عن تراجع 

واشار  ".الواليات المتحدة عن موقفها الداعي الى دعوة اسرائيل وقف مشاريعها االستيطانية االخيرة
  ميتشل سوف يلتقي الرئيس ابو مازن في العاصمة االردنية عمان اليوم االثنينشعث الى ان 

  22/3/2010وكالة معاً، 
  

  لمنظمة التحرير تدين جريمة االحتالل بقتل أربعة مواطنين بمحافظة نابلس اللجنة التنفيذية .7
تي ارتكبتها قوات االحـتالل   أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الجريمة النكراء ال      :رام اهللا 

بقتل أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة نابلس، واعتبرت اللجنة التنفيذية أن هذه الجريمـة الجديـدة                
تأتي في سياق محاوالت الحكومة اليمينية اإلسرائيلية المتواصلة إلشعال المنطقة من جديد بالنار والـدم               

في المنطقة وبما يتيح لها الـتملص مـن الـضغوط           في إطار مخطط مفضوح يهدف إلى خلط األوراق         
الدولية المتصاعدة ضد سياستها المتطرفة والمعادية للسالم في المنطقة ولقطع الطريق نهائيا على الجهود              

  .التي تبذلها األسرة الدولية تجاه إلزام إسرائيل بمتطلبات وشروط عودة المفاوضات
 22/3/2010الحياة الجديدة، 

  
  ة التصعيد االسرائيلي ويطلب حماية دولية لشعبنافياض يدين بشد .8

سالم فياض بشدة التصعيد العـسكري االسـرائيلي، والـذي أدى إلـى             . أدان رئيس الوزراء د   : رام اهللا 
استشهاد أربعة مواطنين برصاص جيش االحتالل االسرائيلي، محذراً من أن هذا التـصعيد العـسكري               

 ويعرض لمخاطر جمة ما تمكنت السلطة الوطنية من إنجازه،          االسرائيلي يحمل في طياته مخاطر جدية،     
  .بفضل وعي شعبنا، من أمن واستقرار

وطالب فياض االطراف الدولية الفاعلة استخدام نفوذها لدى الحكومة االسرائيلية من أجل الوقف الفوري              
ا الـصريحة لوقـف     لهذا التصعيد العسكري، والذي يتزامن مع المواقف المتقدمة للجنة الرباعية ودعوته          

جميع االنشطة االستيطانية االسرائيلية، وكذلك اشادتها بجهود السلطة الوطنية في تـوفير حالـة االمـن                
  .واالستقرار

 22/3/2010األيام، فلسطين، 
  

  غزة في أزمة ملحة بعد ثالثة أعوام من الحصار: السلطة .9
لحصار االقتصادي الذي فرضته إسرائيل      قالت السلطة الفلسطينية الجمعة إن ثالثة أعوام من ا         -نيويورك

 مليون فلسطيني في قطاع غـزة وكانـت         1,5على قطاع غزة نتجت عن ظروف معيشية مؤسفة لنحو          
وأضافت السلطة الفلسطينية في خطاب موجـه إلـى مجلـس            .صادمة علي نحو خاص للنساء واألطفال     

ة الدولية بان كي مـون إن قطـاع غـزة           األمن الدولي والجمعية العامة لالمم المتحدة وأمين عام المنظم        
  . يقترب من اليوم األلف للحصار اإلسرائيلي، وحثتهم على ممارسة الضغوط على إسرائيل لرفع الحصار

  22/3/2010القدس العربي، 
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    ال تحمل رأسا حربيا لالستفادة من ذلك إعالميا من غزةصواريخإطالق : الزهار .10

 السياسي  المكتبعضو، أن غزة حامد جادعن مراسلها من  نقال 22/3/2010الغد، األردن، ذكرت 
إطالق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مواقع االحتالل داخل األراضي وصف محمود الزهار لحماس 

 بعمل مشبوه يهدف إلى إفساح المجال أمام االحتالل لالستفادة من ذلك 48الفلسطينية المحتلة العام 
وقال الزهار في تصريح لفضائية العالم . ه في األراضي المحتلةإعالميا وحرف األنظار عن جرائم

إن العدو يريد من خالل ما يصفه بالرد على الصواريخ من قطاع غزة إظهار مظلوميته على "اإلخبارية 
  ".أساس الدفاع عن النفس، في وقت يتعرض النتقادات شديدة من قبل اللجنة الرباعية

 حركة فتح بإطالق صواريخ على كيان االحتالل يتناقض مع واعتبر الزهار أن ادعاء عناصر من
، مشيرا إلى أن هناك أطرافا تريد إفساح المجال أمام "مواقف الحركة على األرض في الضفة أو القطاع

االحتالل ليصرف أنظار اإلعالم عن كل ما يجري في القدس من جرائم وتواطؤ، وإعطاء زخم لموقف 
  .الرباعية

 أن بعض الفصائل تقوم بإطالق صواريخ ال تحمل رأسا حربيا لالستفادة من ذلك وأشار الزهار إلى
إعالميا، مشيرا إلى أن الحكومة في غزة تتابع ذلك أمنيا للكشف عن حقيقة األمر وهي تعرف الدوافع 

وحذر من أن األجواء مشحونة جدا، في ظل ما يجري في القدس والذي مس كل إنسان . وراء ذلك جيدا
ين وخارجها، حيث تصدى الفلسطينيون أنفسهم لالحتالل، منتقدا الحكومة الفلسطينية في رام اهللا في فلسط

واعتبر الزهار أن مؤتمر ". لمنعها خروج مسيرات ضد ممارسات االحتالل في القدس واألقصى"
ار أو الرباعية في موسكو لن يعدو كونه ظاهرة إعالمية، وإسرائيل تعرف ذلك جيدا، وال تكترث ألي قر

  .بيان في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الرباعية دانت الفعل وهو االستيطان ولم تدن الفاعل وهو االحتالل
ودعا الزهار إلى الحفاظ على الحراك الشعبي في الضفة والقدس ضد مخططات االحتالل، والذي يمكنه 

ريخ من القطاع يعطي أن يفشل المشاريع الصهيونية في تلك المنطقة، محذرا من أن إطالق الصوا
  .االحتالل ذريعة إلظهار مظلوميته واستغالل ذلك على مستويات عدة

االستخدام المغلوط  أن حركة حماس استنكرت 21/3/2010، 48موقع عرب ذكر في نفس السياق
والتفسير المضلل من قبل بعض وسائل اإلعالم لتصريحات القيادي في الحركة، محمود الزهار حول 

 . خالل األيام األخيرةاإلسرائيليةريخ على المستوطنات إطالق الصوا
لن تتخلى عن دعمها لنهج المقاومة، وعن تبني المقاومة كخيار "وأكدت حماس في بيان صحفي أنها 

وحيد لتحرير األرض والدفاع عن المقدسات، وال يستطيع كائن من كان أن يزايد على حماس في هذه 
 ".  القضية

ن الباهظة التي تدفعها الحركة من قادتها وأبنائها هو بسبب موقفها الثابت الذي كل األثما"وقالت إن 
 ". يرفض التنازل عن أي شبر من ارض فلسطين

عناصر منفلتة عن بعض التنظيمات المجاهدة وبعض عناصر "وأضافت أن الزهار بتصريحه يقصد 
 ".لهم ال يدركون أهدافهايعملون بتوجيهات من جهات غامضة عبر االنترنت، وضمن خطة مرسومة 

ستبقى عيوننا مفتوحة على كل "وشدد البيان الصادر عن الحركة على أن المقاومة ستظل عنوانها، و
 ".الجهات إلحباط خطط العدو وأعوانه والمتساوقين معه، بعلم وبغير علم ولن تنال منا كل المؤامرات

اجتماع  من غزة أن الزهار انتقد 22/3/2010وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية، من جهة أخرى ذكرت 
األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون برئيس الحكومة الفلسطينية في الضفة المحتلة سالم فياض 

إن كي مون جاء ليقابل أقلية األقلية في االنتخابات األخيرة، عندما التقى سالم فياض :" مؤخراً، حيث قال
 80اً في المجلس التشريعي ولم يقابل الذين حصلوا على  مقعد132الحاصل على مقعدين من أصل 

  ".مقعداً
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جاء مون لغزة ليقول برفع الحصار فقط، بينما كان يتوجب عليه أن يتخذ من اإلجراءات من "وأضاف 
مجلس األمن ومن مؤسسات أخرى أدوات عملية لتحقيق رفع الحصار، ولذا فتصريحاته مجرد كالم ال 

  ".يدخل علينا
الزهار القمة العربية التي ستنعقد في ليبيا األسبوع القادم إلى وضع القدس على قمة البرنامج هذا ودعا 

  .المطروح، على المستوى العملي وليس في البيانات فقط
طالما : "، اكتفى الزهار بالقول" جلعاد شاليط"وبشأن مفاوضات صفقة تبادل األسرى بالجندي اإلسرائيلي 

  ".ة هو االحتالل اإلسرائيلي فال فائدة من المفاوضاتأن الذي سيقرر في النهاي
ترى أنه البد من تحصين اتفاقية " حماس"إن :" وبشأن ملف المصالحة الداخلية العالق، قال الزهار

لو أجرينا مصالحة على نمط اتفاق مكة ستفشل، حيث يرى البعض أنها تتحصن : "، وقال"المصالحة
لبعض يرى أنه البد من تحصينها من الدول العربية ولذلك يجب أن في الداخل، وا" حماس"عملياً بقوة 

تعرض على الجامعة العربية، والبعض اآلخر يرى أنه البد من تحصينها بإعادة الصياغة التي كانت 
  ".موجودة

  
  حماس لن توقع على ورقة المصالحة ال قبل وال بعد القمة دون اخذ مالحظاتها : لالبردوي .11

 صـالح البردويـل     . أن د  اشرف الهور  غزة نقال عن مراسلها من      22/3/2010 القدس العربي، نشرت  
ـ        عن استمرار ليبيا في جهودهـا الراميـة         أمس "القدس العربي "القيادي البارز في حركة حماس كشف ل

، لكنه شدد على ان حماس لن توقع علـى          أراضيها االنقسام الفلسطيني قبل عقد القمة العربية على         إلنهاء
  . قبل وال بعد القمة، دون ان تؤخذ مالحظاتها على ورقة المصالحةاالتفاق ال

ـ       ليبية، الفتا الـى     وأخرىوجود اتصاالت عربية    ' القدس العربي 'واكد البردويل في تصريحات خاصة ل
 حـل   وإيجـاد ان المسؤولين الليبيين يواصلون جهودهم من اجل دفع عجلة المصالحة وتوقيع االتفـاق              

اعتقد ان ليبيا تسعى    'قبل عقد القمة العربية نهاية الشهر الجاري في مدينة سرت، وقال            للخالفات الداخلية   
  .'لحل الخالف قبل القمة

ـ    عن امكانية توقيع حماس على ورقة المصالحة المـصرية خاصـة مـع              "القدس العربي "وفي سؤال ل
 توقـع علـى ورقـة       حمـاس لـن   'اقتراب موعد عقد القمة، حيث لم يتبق لها سوى ايام، قال البردويل             

  .'المصالحة ال قبل وال بعد انتهاء القمة، دون ان تؤخذ مالحظاتها
ونفى البردويل صحة ما تردد عن عقد اجتماع بين الدكتور موسى ابو مرزوق نائـب رئـيس المكتـب                   
السياسي لحماس، وبين عزام االحمد عضو اللجنة المركزية لفتح في العاصمة الـسورية دمـشق يـوم                 

  .'ال اساس لهذه المعلومات'اضي، وقال الجمعة الم
مصادر فلسطينية مطلعة في    ، ذكرت أن    )وكاالت( من دمشق نقال عن      22/3/2010وكالة سما،   وكانت  
إن األيام المقبلة ستشهد حراكاً باتجاه السعي في ملف المصالحة إلى توقيع اتفاق قبـل قمـة                 قالت  دمشق  

يرة إلى أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركـة           الجاري أو على هامشها، مش     29 و 27ليبيا بين   
  . حماس سيزور دوال عربية في األيام المقبلة 

وأوضحت المصادر أن حماس بصدد تقديم مرونة بهدف توقيع االتفاق تقوم على خفض عدد تحفظاتهـا                
إعـادة   إلى ثالث مالحظات، تتضمن أن تكون القيادة المؤقتة المزمع تشكيلها إلـى حـين                20من نحو   

، إضافة إلى أن يتم تشكيل لجنة االنتخابـات مـن           "غير قابلة للتعطيل  "انتخاب مؤسسات منظمة التحرير     
مع حماس، وهو مبدأ يسري أيضا على تشكيل لجنة أمنية عليا           " التوافق"جانب الرئيس محمود عباس بـ      

  . في الضفة الغربية وقطاع غزة األجهزة األمنية " إعادة بناء وهيكلة"لتنفيذ اتفاق المصالحة، إضافة إلى 
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أن يكونوا قد استلموا مبادرة سياسية  من غزة أن البردويل نفي 21/3/2010قدس برس، وذكرت 
إلقناع " فتح"متكاملة من حركة فتح بشأن المصالحة، وأشار إلى أن كل ما في األمر هو محاولة من 

  .ا هيبتجاوز مالحظاتها والتوقيع على الورقة المصرية كم" حماس"
صخر " فتح"وصول عضو اللجنة المركزية لحركة " قدس برس"وأكد البردويل في تصريحات خاصة لـ 

لقد وصل صخر بسيسو إلى قطاع غزة والتقى بقادة من : "بسيسو إلى غزة ولقائه بقادة حماس، وقال
تها، وقد أكدنا بتجاوز مالحظا" حماس"، واالقتراحات التي تم تقديمها تصب كلها في سياق إقناع "حماس"

له أن مالحظاتنا أساسية وال بد من األخذ بها بطريقة أو بأخرى، ألننا ال نريد أن نوقع اتفاقا ثم ندمره 
بعد ذلك بيوم واحد، نحن نريد اتفاقا يستند إلى أسس تضمن بقاءه، من أجل ذلك ال نقبل بحلول تتجاوز 

، وإنما هي عبارة عن دردشة وتبادل لألفكار ال "تحف"والحقيقة أننا لم نسمع مبادرة من موفد . مالحظاتنا
  ."أكثر وال أقل

  
  في دمشق ليس تجاوزاً لمصر اللقاء مع حماس: األحمد .12

 على ان لقاءه الجمعة مع وفد   األحمدشدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام         :وليد عوض  -رام اهللا 
 .ام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنيـة من حماس في دمشق يأتي في اطار سعي حركته إلنهاء االنقس        

' لجـسر الفجـوة  ' لالذاعة الفلسطينية الرسمية االحد بان حركته ستواصل لقاءاتها مع حماس       األحمدواكد  
بينهما على امل الوصول للمصالحة الوطنية وفق الورقة المصرية التي وقعت عليها حركة فتح بالموافقة               

فيما ال تزال حماس ترفض التوقيع عليها بحجة ان لهـا تحفظـات             الماضي،  ) اكتوبر(في تشرين االول    
  .على تلك الورقة التي اعدتها مصر للمصالحة الفلسطينية

وكان االحمد التقى الجمعة في العاصمة السورية دمشق، وفدا من حركة حماس برئاسـة نائـب رئـيس                  
  .لمصالحة الفلسطينيةالمكتب السياسي للحركة، موسى ابو مرزوق، لمناقشة الورقة المصرية ل

للحـوار  ' للراعيـة المـصرية الثابتـة     'وشدد االحمد بان لقاء دمشق بين فتح وحماس ال يمثل تجـاوزا             
الفلسطيني على حد قولة، مشيرا الى انه حث حماس على توقيع ورقة المصالحة المصرية التي اكد ابـو                  

ب بعقد لقاء بين فـتح والفـصائل        مرزوق خالل االجتماع على ان لحركته مالحظات عليها في حين طال          
  .الفلسطينية، يكون ثنائيا او برعاية مصرية للوصول للمصالحة الوطنية

  22/3/2010القدس العربي، 
  

   لمالحقة مطلقي الصواريخ بغزة "هيومن رايتس"حماس ترفض دعوة  .13
الحقوقيـة لمالحقـة مطلقـي      ) هيومن رايتس ووتـش   ( رفضت حركة حماس األحد دعوة منظمة        :غزة

  .الصواريخ المحلية على جنوب إسرائيل، معتبرة أنها دعوة تجرم الضحية وتنحاز إلسرائيل
وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي إن دعوة منظمة هيومن رايتـس ووتـش                

 . جاءت كمن يجرم الضحية ويطلق يد المجرم الحقيقي الذي يواصل عدوانه علـى الـشعب الفلـسطيني                
ـ  ووصف برهوم  كونها ال تجرم المحتل وال تطالب بوقف العدوان ولجم االحتالل بل           ) المقلوبة( الدعوة ب

وأضـاف   . طالبت الضحية بأال تدافع عن نفسها وآال تتحرك إزاء مواجهة هذا العدوان والتـصدي لـه               
انـه  برهوم إن المسئول األول واألخير عن تفجير األوضاع في قطاع غزة هو االحتالل اإلسرائيلي بعدو              

وأشار إلى انه كـان      . على مدينة القدس والمسجد األقصى المبارك، فهو من يتحمل تبعات هذا التصعيد           
األجدر بمنظمة ووتش أن تدعو حكومة االحتالل إلى وقف عدوانها بحق الشعب الفلسطيني ومقدسـاته،               

طنه أمام هـذه    وأن تتحدث عن السبب الرئيس وراء تفجير األوضاع وليس عن شعب يدافع عن نفسه وو              
  . الجرائم

  22/3/2010القدس العربي، 
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  زيارة بان كي مون لغزة خطوة ايجابية غير كافية: برهوم .14

زيارة االمين العام لالمم "قال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم ان : )وكاالت (-  حامد جاد- غزة
ى شعبنا، من احكام المتحدة بان كي مون الى قطاع غزة تزامنت مع تصعيد صهيوني غير مسبوق عل

  ".للحصار وسقوط شهداء في الضفة واعتداء على القدس
بان كي مون واالمم المتحدة باستطاعتهما فك الحصار عن قطاع غزة وعليهما تحقيق ذلك، "واضاف ان 

ومن المفترض ان يبنى على هذه الزيارة اتخاذ قرار فوري وسريع بفك الحصار ولجم العدوان 
بان كي مون واالمم المتحدة على عدم التهرب من مسؤولياتهما "وحض برهوم المتواصل على شعبنا 

هذه الزيارة خطوة ايجابية لكنها "، معتبرا ان "لجهة فك الحصار عن غزة وانهاء معاناة الشعب الفلسطيني
  ".غير كافية الن الشعب يريد افعاال ال اقواال

ب عليها من خطوات عملية وليس من خالل الحكم على زيارة بان كي مون يكون بما يترت"وأكد ان 
التصريحات ال تكفي "، مشددا على ان "تصريحات ناعمة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا

  ".والشعب يريد ان يعيش بكرامة من دون حصار وعدوان واستيطان وتهويد للمقدسات
  22/3/2010الغد، األردن، 

  
  في غزة" الشائعات" لنشر فتح رصدت مليونا دوالر: مصدر في حماس .15

رصدت مليونا دوالر أمريكي لهذا " فتح"كشف مصدر أمني فلسطيني في قطاع غزة، أن حركة : غزة
لتشويه صورة المقاومة الفلسطينية والحكومة في غزة، التي تقودها "العام، لمواقعها اإلعالمية اإللكترونية 
  ".حركة حماس من خالل بث الشائعات

والتي كانت تقوم بتنفيذ " وبناء على التحقيقات مع المجموعة التي تم ضبطها مؤخرا، وقال المصدر، إنه
خطة الدعاية الفتحاوية السوداء لتشويه المقاومة والحكومة الفلسطينية بغزة، أن القائمين على مواقع فتح 

 قطاع غزة هم من االلكترونية والتي تبث الشائعات واألكاذيب لتشويه الحكومة الفلسطينية والمقاومة في
  ".أفراد أجهزة فتح األمنية، وبعضهم من الهاربين من القطاع

عن أسماء هؤالء، وهم شادي ) 21/3(األحد " قدس برس"وكشف المصدر، في تصريح صحفي، تلقته 
، وهما، بحسب المصدر، "الكوفية برس"شاهين، وعبد المعطي مبروك، وهما القائمان على ما موقع 

  .الدول العربية المجاورةمتواجدان في أحد 
أكدوا لهم بأن المدعو موفق مطر، "أن أفراد المجموعة " حماس"وأضاف المصدر المقرب من حركة 

المدير التنفيذي إلعالم حركة فتح والمدعو توفيق أبو خوصة كانا يطالبانهم دائما بتأليف ونشر كل ما 
وموا باستخدام مصطلحات الظالمية يمكن أن يشوه حركة حماس وكتائب القسام، وطالبوهم بأن يق

والتكفيرية واالنقالبيين في كل ما له عالقة بحماس وحكومتها في غزة، وأن هدفهم الرئيسي في هذه 
. بحسب ما أورده المصر" المرحلة وفي المرحلة المقبلة هو العمل على تشويه حركة حماس وحكومتها

ول عن التمويل المالي للمواقع االلكترونية الخاصة أن المسئ" المجموعة المعتقلة أكدت  الذي أضاف أن
أحد الهاربين من القطاع، وأن الموازنة المالية إلدارة مواقع حركة فتح . ج.بالدعاية هو المدعو غ

  ".االلكترونية هو اثنين مليون دوالر لهذا العام
والتي سيتم " شابهةالم" وأكد المصدر أنهم يقومون حاليا بمتابعة بعض المجموعات التي وصفها بـ 

ألنهم يقومون بنشر اإلشاعات واألكاذيب والفتن التي تسبب المشكالت االجتماعية "اعتقالها حسب القانون 
  .حسب تعبيره". واألسرية، وهذا مخالف لكل القوانين واألخالق واألعراف

  21/3/2010قدس برس، 
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  مكتسبات ماديةوتستغل الحصار لجني .. قرار حماس بيد القوى اإلقليمية: فتح .16
فايز أبو عيطة اشتراطات حماس الجديدة  للتوقيع على ورقة          . د" فتح" اعتبر الناطق باسم حركة      :رام اهللا 

إن قادة حماس   :" المصالحة نسفاً للجهود الفلسطينية والعربية المبذولة إلنجاز المصالحة، وقال أبو عيطة            
القضايا الوطنية إلدامة سيطرتهم بالقوة والقمع علـى        ما زالوا يعتمدون االنقالب أسلوباً في التعاطي مع         

  .قطاع غزة
وأكد أبو عيطة رفض فتح شروط حماس الجديدة التي طلبت فيها من الحركة ومصر التوقيع على ورقة                 
خاصة بمالحظاتها قبل توقيعها على وثيقة المصالحة معتبراً أن هذه الشروط  تعكس تأثير قوى إقليميـة                 

إن حماس برفضها توقيع وثيقة المصالحة تضعف عـن         : وأضاف أبو عيطة     .حماسعلى قرار   ) إيران(
قصد موقف الشعب الفلسطيني في معركته الوطنية ضد االسـتيطان واالحـتالل، وتـضاعف الكارثـة                
وتداعياتها اإلنسانية، وتستغل الحصار اإلسرائيلي لجني مكتسبات مادية على حساب معاناة الماليين مـن              

 . ي قطاع غزةأبناء شعبنا ف
  22/3/2010الحياة الجديدة، 

  
  تهدد باستئناف إطالق الصواريخ" القسام" .17

الذراع المسلح لحركة حماس، أمس، باستئاف إطالق الصواريخ على " كتائب القسام"هددت : )آي بي يو(
اع غزة ونقلت وكالة شهاب المحلية، عن الناطق باسم الكتائب أبوعبيدة قوله ان الوضع في قط". إسرائيل"

وأضاف انه ال  .الجارية في األراضي الفلسطينية" اإلسرائيلية"قابل لالنفجار في ظل استمرار الممارسات 
كل شيء وارد في حال "وقال . يستبعد استئناف جماعته لعملية إطالق الصواريخ تجاه المستعمرات

  ". نفجاريتحمل مسؤولية هذا اال" اإلسرائيلي"انفجار الوضع في القطاع، واالحتالل 
  22/3/2010الخليج، 

  
  حماس وفتح تدينان جريمة نابلس .18

العملية الجبانة التي قامت بها قوات أدانت حركة حماس  أن 22/3/2010السبيل، األردن، نشرت 
  . شابين فلسطينييناالحتالل الصهيوني بنابلس، والتي أسفرت عن مجزرة حقيقية بحق 

التي تضاف إلى مسلسل جرائم االحتالل -إن مثل هذه الجرائم : "وقالت الحركة في بيانٍ لها أمس األحد
 تُعد خطوة -بانتهاك المحرمات وتهويد المقدسات وحصار الشعب الفلسطيني وتدمير بنيته التحتية

تصعيدية بالغة الخطورة، وهي بحاجة إلى هبة وثورة جديدة في كل إنحاء فلسطين، بل بكل أنحاء العالم؛ 
  ".مجال للسكوت أو الصمت عن هذه المجازر المتوالية، بحق اإلنسان والمقدساتفلم يعد 

أن تزامن هذه الجريمة مع زيارة بان كي مون هو تعبير صارخٌ عن مدى تحدي " حماس"واعتبرت 
الكيان الصهيوني لكل القوانين والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية في العالم، وهو من ناحية يعكس 

دى الضعف الذي تعاني منه المؤسسات األممية بسبب الهيمنة األمريكية التي تحمي الكيان من أية م
  .عقوبات أممية

بمحاكمة قادة جيش  طالبت  حركة فتح   من نابلس أن     22/3/2010الحياة الجديدة،   في السياق نفسه ذكرت     
نيين في نـابلس، وطالبـت المجتمـع        االحتالل اإلسرائيلي لمسؤوليتهم المباشرة عن قتل األطفال الفلسطي       

التدخل فوراً عبر مؤسساته القانونية الدولية لوضع حد لجرائم قوات االحـتالل وانتهاكاتهـا المبرمجـة                
  .لحقوق اإلنسان الفلسطيني، الهادفة لوأد أمانيه وتطلعاته للحرية واالستقالل
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  دمشقفتح تطلق مبادرة للمصالحة مع حماس في غزة و: إعالمي فلسطيني .19
" قدس برس"ذكر الكاتب واإلعالمي الفلسطيني حمادة فراعنة في تصريحات خاصة لـ :  دمشق- عمان

أن حركة فتح أرسلت عضوي لجنتها المركزية صخر بسيسو إلى قطاع غزة وعزام األحمد إلى دمشق 
نقسام من استعدادها إلنهاء اال" حماس"من أجل استمزاج ومعرفة موقف حركة المقاومة اإلسالمية 

  .وتحقيق المصالحة الوطنية
" حماس"األول يتصل بمدى استعداد : الجديدة ترتكز على أمرين اثنين" فتح"وأوضح فراعنة أن مبادرة 

للمشاركة في االنتخابات " حماس"للتوقيع على الورقة المصرية للمصالحة، والثاني يتعلق بمدى استعداد 
من أجل شفافية وتزاهة االنتخابات بمشاركة مراقبين وصناديق االقتراع مع توفير كافة الضمانات 

  .فلسطينيين وعرب ودوليين
: عن أسلوب للرد على التعنت اإلسرائيلي، وقال" فتح"وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق بحث 

إلى ال يجوز أن يبقى االنقسام قائما في ظل التعنت اإلسرائيلي واستمرار الهجمة االستيطانية الهادفة "
  ".تهويد وأسرلة وصهينة القدس
في الوفد " حماس"عما إذا كان موضوع مشاركة عناصر من " قدس برس"وجوابا على سؤال وجهته له 

إلى غزة ودمشق، قال " فتح"الفلسطيني إلى القمة العربية المقبلة في ليبيا جزءا من مباحثات موفدي 
في الوفد الفلسطيني إلى القمة العربية في ليبيا، " حماس"عناصر من  مشاركة ليس واردا مناقشة: "فراعنة

، على حد "ألن عملية المشاركة يجب أن تتم عبر الرئيس محمود عباس، الذي تسلم الدعوة لذلك
      .تعبيره

عزام " فتح"وكانت مصادر إعالمية فلسطينية قد كشفت النقاب عن أن عضو اللجنة المركزية لحركة 
في دمشق وفدا من ) 19/3(ية سمير الرفاعي التقيا أول أمس الجمعة االحمد ومسؤول فتح في سور

برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى ابو مرزوق وعضوي المكتب " حماس"حركة 
  .السياسي عزت الرشق وعماد العلمي

  21/3/2010قدس برس، 
  

   في مخيم عين الحلوةفتح تحيي ذكرى اغتيال كمال مدحت .20
الذكرى األولى الغتيال الفريق الركن كمال » منظمة التحرير الفلسطينية«كة فتح و أحيت حر: بيروت

واطلقت اسم مدحت . مدحت، اللواء الحاج اكرم ظاهر، العقيد حسني شحادة، والمالزم اول خالد ظاهر
بي على الشارع التحتاني لمخيم عين الحلوة، خالل لقاء جماهيري عند المدخل الشمالي الغر) كمال ناجي(

في لبنان العميد منير المقدح وامين » الكفاح المسلح الفلسطيني«وحضر اللقاء الى جانب مسؤول  .للمخيم
  .في عين الحلوة العقيد ماهر شبايطة» فتح«سر 

  22/3/2010الحياة، 
  

      اعتصام للجهاد ومسيرة لفتح في لبنان دعما للقدس  .21
" فتح"، بدعوة من منظمة التحرير الفلسطينية وحركة ت في العاصمة اللبنانية بيروانطلقت في مخيم شاتيال

مسيرة جماهيرية تضامناً مع االقصى واستنكاراً لالجراءات الصهيونية بضم المقدسات الفلسطينية الى 
 وفي مارون الراس،. إرثها الحضاري، وضد قرار الحكومة االسرائيلية بافتتاح كنيس الخراب في القدس

اعتصاما على الحدود " الجهاد اإلسالمي"وحركة " رابطة طلبة بيت المقدس" نظمت في الجنوب اللبناني
  ما تم الكشف عنه من "رأى علي أبو شاهين أن " الجهاد اإلسالمي"وفي كلمة حركة ، مع فلسطين المحتلة
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مخططات تهويدية جديدة تستهدف بشكل خاص القدس المحتلة إنما يأتي ضمن حلقة من حلقات 
  . يةالمخططات التهويد

  22/3/2010المستقبل، 
  

  وحدة استيطانية شمال القدس 1600وزير الداخلية اإلسرائيلي يجمد قراره بإقامة  .22
ذكرت الصحف اإلسرائيلية الصادرة أمس أن وزير الداخلية اإلسرائيلي أيلي يشاي ، قرر تجميد الخطـة                

 المحتلة ، مشيرة إلـى أن       شمال شرق القدس  " رمات شلومو " وحدة استيطانية جديدة في حي       1600لبناء  
  .مخطط اإلسرائيلي المذكور لن ينتهي قبل شهر أيلول القادم

عن مسؤولين في وزارة الداخلية اإلسرائيلية إن إجراءات إقرار الخطة المذكورة           " هارتس"ونقلت صحيفة   
ول تجميـد   لن تنتهي قبل شهر أيلول القادم ، حيث ينتهي الموعد الذي حددته حكومة إسرائيل إلنهاء مفع               

  . البناء في المستوطنات
  22/3/2010الدستور، األردن، 

  
  48ألوضاع فلسطينيي " خطة تطوير"عن الحكومة اإلسرائيلية تعلن  .23

 210 أعلنت الحكومة اإلسرائيلية أمس، أنها أقرت خطة خماسية بقيمة : برهوم جرايسي-الناصرة
دية واالجتماعية، التي تشهد ترديا وفوارق  االقتصا48ماليين دوالر، بهدف النهوض بأوضاع فلسطينيي 

وستشمل الخطة التي سيتم صرف موازنتها على مدى خمس  .ضخمة جدا مقارنة مع أوضاع اليهود
، فيما أكد خبراء وسياسيون أن الخطة تأتي بضغط 48من فلسطينيي  % 30سنوات، بلدات تضم 

  .خارجي وال تفي بالحد األدنى مما هو مطلوب
 اشترطت على إسرائيل القيام بسلسلة من OECDلتعاون االقتصادي للدول المتطورة وكانت منظمة ا

اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية كي يتم قبولها عضوا في المنظمة، وعلى رأس هذه الطلبات إنهاء 
" وزير االقليات"، وعلى هذا األساس فقد أعد ما يسمى بـ48حالة التمييز العنصري ضد فلسطينيي 

 مليون شيكل، وهي ما 787ي برافرمان خطة، نالت مصادقة بنيامين نتنياهو، تبلغ قيمتها اإلجمالية أفيشا
 بلدة، من بينها أكبر مدن 13 ماليين دوالر، ستوزع على خمس سنوات، وستشمل 210تعادل تقريبا 

  .48من فلسطينيي  % 35، لتشمل الخطة حوالي 48فلسطينيي 
اليميني العنصري " يسرائيل بيتينو"األصوات، وبمعارضة وزراء حزب وقد تم اتخاذ القرار بغالبية 

بزعامة المتطرف أفيغدور ليبرمان، إذ قال وزير السياحة من هذا الحزب، ستاس مساجنيكوف، إن هذه 
  ".ستصرف على من يرفضون الوالء لدولة إسرائيل وال يخلصون لها"الميزانيات 

  راء اقتصاديين ومن سياسيين،وقد حظيت الخطة بانتقادات واسعة من خب
بدوره أعلن عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، عن إرساله ردا 

 لتحذيرها من السقوط في شباك خطط التحايل اإلسرائيلية ومطالبة OECDتفصيليا على الخطة لمنظمة 
ال إن الخطة ال تتجاوب مع الحد األدنى من إسرائيل بتقديم نتائج ملموسة وليس بيانات فضفاضة، وق

مجمل المطلوب، فالنواقص القائمة بحاجة إلى باليين الدوالرات، كما أن خطة من خمس سنوات تعني 
  .عدم تنفيذها إطالقا بموجب التجربة

وحذر بركة في رده على قرار الحكومة، من أن الخطة تشمل بندا خطيرا حول االرض، إذ إن الحكومة 
ترفض توسيع مناطق نفوذ العربية، أو باالصح، فإنها ترفض اعادة مساحات من االراضي العربية عمليا 

  .المصادرة لبلداتنا، لتواصل العيش في حال ازدحام سكاني قريب جدا لالنفجار
  22/3/2010الغد، األردن،  
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  المستوطنون يلغون مسيرة استفزازية في سلوان .24

هود أمس األحد مسيرة استفزازية، كانت من مقررة في حي لغى متطرفون ي:  عهود محسن–السبيل
 منزال في الحي، وذلك تحسباً من ردة فعل المرابطين من أهالي الحي، بحسب 261سلوان للمطالبة بهدم 

أن جهاز " السبيل"وأكد الشويكي في حديث لـ .رئيس لجنة الدفاع عن الحي سلوان صالح الشويكي
يخشى من حدوث مواجهات عنيفة وردود أفعال انتقامية من قبل " الشاباك "المخابرات الداخلي اإلسرائيلي

الفلسطينيين، لوجود وحدات استيطانية بالقرب من سلوان وبمحاذاة األحياء المقدسية التي تشهد مواجهات 
  .مع جنود االحتالل

االحتالل للقيام وكان المتطرفون أعلنوا عن نيتهم إقامة هذه المسيرة أمس األول، من أجل دفع حكومة 
  .، بعد أن حصلوا على ترخيص لها من قبل شرطة االحتالل"بواجبها تجاه هدم منازل الفلسطينيين"

  22/3/2010السبيل، االردن،
  

   والسلطة"سرائيلإ"واشنطن تنوي تقديم خطة سياسية لفرض تسوية على : بن عامي .25
عة العسكرية أمس ان اإلدارة األميركية قال وزير الخارجية اإلسرائيلية السابق شلومو بن عامي لإلذا

. على وشك طرح خطة سياسية أحادية الجانب تفرض تسوية سياسية على اإلسرائيليين والفلسطينيين
هذه الخطة ستسحب كل األوراق في «وأضاف انه سمع عن هذه الخطة من موظف أميركي كبير، وأن 

في وسع اإلدارة «وتابع أن . ني الحاكم في إسرائيل، متوقعاً أن يرفضها االئتالف اليمي»الساحة السياسية
  .»أن تسقط حكومة نتانياهو) تشكله الخطة(األميركية من خالل ضغط من هذا النوع 

واعتبر السفير اإلسرائيلي في واشنطن مايكل اورن إن إسرائيل ليست معنية بأي خطة جديدة تفرض 
وسع الواليات المتحدة أن تسهل التفاعل بين وقال إن في . عليها وعلى الفلسطينيين تسوية سياسية

... لكن علينا نحن أن نجلس ونحل المشكلة بيننا «شخصين يجلسان حول طاولة مفاوضات واحدة، 
  .»الواليات المتحدة ليست في موقع أن تفرض علينا خطة سياسية

  22/3/2010الحياة، 
  

  لمواقع النووية االيرانية تل ابيب ستطلب من واشنطن قنابل خاصة لضرب ا"صندي تايمز" .26
امس األحد أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين ' صندي تايمز'كشفت صحيفة  :'القدس العربي'لندن ـ  

نتنياهو سيمارس ضغوطاً على الواليات حين يزورها هذا األسبوع لتزويد بالده بقنابل متطـورة قـادرة                
واضافت  .ل على المواقع النووية اإليرانية    على اختراق الغرف المحصنة تحت األرض لشن هجوم محتم        

ان نتنياهو سيضغط على واشنطن العطائه القنابل الفراغية المخترقة للخنادق المطلوبة لضربة محتملـة              
  .على المواقع النووية االيرانية

وكانت الصحيفة نفسها ذكرت مؤخراً أن مخططين عسكريين أمريكيين وإسرائيليين درسوا خيارات شن             
د إيران يستهدف عشرات المواقع ذات الصلة ببرنامجها النووي والمعروفة من قبل المسؤولين             هجوم ض 
  .الغربيين

  22/3/2010القدس العربي، 
  

  1701ينتهك الـ» حزب اهللا«: نتنياهو لبان كي مون .27
حزب «واصل رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو محاوالته تأليب األمم المتحدة على : د ب ا

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن نتنياهو قوله خالل لقائه األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، في . »اهللا
واعتبر أن إسرائيل .  ويهرب السالح إلى لبنان1701ينتهك القرار » حزب اهللا«القدس المحتلة امس، إن 
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لى إعادة الجندي األسير جلعاد تبذل جهوداً جبارة من اجل تحقيق السالم مع الفلسطينيين، وتعمل ع
 . شاليت

 22/3/2010السفير، 
  

   هجمات لحزب اهللا في الخارجأربعيزعم إحباط " إسرائيلي"ضابط  .28
أمس، أنه تم " اإلسرائيلي"زعم ضابط كبير في قيادة ما تسمى الجبهة الشمالية لجيش االحتالل : وكاالت

  .في الخارج" إسرائيلية"أهداف مؤخرا إحباط أربع هجمات خطط حزب اهللا لتنفيذها ضد 
، التي ادعى "لم يتم النشر عن جميع المحاوالت"العامة عن الضابط قوله إنه " اإلسرائيلية"ونقلت اإلذاعة 

وقالت اإلذاعة إن أقوال الضابط جاءت خالل لقاء مع ضباط في االحتياط عقد عند . أن حزب اهللا نفذها
 الضابط إلى تزايد قوة حزب اهللا وتسلحه منذ انتهاء حرب وتطرق .الحدود الشمالية األسبوع الماضي

  .2006تموز 
  22/3/2010الخليج، 

  
   ومواجهات مع قوات االحتالل والمستوطنين... ساعة24 شهداء في نابلس في أربعة .29

 في قرية اإلسرائيلي فتيان فلسطينيان برصاص قوات االحتالل األحداستشهد  : وليد عوض-رام اهللا 
)  عاما17ً(ن محمد فيصل محمود قواريق أحد كدت مصادر محلية بنابلس األأنابلس، وعورتا جنوب 

استشهدا برصاص قوات االحتالل بعد احتجازهما من قبل )  عاما18ً(وصالح محمد كامل قواريق 
  . شرق القريةأراضهما خالل قيامهما بحراثة إليهمادورية إسرائيلية وصلت 

 الفتيين وهم يقومان بحراثة إلىورتا بان جنود االحتالل وصلوا واكد حسن عواد رئيس مجلس قروي ع
 10 وبعد اقل من األرض فطلبوا منهما بطاقات هويتهم الشخصية وأمروهما بالجلوس على أراضيهما

  .  الستشهادهماأدىدقائق فتح احد جنود االحتالل النار عليهما بشكل مباشر مما 
  . دين حاوال طعن أحد الجنودن الشهيأوادعت مصادر عسكرية إسرائيلية 

 يوم السبت أصيبوالذي )  عاما16ً(حد عن استشهاد الفتى أسيد عبد الناصر قادوس  فجر األوأعلن
  .برصاص قوات االحتالل خالل المواجهات التي وقعت في قرية عراق بورين جنوب نابلس

 االحتالل خالل مواجهات  برصاص قوات) عاما16ً( قدوس إبراهيموكان قد استشهد السبت الفتى محمد 
  . قرية عراق بورينأهاليمع 

ورشق العشرات من  . شهداء في نابلس تواصلت المواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي4وفيما سقط 
الشبان قوات االحتالل اإلسرائيلي على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس فيما ردت قوات االحتالل 

 صباح أسلحتهاهذا وفتحت قوات االحتالل نيران  .بل الغاز المسيل للدموع المطاطية وقنااألعيرة بإطالق
  . على طلبة المدارس في بلدة تقوع شرق بيت لحماألحد

  22/3/2010القدس العربي، 
  

  التميمي يحذر من مشروع استيطاني يحاصر المسجد األقصى .30
ألعلى للقضاء الشرعي الشيخ  حذر قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس ا):بترا(وكالة  -القدس المحتلة 

مس من افتتاح مشروع استيطاني جديد يحاصر المسجد األقصى المبارك أ تيسير رجب التميمي .د
  .بعشرات الكنس ويحول القدس القديمة إلى مدينة دينية يهودية

الوسطية وتحديات "مس، تحت عنوان أوأكد التميمي خالل المؤتمر السنوي الرابع للوسطية والذي عقد 
 في حرم جامعة القدس، إن المشروع االستيطاني الجديد سيضم عشرات الكنس "الواقع الفلسطيني

اليهودية، ومراكز البحث ودور عرض أفالم ثالثية األبعاد، وقاعة للحفالت، ومواقف للسيارات، ومعاهد 
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ات في العالم دينية يهودية، إضافة إلى تنظيم حلقات وصفوف دراسية جامعية بالتنسيق مع كبرى الجامع
والجامعات الصهيونية لتدريس وعرض الرؤية اإلسرائيلية لتاريخ وحضارة القدس وفلسطين، بما يعزز 

وأوضح . الخطاب الصهيوني ويطمس البعد العربي واإلسالمي للقدس ويحولها إلى مدينة يهودية مقدسة
ومة االحتالل والتي تتكون من التميمي، أن إدارة هذا المشروع ستعهد إلى الدائرة التي استحدثتها حك

 وحاخامات حائط البراق إلدارة ما يسمى "أراضي إسرائيل"لجنة تطوير البلدة القديمة ودائرة ما يسمى بـ
  ."التراث والتاريخ اليهودي"بـ

  22/3/2010الرأي، األردن، 
  

  كنيس الخراب توظيف لمزاعم اليهود في القدس: التفكجي .31
 دائرة الخرائط في بيت الشرق في القدس المحتلة خليل التفكجي، أن  قال مدير: رهام فاخوري- عمان

محاولة اليهود إعادة بناء كنيس الخراب توظيف لألساطير الدينية بهدف سياسي للزعم بأن القدس 
 أن اإلسرائيليين يستغلون الدين ألغراض سياسية، فاالئتالف "الرأي"وقال في تصريح إلى  .عاصمة لهم

مكون من يمين إسرائيلي يقوده رئيس وزراء ووزير خارجية مستوطن ويجمعهم أن الحكومي الحالي 
إسرائيل "وقال التفكجي أن . القدس عاصمة والرأس والقلب ومركز ثقافة وحضارة الشعب اليهودي

من إجمالي سكان القدس الشرقية، ولضمان تنفيذ ذلك % 22تستهدف تقليص الوجود العربي إلى أقل من 
  ."، منها المصادرات، وبموجبه صادرت مئات الدونمات من األراضيوضعت قانونين

 38وتفيد اإلحصائيات الرسمية بأن عدد الوحدات السكنية المملوكة للفلسطينيين في القدس يبلغ اآلن نحو 
  . ألف وحدة لليهود62ألف وحدة مقابل 

  22/3/2010الرأي، األردن، 
  

   المقبلسبتمبر/ ستيطانية بالقدس في أيلول وحدة ا1600االحتالل يقّرر البدء في بناء  .32
 ذكرت مصادر صحفية عبرية، أن الحكومة اإلسرائيلية تعتزم تنفيذ مشروع بناء ألف وستمائة :الناصرة

بشمالي شرق مدينة القدس المحتلة، والذي أعلن عنه عقب " رمات شلومو"وحدة استيطانية في مستعمرة 
 وأفادت صحيفة . بين الجانبين، في غضون األشهر الستة القادمةقرار استئناف المفاوضات غير المباشرة

، أن وزير الداخلية اإلسرائيلية، ايلي يشاي أكد أن 21/3 العبرية، في عددها الصادر يوم األحد "هآرتس"
  .سبتمبر القادم/ موعد الشروع في عمليات البناء بشرقي القدس ستبدأ في شهر أيلول

  21/3/2010 قدس برس،
  

  "أمنية"يتونيا بذرائع في قرية ب من األراضي الفلسطينية  دونما49ً تصادر "يلإسرائ" .33
  دونما49ً على االحتاللاستولى جيش : األنباء وكاالت ، محمد سعيد- باقة الغربية ،القدس المحتلة

 قبيل فتحه أمام حركة 443 الفلسطينية بزعم تطبيق الترتيبات األمنية الجديدة على طريق األراضي
 وقع ما يسمى قائد المنطقة الوسطى األخيرة اآلونةفي  ف.يارات الفلسطينية بعد شهرين ونصف الشهرالس

في ضوء الحاجة إلى اتخاذ "، جاء فيه انه "أراضأمر بشأن االستيالء على "اللواء آفي مزرحاي على 
ي قرية  دونم من أراض49,2 عن األراضي بحجم أعلنخطوات اضطرارية لمنع عملية مضادة، فاني 

  ". أمنية، لغرض إقامة معبر وفرألغراض سيتم االستيالء عليها بأنهبيتونيا، 
  22/3/2010الدستور، األردن، 
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   ابنا25ً أسيرات يفتقدن  أمهاتستة .34
قالت وزارة شؤون األسرى والمحررين في الحكومة المقالة إن ست أمهات أسيرات  : رائد الفي-غزة 

ارة السجن وظروفه القاسية من جهة، وحرمانهن من األبناء من جهة في سجون االحتالل يعشن بين مر
إن أمهات فلسطين في هذا اليوم يتوجهن إلى "وأضافت الوزارة في بيان، أمس، بمناسبة يوم األم  .أخرى

  .المقابر وإلى السجون وكل منهن تقاوم حزنها ألن ابنها شهيد أو جريح أو أسير أو مغترب
لذي تفتقد اآلالف من أمهات فلسطين أبناءهن الذين ارتقوا شهداء فإن هناك خمسة إنه في الوقت ا: وقالت

  ".وعشرين من األبناء يفتقدون في هذا اليوم أمهاتهم اللواتي تم تغيبهن قسراً وراء القضبان
 ابناً، يعشن بين مرارة السجن 25 أمهات لديهن 6 أسيرة، بينهن 37وأشارت الوزارة أن االحتالل يعتقل 

  .رمانهن من األبناء، وحرمان بعضهن من الزيارة وعدم رؤيتهن ألبنائهن منذ فترة طويلةوح
  22/3/2010الخليج، 

  
   في سجون االحتالل25 أسرى من فلسطينيي الداخل يدخلون عامهم الـ أربعة .35

فلسطين المحتلة عام ( ذكرت منظمة أنصار األسرى، بأن أربعة أسرى من فلسطينيي الداخل :رام اهللا
  .، دخلوا عامهم الخامس والعشرين في سجون االحتالل اإلسرائيلي)1948

   21/3/2010 قدس برس،
  

  %28بنسبة " إسرائيل"في  48فلسطينييارتفاع العنصرية ضد : مركز مساواة .36
، خالل مؤتمر صحافي عقد في مدينة حيفا تقرير العنصرية السنوي الصادر أمسنشر، : )اس.بي.يو(

طرأ العام الماضي على % 28 نسبته  ارتفاعاًأنعالمي ضد العنصرية، والذي يبين بالتزامن مع اليوم ال
 األكثرالحالي هو " الكنيست"قياساً بالعام الذي سبقه، وأن " إسرائيل" التمييزية والعنصرية في األحداث

  عربياً مواطنا45ً انه في العقد األخير قتل إلى التقرير  وأشار".إسرائيل"تمييزا وعنصرية في تاريخ 
 قتلوا برصاص رجال الشرطة وقوى األمن، فيما تواجه عائالت 35على خلفية عنصرية من بينهم 

  . دم أبنائها رخيصأن يبعث لها برسائل مفادها  قضائياًالضحايا جهازاً
وتستند المعطيات التي عرضها مركز مساواة وائتالف مكافحة العنصرية على توثيق عدد كبير من 

وقية التي تمثل مجموعات وفئات اجتماعية مختلفة، وبمشاركة ممثلي هذه المجموعات المؤسسات الحق
  . عن تأسيس لوبي ضد العنصرية في الكنيستيضاًأ أعلنواالذين 

في العام الماضي صدر قرار حكم، يمكن اعتباره سابقة قضائية، ضد الشرطي شاحر مزراحي الذي 
 شهراً فقط خففت من 15كمة التي فرضت عليه السجن لمدة  بقتل الشاب محمود غنايم أبوسنة فالمحأدين

  .مدة محكوميته وأقرت سابقة في عقوبة القتل
  22/3/2010الخليج، 

  
  نتائج زيارة بان كي مون إلى غزة مخيبة لآلمال: الخضري .37

اعتبر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري أن نتائج :  فايز أبو عون-غزة 
رة األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون إلى قطاع غزة، أمس، مخيبة آلمال مليون ونصف المليون زيا

، إن تعهد بان "األيام"وقال الخضري لـ .مواطن كانوا ينتظرون فعالً حقيقياً إلنهاء الحصار اإلسرائيلي
 وحدة سكنية 150ضم في خان يونس الذي ي" األونروا"مشروع اإلسكان التابع لـ" تشطيب"كي مون بـ

 وحدة في غزة متوقفة جراء الحصار 2200خطوة غير كافية في ظل وجود مشاريع إسكانية لبناء 
 وحدة في خان يونس تم بناؤها وتجهيزها 150 وأضاف، إن الـ .المفروض منذ ما يقارب أربعة أعوام
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ب منع االحتالل دخول مواد بسيطة كانت متوقفة بسب" تشطيبات" واألمر فيها ال يتعدى 2006منذ العام 
 إلى أنه لم يتطرق في حديثه إلى إقامة عشرات المشاريع الدولية المتوقفة منذ بدء الحصار البناء، مشيراً

من أجل تحسين وضع البنية التحتية، كمشاريع الصرف الصحي وإنشاء مضخات مياه الشرب والمياه 
ذين دمرت بيوتهم في الحرب رغم لقائه عشرات وتابع، إنه لم يتحدث عن أزمة اإلعمار لل .المعالجة

األسر التي هدمت بيوتها في عزبة عبد ربه شمال قطاع غزة في بداية جولته، وتأكيدهم له أن األمر 
  .متعلق بمنع االحتالل دخول مستلزمات البناء عبر المعابر

واقع المرير في غزة أكثر من ذلك بكثير من أجل تغيير ال" كي مون"وقال، إن الشعب كان ينتظر من 
وإنهاء الحصار، لكن ما صرح به لم يعط األمر حقه ولم يبعث األمل في نفوس المشردين الذين يعيشون 

وأضاف، إن األمين العام لألمم المتحدة لم  .في الخيام ويكابدون مرارة العيش في أجواء عاصفة وماطرة
ارعهم ومن فقدوا أطرافهم وباتوا معاقين يتطرق لمعاناة مشردي الحرب ومن دمرت بيوتهم وجرفت مز

ومن أغلقت مصانعهم وآلالف العمال العاطلين عن العمل وأزمة الكهرباء والمعابر المغلقة والوضع 
  .الصحي الصعب والكارثي وآثار الحصار التي تسببت بموت العشرات من المرضى

 22/3/2010األيام، فلسطين، 
  

  "إذا لم تتحركوا اآلن فمتى ستتحركون" : بان كي مونيخاطبون اها وجرحهاوأطفالغزة طالب  .38
طالب مئات الطالب واألطفال والجرحى ومتضرري الحصار وجرحى الحرب :  حامد جاد- غزة

 العام لألمم المتحدة بان كي مون بالتحرك لرفع الحصار حيث احتشد أعداد كبيرة من  على غزةاألخيرة
المواطنين قبالة معبر بيت حانون لدى وصول كي مون رافعين األعالم الفلسطينية والشعارات المنددة 

بوه وسلم أهالي عزبة عبد ربه كي مون رسالة أهل غزة باللغتين اإلنجليزية والعربية طال .بحصار غزة
عبرها بالتحرك العاجل إلنقاذ حياة آالف المرضى المحرومين من العالج بسبب الحصار اإلسرائيلي 

  .والتدخل الجاد إلنهاء الحصار ورفع معاناة أهالي غزة
إذا لم تتحركوا اآلن فمتى ستتحركون؟ إذا بقي الحصار على "وجاء في رسالة أهل غزة إلى كي مون 

نحن ال نطلب "وأضافت الرسالة  ".يخ عن دماء وأرواح آالف الضحاياغزة قائماً فسيسألكم التار
المستحيل، وال ندعو إلى معجزة، إن كل ما نطلبه أن نعيش بكرامة ككل شعوب األرض، وأن تفتح 
أمامنا الحدود وأن يرفع عنا الحصار، وأن نأخذ حقنا في العالج والسفر وأبسط حقوق اإلنسان ومتطلبات 

إنكم اليوم تدخلون إلى غزة وهي تحت الحصار منذ أكثر من ألف يوم، فهل ستكون "وتابعت ". الحياة
زيارتكم لها كغيرها من الزيارات التفقدية التي لم تسفر عن شيء ولم تردع إسرائيل عن مواصلة 

  ".عدوانها علينا
  22/3/2010الغد، األردن، 

  
  عازلةمئات المزارعين تظاهرون للتنديد بالمنطقة األمنية ال: رفح .39

 في قلب الحزام األمني العازلة الذي 21/3 تظاهر المئات من الفلسطينيين واألجانب يوم األحد :غزة
وانطلق المتظاهرون من حي النهضة الريفي شرق رفح، إلى  .يقيمه الجيش اإلسرائيلي شرق مدينة رفح

يلي جلعاد شاليط في منطقة الحزام األمني الذي أقامه الجيش اإلسرائيلي بعد أسر الجندي اإلسرائ
وسجد مزارعون حرموا من حقولهم الزراعية سجدة شكر بعد أن مكنتهم المسيرة من  .25/6/2006

  . الوصول إليها بعد أربعة سنوات من الحرمان القصري من قبل الجيش اإلسرائيلي
ذا النضال ه": وقال محمود الزق منسق الحملة الشعبية لمقاومة الحزام األمني في تصريح لـ قدس برس

  ". السلمي لن يتوقف حتى يتخلى جيش االحتالل اإلسرائيلي عن فر الوقائع على األرض
  21/3/2010 قدس برس،
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   صيادين فلسطينيين دخلوا المياه المصريةثالثةاحتجاز  .40

أعلن نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش، أمس، احتجاز األمن المصري ثالثة صيادين : )أ.ب.د(
وقال عياش إن الصيادين  . كانوا دخلوا، أول أمس، المياه اإلقليمية المصرية بمراكب صيدهمفلسطينيين

. الثالثة كانوا يعملون داخل المياه اإلقليمية المصرية قبل أن يحتجزهم األمن المصري للتحقيق معهم
 أن يكون وتوقع أن يجري اإلفراج عن الصيادين الثالثة خالل ساعات بعد مصادرة معداتهم، مرجحاً

  .الصيادون تعرضوا لعطل في مولد قاربهم
  22/3/2010الخليج، 

  
  يؤيدون حل الدولتيناإلسرائيليين من % 71و من الفلسطينيين % 57: استطالع .41

يين يؤيدون حل سرائيلمن اإل% 71ن أ إلى مشترك إسرائيليشارت نتائج استطالع فلسطيني أ :رام اهللا
من الفلسطينيين حل الدولة % 29من اإلسرائيليين و% 24ن فيما أيد من الفلسطينيي% 57الدولتين مقابل 

الواحدة ثنائية القومية بحيث تكون إسرائيل متحدة على الضفة وغزة في دولة واحدة فيتمتع فيها 
 إقامةمن الفلسطينيين % 26من اإلسرائيليين و% 30الفلسطينيون واإلسرائيليون بحقوق متساوية فيما أيد 

  .ين الدولتينكونفدرالية ب
جاء ذلك في استطالع نظمه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية برام اهللا ومعهد ترومان 

ن الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي يدركان  أ إلى االستطالع وأشار.  السالم في الجامعة العبريةألبحاث
من % 42من اإلسرائيليين و% 38  الحل األكثر صعوبة هو القائم على الدولة الواحدة حيث يعتقدأن

بين الفلسطينيين تعتقد أن حل % 32بين اإلسرائيليين و% 29لكن نسبة أقل، تبلغ . الفلسطينيين بذلك
بين الفلسطينيين أن حل % 18بين اإلسرائيليين و% 21الدولتين هو األصعب فيما تعتقد نسبة أقل، تبلغ 

 شخصا تمت مقابلتهم وجها لوجه 1270لجانب الفلسطيني بلغ حجم العينة في ا. الكونفدرالية هو األصعب
 من 6-4 موقعا سكانيا تم اختيارها عشوائيا في الضفة وقطاع غزة في الفترة الواقعة ما بين 127في 

 تمت مقابلتهم من خالل الهاتف باللغات العبرية 501أما العينة اإلسرائيلية فبلغت . الشهر الجاري
  .2010 الجاري 10-1ترة ما بين والعربية والروسية، في الف

خليل الشقاقي أستاذ العلوم السياسية ومدير المركز . تم إعداد االستطالع واإلشراف عليه من قبل د
  . يعقوب شامير أستاذ االتصاالت بالجامعة العبرية. الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ود

  22/3/2010الحياة الجديدة، 
  

  من أرباحها لدعم المشاريع الفلسطينية% 10يئات المالية العربية باقتطاع السلطة تعتزم مطالبة اله .42
يعتزم محافظو فلسطين لدى الهيئات والصناديق المالية العربية مطالبة هذه الهيئات  :كتب حامد جاد

من صافي أرباحها لدعم احتياجات الشعب الفلسطيني من % 10بتجديد قرارها المتعلق باقتطاع نسبة 
جواد ناجي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية واإلسالمية . وأعلن د . المختلفةالمشاريع

أن الهيئات المالية العربية ستعقد في السابع والثامن من الشهر المقبل اجتماعاتها السنوية المشتركة في 
هم في جميع الهيئات العاصمة السودانية الخرطوم، برعاية الرئيس السوداني ومشاركة المحافظين ونواب

أنه في حال اعتماد الصناديق العربية تجديد القرار " األيام"وتوقع ناجي في حديث لـ  .المالية العربية
من صافي أرباح تلك الصناديق فإن هذه النسبة تعني دعم مشاريع فلسطينية % 10القاضي باقتطاع نسبة 

  . مليون دوالر70بقيمة نحو 
 22/3/2010األيام، فلسطين، 
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  تسرق المياه بشكل ممنهج"إسرائيل" :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .43

 بسرقة المياه "إسرائيل"اتهم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني : عبد القادر فارس -بيت جاال 
 أن إدارة مصادر المياه في األراضي الفلسطينية تقع تحت سيطرة الفلسطينية بشكل ممنهج، موضحاً

وطالب الجهاز في بيان صحافي له لجنة األمم المتحدة المعنية  .اإلسرائيلي وتجري عبر أوامرهاالحتالل 
 لموضوع نوعية المياه إلبراز أهمية ونوعية 2010بالموارد المائية بأن تكرس اليوم العالمي للمياه لعام 

  .هذه الموارد وكميتها في إدارة المياه
بحيث يتشارك . طينية مشتركة مع دولة مجاورة واحدة أو أكثروأشار إلى أن أغلب مصادر المياه الفلس
 واألردن ولبنان وسورية واألراضي الفلسطينية، "إسرائيل": في حوض نهر األردن خمس دول هي

  .وشكلت مسألة تقاسم مياه نهر األردن بين هذه الدول موضوعا لمفاوضات مطولة دامت عقوداً
 إلى أن السرقة اإلسرائيلية الممنهجة  وأمنية بالدرجة األولى، الفتاًوعد البيان قضية المياه، قضية سياسية

 .للمياه الفلسطينية بل والعربية، تشكل تهديدا لألمن المائي الفلسطيني والعربي
 في استغالل مياه نهر األردن دون مراعاة حقوق الدول "إسرائيل"م بدء 1964وسجل الجهاز عام 

 على الجزء 1967الحولة وتحويل مجرى نهر األردن وسيطرت عام المشاركة في مياهه وجففت بحيرة 
الجنوبي من نهر األردن، مما ألحق الضرر باألراضي الزراعية العربية الممتدة على جانبي النهر 
واستخدمت مياهه، في الوقت الذي حرم الفلسطينيون من استخدامها التي كان من المقرر أن تبلغ حصة 

 . مليون متر مكعب220ا لمشروع جونستون نحو الضفة الغربية منها وفق
وأقامت .  على مياه نهر الحاصباني الذي يغذي بحيرة طبريا"إسرائيل" سيطرت 1978وأبان أنه في عام 

 في مستوطناتها فوق األراضي الفلسطينية الرابضة على األحواض المائية في الضفة الغربية، خصوصاً
يقة مفرطة أخلت بالتوازن المطلوب بين معدالت التغذية السنوية منطقة األغوار، واستنزفت مياهها بطر

لهذه األحواض وبين االستهالك الفعلي لمياهها، وقامت إسرائيل بمنع الفلسطينيين من الحصول على 
 . مليون متر مكعب80كامل حصصهم المائية اإلضافية التي تقررت في اتفاقية أوسلو الثانية البالغة 

  22/3/2010عكاظ، 
  

  طالب بوقف اإلجراءات التهويديةاإلسالمي تجبهة العمل  .44
طالب حزب جبهة العمل االسالمي الدول العربية باتخاذ موقف حاسم من العدوالـصهيوني ، وأن               :عمان

تكون هذه المسألة أهم قضية تبحث في قمة الدول العربية في سرت التخـاذ خطـوات عمليـة لوقـف                    
 بيان له امس المجتمع الدولي وهيئة األمم المتحدة وقف االنتهاكات           كما طالب في  و. االجراءات التهويدية   

االسرائيلية الخطيرة للقوانين الدولية ، وأن تصدر القرارات التي تمنع إسرائيل عـن هـذه اإلجـراءات                 
  . العدوانية ، وتعاقبها على هذه الخطوات غير المشروعة والمخالفة لالعراف الدولية 

  22/3/2010الدستور، األردن، 
  

  "إسرائيل" تؤكد قطع عالقات بالدها مع اموريتاني .45
أكدت الناها بنت حمدي ولد مكناس، وزيرة الخارجية الموريتانية، ورئيسة : محمد األمين-نواكشوط

حزب االتحاد من أجل الديمقراطية والتنمية، أن عالقات موريتانيا مع إسرائيل تم قطعها بشكل نهائي، 
 .ي القانون الدولي، على الرغم من تشكيك البعض في ذلكحسب ما هو متعارف عليه ف

 22/3/2010الشرق األوسط، 
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  ما يحدث في القدس إجرام ال يجوز السكوت عليه: شيخ األزهر .46
والمتطرفين اليهود على المسجد " اإلسرائيلي"دان شيخ األزهر أحمد الطيب عدوان االحتالل  :القاهرة

القدس وفي ساحة المسجد األقصى المبارك من إجراءات تهويد األقصى المبارك، ووصف ما يحدث في 
وعدوان على الهوية اإلسالمية والعربية للمدينة المقدسة باإلجرام الذي ال ينبغي السكوت عليه، ال من 
جانب المجتمع الدولي وال من جانب المسلمين، الذين يجب عليهم جميعا الدفاع عن األقصى والمقدسات 

  .راضي الفلسطينية اإلسالمية في األ
  22/3/2010الخليج، 

  
  دمشق معنية بإنهاء االنقسام الفلسطيني : رئيس اتحاد الصحفيين السوريين .47

أكد رئيس اتحاد الصحفيين السوريين الياس مراد أن دمشق معنية بإنهاء االنقسام الفلسطيني : دمشق
 يأتي من باب كونها ترغب في أن ، وأن انشغالها بذلك ال"حماس"و" فتح"وتحقيق المصالحة بين حركتي 

تشكل بديال للجهد المصري وإنما أن يتحقق الهدف األساسي وهو المصالحة بغض النظر عن مكان 
سورية معنية بالمصالحة الفلسطينية وتشجع عليها دائما من منطلق أن االنقسام يضعف : "وقال .توقيعها

المساعدة ث كافة القوى الفلسطينية من أجل الموقف الفلسطيني ويضعف الموقف العربي عامة، وهي تح
سيما في ظل هذه الظروف الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون في المسجد في تحقيق هذا الهدف، ال

  ".األقصى، والتعنت اإلسرائيلي المستمر في العدوان على الشعب الفلسطيني والمقدسات اإلسالمية
   21/3/2010 قدس برس

  
  المقاومة ستفقد جوهر وجودهاحماس بدون : فهمي هويدي .48

أال تتنازل عن المقاومة كخيار " حماس"دعا المفكر اإلسالمي الشهير فهمي هويدي، حركة : القاهرة
ستفقد جوهر وجودها وكينونتها لتتحول إلى رقم موجود "لتحرير فلسطين، موضحاً أنها بدون هذا النهج 
 هويدي في الذكرى السنوية السادسة الستشهاد وقال ".على ساحة التنظيمات الفلسطينية دون أي معنى

التركيز على التحرير بشكٍل أساسي، وأن " حماس"إن على :" الشيخ أحمد ياسين" حماس"مؤسس حركة 
على تجاوز حدود الحركة " حماس"وحثَّ هويدي  ".تؤجل كل ما عداه من أهداف في الوقت الراهن

ينبغي عليها أال تبقى :" الفلسطينية الممانعة األخرى، قائالًالتنظيمية، لتتحول إلى وعاء يجمع كافة القوى 
أال "كما وحثها ..وحدها وأن تكون ممثلةً لحلم التحرير الفلسطيني، بذات القدر الذي تمثل به نفسها 

  ".تستدرج إلى اتفاقات وخطوات ليست مقتنعةً بها
  22/3/2010وكالة سما، 

  
  حصار يفرض معاناة غير مقبولةسنقف إلى جانبكم وال:  في غزةكي مون بان .49

 إن الحكومة االسرائيلية وافقت علـى       كي مون قال األمين العام لألمم المتحدة بان       :  فتحي صباح  -غزة  
 وحدة سكنية في مدينة خان يونس جنوب القطـاع،          150ادخال مواد بناء الى قطاع غزة الستكمال بناء         

 14عقاب سيطرة حركة حماس علـى القطـاع فـي           وذلك للمرة األولى منذ تشديد الحصار المحكم في أ        
  .2007عام ) يونيو(حزيران 

وكالة األمم المتحدة لغوث وتـشغيل  «وصرح بان خالل مؤتمر صحافي عقده قرب المنازل التي شرعت         
أنـا  «: في تشييدها قبل سنوات في خان يونس وتوقفت بسبب الحـصار          ) أونروا(» الالجئين الفلسطينيين 
. »ن الحكومة االسرائيلية وافقت على أن تستكمل اونروا بنـاء الوحـدات الـسكنية             سعيد أن أقول لكم إ    

 وحدة سكنية، ومطحنة للقمـح، ومنـشآت للـصرف          150هذا المشروع سيشمل اعادة بناء      «: وأضاف
ووصف موافقة اسرائيل بأنهـا     . »الصحي، ومدرسة الكونتينر التابعة الونروا، وادخال ألمونيوم وزجاج       
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األمم المتحدة ستقف إلـى     «وخاطب سكان غزة قائالً إن      . منها» المزيد«، واعداً بطلب    »خطوة ايجابية «
جانبكم في هذه الظروف الصعبة، وأونروا ومنظمات األمم المتحدة ستواصل خدمتكم مـن أجـل بنـاء                 

  .»حياتكم وتقديم الخدمات، وهذا التزام األمم والتزامي أنا شخصياً
وفي كلمات بدت موجهة الى حركة حماس التـي  . »العنف«وء الى  وحض بان سكان غزة على عدم اللج      

الوحدة الوطنية الفلسطينية، والشرعية الدولية، والتـزام       «لم يلتق أياً من قادتها في غزة، حض بان على           
عقد صفقة تبادل األسرى، اذ يمكن إطالق أسرى        «كما حض على    . »التزامات منظمة التحرير الفلسطينية   

  .المعتقل في غزة منذ نحو أربع سنوات» ندي اإلسرائيلي غلعاد شاليتفلسطينيين، والج
واستنكر سقوط قتلى وضحايا مدنيين نتيجة األعمال العسكرية في األراضي الفلسطينية، وشدد علـى ان               

أعرف أن هنـاك    «: وقال. »ضد اسرائيل يجب أن يتوقف فوراً     ) الفلسطينية(كل الهجمات الصاروخية    «
مخـاوف  » يـتفهم «وأضاف انـه    . »اف، لكن يجب أن تُحل بالتفاوض وليس بالعنف       خالفات بين األطر  

يفرض معاناة  «هذا القلق، لكنه رأى أن مواصلة الحصار اإلسرائيلي         » يشاطرها«اسرائيل من حماس، و     
  .»يضعف المعتدلين ويقوي المتطرفين«على الغزيين، و » غير مقبولة

مفاوضـات مباشـرة تنـاقش صـلب        «ر المباشرة إلى    وأعرب عن أمله في أن تتحول المفاوضات غي       
األمم المتحدة واللجنة الرباعية والمجتمع الدولي طـالبوا        «، الفتاً الى أن     »المواضيع الرئيسة بين الطرفين   
  . »إسرائيل مراراً بتخفيف الحصار

22/3/2010الحياة،   
  

   صنعت حماسهي من الموساد: وزير خارجية روسيا األسبق .50
قال رئيس الوزراء الروسي األسبق، يفغيني بريماكوف في السعودية أمـس، إن  :  فقيهيهادي - الظهران

وأبـان  . وهي اآلن تجني حصاد ما زرعـت       ،هي من صنعت حماس   » الموساد«المخابرات اإلسرائيلية   
عبـر  (تحدث فيها   ) شرق السعودية (يفغيني في محاضرة استضافتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن          

 .»ال أخاف أن أبدو شديد اللهجة في تصريحاتي ضد إسرائيل«: قائال) مترجم
 أن المبادرة العربية لحل الصراع العربي اإلسرائيلي مبادرة رصينة عبرت عن حرص العـرب           وأضاف

واتهـم  . على استقرار المنطقة في الوقت الذي يتهمون فيه بعدم رغبتهم في إيجاد سالم دائم في المنطقة               
ينية وتجاهل روسـيا    اليات المتحدة األميركية بمحاولة لعب دور أحادي في المسألة الفلسط         بريماكوف الو 
  . والقوى األخرى

22/3/2010الشرق األوسط،   
  

   باستغاللها والمس بثقتها ميركل تتهم نتنياهو .51
في عددها الصادر امـس االحـد، ان المستـشارة          ' هآرتس'ذكرت صحيفة   :  زهير اندراوس  -الناصرة  

نية، انجيال ميركل، ابدت انزعاجها وغضبها من تسريب رئيس الـوزراء االسـرائيلي، بنيـامين               االلما
وكانت . نتنياهو، نبأ اجراء محادثة بينهما حول البناء االستيطاني، معتبرة ان نتنياهو استغلها ومس بثقتها             

 مع وزيرة الخارجيـة     ميركل قد اجرت اتصاال مع نتنياهو قبل اسبوعين تقريبا وذلك بعد محادثة التوبيخ            
  .االمريكية

وقال مصدر الماني للصحيفة ان المستشارة هي التي بادرت لالتصال بنتنياهو بناًء على طلب من البيـت      
  .االبيض لكي توضح لنتنياهو معارضة المانيا للبناء االستيطاني في القدس المحتلة

اجواء سيئة جـدا، اذ طالبـت ميركـل         وحسب الصحيفة فان المحادثة بين نتنياهو وميركل خيمت عليها          
واضافت الصحيفة ان ميركل التـي      . نتنياهو بخطوات فورية إلعادة الثقة بجدية نواياه حول المفاوضات        

تعتبر من اكثر المؤيدين السرائيل تعهدت لنتنياهو بعدم االعالن عن المحادثة وفحواها كـي ال تتـسبب                 
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 وحـدة  1600ة الى حكومته جراء المصادقة علـى بنـاء      باحراج له، وتعهدت عدم توجيه انتقادات علني      
لكن ميركل فوجئت بإصدار ديوان نتنياهو بيانا للصحافيين حول المحادثـة           . استيطانية في القدس المحتلة   
  .شمل معلومات غير صحيحة

ـ                  ان إذ قال البيان ان نتنياهو هو الذي بادر لالتصال بميركل خالفا للحقيقة، وصيغ البيان بصورة توحي ب
  .هدف االتصال هو تجنيد الدعم لمواقفه في األزمة مع الواليات المتحدة

وقررت ميركـل   . ولم يذكر البيان حقيقة الموقف االلماني المعارض للبناء االستيطاني في القدس المحتلة           
  .نشر فحوى المحادثة الحقيقي ردا على بيان نتنياهو

22/3/2010القدس العربي،   
  

       "إسرائيل"ملتزمون بأمن : ميتشل .52
عقـب اجتماعـه بـرئيس الـوزراء        -أكد المبعوث األميركي للشرق األوسط جورج ميتـشل         : وكاالت

وقال ميتشل إن بـالده      ."إسرائيل" التزام بالده بأمن     -اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة األحد      
  . والفلسطينيين"إسرائيل"تسعى الستئناف مفاوضات السالم بين 

21/3/2010نت، .ةالجزير  
  

  سرائيلي  اإل- ميركي مؤتمرها السنوي في ظل الخالف األ تفتتح"يباكأ" .53
 في الواليات المتحـدة أمـس مـؤتمره         "سرائيلإ"ـافتتح اللوبي الرئيسي المؤيد ل    ):  ف ب  أ( –واشنطن  

شرق الم في ال  سرائيلي حول عملية الس   من اجل تسوية الخالف االميركي اإل     السنوي مركزا على الضغط     
  .وبدأ المؤتمر بحضور اكثر من سبعة االف مدعو في مركز المؤتمرات في واشنطن. االوسط

وكانت ايباك حضت الرئيس باراك اوباما مع اقتراب مؤتمرها السنوي الذي يستمر ثالثـة ايـام، علـى                  
لـشرقية   لبناء وحدات استيطانية في القـدس ا       "سرائيلإ"التخفيف من حدة التوتر بين البلدين بشأن خطط         

  . والتي اضرت بمسار مفاوضات السالم
22/3/2010الدستور، األردن،   

  
         "   إسرائيل"قطع الدعم األميركي يؤدب ": إندبندنت" .54

قال أستاذ العالقات الدولية في جامعة أكسفورد آفي شليم، في مقال نشرته له صحيفة ذي إندبنـدنت أون                  
ن نتنياهو يضرب بعالقات بالده مـع الواليـات المتحـدة           صنداي، إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامي     

عرض الحائط ويقوض من شأن المصالح األميركية في المنطقة، ودعا الكاتب الرئيس األميركي بـاراك               
  ".إسرائيل"أوباما إلى وقف الدعم المالي والعسكري غير المشروط إلى 

لقدس الشرقية مثل القشة التـي قـصمت         وحدة سكنية في ا    1600وقال أن اإلعالن اإلسرائيلي عن بناء       
ظهر البعير بالنسبة للمباحثات، حيث تسبب في عزل الفلسطينيين وإغضاب بايـدن المعـروف بتأييـده                

  .ووفائه لتل أبيب
وأوضح شليم أن هناك إجماعا دوليا على حل الدولتين وأن الواليات المتحدة من ضمن ذلـك اإلجمـاع،                  

ات على حساب قضم مزيد من األراضي الفلسطينية وصناعة الـسالم           وأن االستمرار في بناء المستوطن    
  .أمران ال يتفقان

واختتم الكاتب بالقول إنه ال يمكن تأديب إسرائيل وجعلها تتنبه للتوجهات األميركية إزاء عملية السالم في                
  .حالمنطقة وغير ذلك من القضايا إال بقطع النقد األميركي عنها والتوقف عن إمدادها بالسال
21/3/2010نت، .الجزيرة  
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  فق حول تسليح حلفاء عرب يلوح في األمريكيأ قرار ":الفاينانشيال تايمز" .55
 دانيال دومبي وجيريمي ليمير وهما مراسالن لصحيفة الفاينانشيال تايمز في الواليات المتحدة بنشر              انفرد

  .قرار امريكي بتسليح حلفاء عرب يلوح في االفق: تقرير تحت عنوان
ل الصحيفة ان هناك تردد امريكي حول الطريقة التي ترغب فيها واشنطن بتسليح دول الخليج فـي                 وتقو

مواجهة استمرار ايران بمشروعها النووي من جهة وباالبقاء على التفوق العسكري االسرائيلي من ناحية              
  .اخرى

 Joint Strike" (اس افجاي "ويشير التقرير الى ان دولة االمارات التي ابدت اهتماما كبيرا بطائرات 
Fighter (          عصب تفوق الجيل الجديـد     "الحربية االمريكية التي وصفها وزير الدفاع روبرت جيتس بـ

باالضافة الى تكنولوجيا صواريخ دفاعية تعبر عن قلق دول الخليج من الـسياسة             " لسالح الجو االمريكي  
  .االيرانية وتصميمها على تحسين قدراتها العسكرية

 كانت قد طلبت شراء هذه الطائرات التي تشترك فـي تـصميمها             "سرائيلإ"يفة تضيف بأن    ولكن الصح 
باالضافة الى الواليات المتحدة كل من بريطانيا وايطاليا واستراليا، وان امكانيـة بيـع واشـنطن هـذه                  

  .المقاتالت لدول عربية سيكون بمثابة تغيير كبير لالستراتيجية االمريكية في المنطقة
لالستشارات والتي تعنـى بـالعقود العـسكرية        " بلينهايم كابيتال "انت روجان رئيس مجموعة     ويقول غر 

هناك شعور بالغبن في المنطقة حيال غموض السياسة االمريكية         "االمريكية مع بلدان الشرق االوسط ان       
اال ان   ".ارفي مجال الصادرات الدفاعية االمريكية والتي ال تتناسب مع واقع ما تواجهه المنطقة من اخط              

  .الفاينانشيال تايمز لم تعط أي ارجحية حيال موافقة واشنطن ام ال على طلب االمارات
22/3/2010بي بي سي،   

  
  خطة لقوات األمن الفلسطينية تنهي اإلشراف األميركي المباشر عليها: تقرير .56

بناء قوات األمن  في خطوة تهدف إلى االستقاللية واالعتماد على الذات في :محمد نجيب - رام اهللا
الفلسطينية، أعدت السلطة الفلسطينية خطة أمنية تنهي بموجبها اإلشراف والتدخل األميركي المباشر في 
التخطيط والتدريب لقوات األمن الفلسطينية الذي كان يشرف عليه ويديره الجنرال األميركي المتقاعد 

زراء الفلسطيني سالم فياض ووزير كيث دايتون، حيث تربط الخطة قوات األمن مباشرة برئيس الو
  .داخليتة سعيد أبو علي

، 2013 والتي تستمر حتى نهاية عام SDA صفحة واطلع عليها موقع 90 وتنص الخطة، المكونة من 
  والخبراء في دائرة التخطيط DynCorpعلى استبدال المدربين األميركيين من شركة داينكورب

لية الفلسطينية، بمدربين وخبراء فلسطينيين أعدتهم أجهزة األمن  التابعة لوزارة الداخSPDاالستراتيجي
على مدار العامين الماضيين للقيام بهذه المهمة، بينما ستنحصر مهمة الجنرال دايتون وفريقه المقيم 
بالقدس بإحضار التمويل الالزم ألجهزة األمن والمعدات دون أن يكون له احتكاك أو إشراف مباشر 

  .الحال خالل العامين األخيرينعليها، كما كان 
  PG’s  والحرس الرئاسيNSF كتائب من قوات األمن الوطني5 وكان الجنرال دايتون درب 

 ضابطا من 240، باإلضافة إلى JIPTCالفلسطينيين في معسكر التدريب الشرطي الدولي في عمان 
. ستغرقت كل دورة منها شهرينمختلف األجهزة األمنية ضمن دورة كبار الضباط في رام اهللا، والتي ا

باإلضافة إلى تزويد قوات األمن بعشرات المركبات والخوذ الواقية من الرصاص وبناء معسكر إيواء 
  .لقوات األمن الوطني في أريحا

 وكانت عالقة الجنرال دايتون بالسلطة الفلسطينية شهدت توترا حادا خالل العام الماضي، عندما ادعى 
انه وحده من بنى قوات األمن الفلسطيني " عهد واشنطن لدراسات الشرق األدنىم"في محاضرة له في 
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وان الفضل في كل انجازات األجهزة األمنية على األرض يعود له شخصيا، األمر الذي دفع قادة أجهزة 
  .األمن ورئيس الحكومة إلى مقاطعته ومطالبة اإلدارة األميركية باستبداله في حينه

 الى SPD والخبراء األجانب في DynCorpو نقل التدريب الذي تقوم به شركة الهدف من الخطة ه "
،كما قال احد قادة أجهزة األمن الفلسطينية الذي شارك في إعداد الخطة في تصريح ل " أيدي فلسطينية

SDA.  
 ويصف احد خبراء األمن األوروبيين، الذي يعمل مع قوات األمن الفلسطينية، الخطة بأنها تطور هام 

إنها خطة متميزة  "SDAفي مسيرة بناء قوات األمن الفلسطينية على أسس مهنية احترافية، إذ يقول ل 
الن األمن الفلسطيني يحدد فيها ماذا يريد، ما هو الهدف الذي يريدون الوصول إليه وكيف، وتمكّنهم من 

  "التحدث للمجتمع الدولي قائلين لدينا خطة مكتوبة لما نريد
تحت إشراف وزارة الداخلية تتواءم مع خطة رئيس " الفريق الوطني الفلسطيني"دها  الخطة التي أع

الحكومة سالم فياض، الهادفة إلى بناء مؤسسات الدولة خالل عامين على أسس مهنية عصرية متطورة 
م كان من المفروض أن يباشر بتطبيقها مطلع العام الحالي، إال إنها احتاجت لمزيد من الوقت لتجنيد الدع

  .المالي الالزم لتمويلها
ويقول اللواء حازم عطا اهللا المستشار العسكري السابق للرئيس عباس ومدرب سابق للقوات الخاصة، 

أن يكون لدينا خطة محددة بفترة زمنية   "SDAوقائد جهاز الشرطة الفلسطينية، في تصريح خاص بـ
ترجم إلى برامج تنفيذية توفر للمواطن يمثل تطورا نوعيا في أداء أجهزة األمن الفلسطينية حيث ست

وفيما يؤكد احد الذين شاركوا في إعدادها ". والوطن والمقيمين على أراضينا أعلى قدر ممكن من األمن
، يعتقد اللواء عطا اهللا انه من الصعب 1994أنها أفضل خطة أمنية منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 

  .على األرض وتقييم نتائجهاالحكم على جودة أية خطة قبل تنفيذها 
وحددت الخطة التهديدات األمنية عالية الخطورة التي تواجه السلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنية خالل 
األعوام الثالثة القادمة والحلول المقترحة للرد عليها، حيث تتلخص التهديدات بتعثر عملية السالم مع 

كرية على األرض خاصة في الضفة الغربية، انقالب حماس إسرائيل، استمرار االحتالل وإجراءاته العس
في غزة، النمو المتسارع للمجموعات اإلسالمية الراديكالية في الضفة الغربية، انتشار األسلحة غير 
الشرعية في أيدي المجموعات الخارجة عن القانون، التدخالت األجنبية والنشاط المكثف ألجهزة 

ضي الفلسطينية، واستمرار االنقسام السياسي والجغرافي بين الضفة المخابرات األجنبية على األرا
  .الغربية وقطاع غزة

 وشددت الخطة على ضرورة توحيد سياسة واستراتيجية تدريب قوات األمن الفلسطينية، حيث اعتبرت 
تعدد جهات التدريب الحالية بمثابة عقبة كبيرة، كما دعت إلعداد مدربين متخصصين لكل جهاز امني 
وعسكري، والى خفض نفقات التدريب، والى أن يكون التدريب جزءا من منظومة شاملة تقوم على 
أساس التدريب والتسليح والتجهيز والحصول على شبكة اتصاالت السلكية آمنة، تمكن قوات األمن من 

  .إرسال معلوماتها، والى إيجاد خطوط اتصال احتياطية للمستخدمة حاليا
د موازنة األجهزة األمنية بناء على برامج أدائها لتفادي تكرار نفس البرامج في  الخطة دعت إلى إعدا

 مليون دوالر خالل 210أجهزة أخرى؛ حيث تحتاج أجهزة األمن الفلسطينية إلى ميزانية تقدر ب 
ألمن األعوام الثالثة المقبلة من اجل حماية األمن، فيما تحتاج األجهزة لبناء قدراتها التدريبية في قطاع ا

 مليون دوالر سيتم تمويلها من الواليات المتحدة واالتحاد 424وتنظيمها وتطويرها إلى ميزانية تبلغ 
  .األوروبي

خطتنا تهدف إلى إيجاد وبناء أجهزة أمن ذات مهنية عالية، قوية، فعالة تحافظ : " يقول اللواء عطا اهللا
اليف معقولة، تقوم بمهامها بشكل محترف على استقرار األمن في الضفة الغربية ضمن حجم مناسب وتك
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إن المستقبل السياسي للشعب الفلسطيني يعتمد بشكل أساسي على مفهوم "ويضيف ". حسب القانون
  ".األمن

ومن المآخذ على الخطة أنها لم تأخذ بعين االعتبار التطورات السياسية الممكن أن تطرأ على الوضع 
إذ لم تتطرق إلى احتمال إجراء مصالحة مع حماس حيث سيكون القائم خالل األعوام الثالثة القادمة 

عندها من الصعب استيعاب عناصر حماس ضمن األجهزة األمنية القائمة، إذ تدعو الخطة إلى محاربة 
المجموعات المسلحة ومصادرة األسلحة غير الشرعية، كذلك لم تتطرق إلى العملية السياسية المتعثرة مع 

ا يمكن أن ينجم عنها من تدهور امني واحتمال اندالع انتفاضة ثالثة في الضفة الجانب اإلسرائيلي وم
  .الغربية

 عن Defactionalization" نزع الحزبية"على صعيد أخر حققت السلطة الفلسطينية نجاحا ملحوظا في 
 وحتى هذا التاريخ، ضمن خطة تهدف إلى فصل المؤسسة 2007أفراد األجهزة األمنية منذ منتصف 

  .   عن السياسة واالنتماء للتنظيمات واألجندات األمنية الخارجية كما كان سائدا من قبل منيةاأل
  19/3/2010، موقع األمن والدفاع العربي

  
  حرب المستوطنين .57

  عبد الستار قاسم
ماذا تخبئ سرائيل والواليات المتحدة لنا فيما يتعلق باالستيطان إذا استمرت األوضاع العربية 

 على هذا الترهل والضعف والمواالة للعدو؟ تقديري أن األوضاع في الضفة الغربية ستتدهور والفلسطينية
بالمزيد، وسنجد المستوطنين يوما يشنون حربا علينا باسم حرب التحرير، بالضبط كما فعلوا ضد 

  .بريطانيا مع اختالف الظروف
يع االستيطان سواء على مستوي ستستمر إسرائيل بغض النظر عن الحزب أو االئتالف الذي يحكم بتشج

إقامة مستوطنات جديدة أو توسيع ما هو قائم، وستستمر بمصادرة األراضي وصناعة الذرائع المختلفة 
ترفع وتيرة االستيطان تارة، وتارة تنحني قليال، لكن منحنى البناء االستيطاني . لنشاطاتها االستيطانية

هناك اآلن . ين القاطنين في الضفة بما فيها القدسسيستمر بالتصاعد، وسيستمر رفع عدد المستوطن
مجتمع فلسطيني ينتشر في تجمعات سكانية منتشرة بصورة واسع إال من : مجتمعان في الضفة الغربية

ترتبط التجمعات السكانية الفلسطينية بعضها . األغوار، وتجمعات سكانية يهودية تتكاثر سكانا ومواقعا
 ويسهل فصلها بعضها عن بعض من قبل إسرائيل بواسطة الحواجز، ببعض ببنى تحتية غير متطورة،

بينما ترتبط التجمعات الصهيونية ببنى تحتية متطورة وبخدمات تجعل الحياة سهلة، وال يهددهم إال القليل 
  .من العمل الفلسطيني المقاوم

لفلسطينيين في ما أتوقعه هو ان المستوطنين سيصلون إلى مرحلة حمل السالح على مستوى واسع ضد ا
الضفة الغربية، وهم مؤهلون لذلك تدريبا وتنظيما وتسليحا وبإشراف حكومي، وبحجج الدفاع عن النفس 

سيقومون بالهجوم على سكان القرى والمدن الفلسطينية لتحقيق . ضد ما يسمونه اإلرهاب واإلرهابيين
رجة عزل التجمعات بعضها طرد السكان تحت الضغط األمني والتضييق االقتصادي، ورفع د: هدفين

يأمل الصهاينة أن يؤدي هذا إلى تخفيف . عن بعض ليتحول كل تجمع إلى فلك من أفالك المستوطنات
وتحويل المجتمع الفلسطيني إلى مجرد " المجتمع الصهيوني"عدد السكان في الضفة الغربية، وإلى سيادة 

  .تابع يعيش غريبا مهمشا على أرض ال سيادة له عليها
ذا، سيكرر الصهاينة تجربتهم مع الجليل الذي مر عليه سنوات وهو مميز بطابعه العربي في ه

مرت رئيسة وزراء إسرائيل يوما بالجليل فعلقت مستاءة بأنها شعرت وكأنها في سوريا . الفلسطيني
لة قامت إسرائيل في أواخر الستينات والسبعينات بحم. بسبب كثرة القرى العربية وقلة السكان اليهود

تهويد الجليل، ونجحت إلى حد كبيرعلى الرغم من االحتجاجت الفلسطينية المتكررة وأبرزها احتجاجات 
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األسلوب ذاته يتم تنفيذه بالضفة الغربية مع الفارق بوتيرة التنفيذ، إذ كانت مهمة . 1976يوم األرض لعام 
غربية بسبب البعد الدولي الذي يتطلع تهويد الجليل بالنسبة إلسرائيل أسهل بكثير من مهمة تهويد الضفة ال

  .   إلى حل للصراع الدائر واختالف ظروف المنطقتين السياسية
الواليات المتحدة ستسهل عمل إسرائيل االستيطاني كما سهلته عبر عشرات السنين الماضية مع تطعيم 

. ب العربالتسهيل باستنكارات ومعارضة بين الحين واآلخر، ومع بعض عبارات الترضية لألذنا
الواليات المتحدة تؤيد االستيطان، وتدعم إسرائيل في كل ما تعمل، وإن احتجت فذلك بهدف التخفيف من 

  . إحراج حلفائها و عمالئها العرب والفلسطينيين
المستوطنون سيقومون بهجومهم التدريجي على فلسطينيي الضفة الغربية، وتدريجيا يتحول دور جيش 

شرف عام على منع الصراع الدموي بين الفلسطينيين والمستوطنين، وسيحاول إسرائيل التمثيلي إلى م
. ارتداء صورة الحامي للفلسطينيين من هجمات المسوطنين، أو ذلك الذي يفصل بين طرفي المعادلة

سنجد المستوطنين يبادرون ويفعلون فعلهم، وسنرى تدخال من قبل الجيش بين الحين واآلخر بطريقة 
وتدريجيا سيصبح . وسائل اإلعالم، وتستقطب مديح الدول الغربية وبعض الدول العربيةتسترعي انتباه 

. هناك مطلب فلسطيني وعربي بضرورة تدخل جيش إسرائيل لحماية المدنيين الفلسطينيين غير اآلمنين
ردع ال يستغربن أحد أن أحد قرارات مؤتمرات القمم العربية القادمة سيكون مطالبة الجيش اإلسرائيلي ب

المستوطنين وذلك بدخول القرى والمدن الفلسطينية والعسكرة فيها، والتحقيق العادل بقضايا قتل سكان 
  .عورتا أو الولجة أو بيت أمر

وإذا استمرت األمور على ما هي عليه اآلن فإنه من المتوقع أال يأتي المبعوث األمريكي إلى المنطقة 
 إقناع إسرائيل باستعمال جيشها ضد المستوطنين بحزم للبحث في عملية المفاوضات، وإنما من أجل
الدور األمريكي يبقى تمثيليا، وستتحول الضفة الغربية . أكبر، والعمل على التقليل من غلواء المستوطنين

إلى مسرح للمستوطنين يقيمون فيه حكما ذاتيا متصال بإسرائيل، وسنجد إسرئيل عضوا مشاركا في 
  .اء الحكم الذاتي االستيطاني لكي يتمكن الفلسطينيون من التنفسالحراك الدولي من أجل إلغ

هل سنصل حتما إلى هذه المرحلة؟ األمور تسير بهذا االتجاه، لكن تقديري أن المنطقة مقبلة على 
هذا . تحوالت كبيرة وجذرية بسبب التغير الذي طرأ على ميزان القوى، والذي ستدفع إسرائيل ثمنا بسببه

  .ى وضع الضفة الغربية لغير صالح المستوطنينالثمن سيؤثر عل
20/3/2010  

  
  صواريخ غزة وموسم الحجيج إليها .58

  عريب الرنتاوي
دائما هناك أسباب وجيهة إلطالق الصواريخ على إسرائيل ، فالعدوان على الضفة والقـدس واألقـصى                

قطاع غزة المجـوع    والمقدسات ، مستمر من دون توقف ، وعمليات الحصار والقتل والتجويع ضد أبناء              
مستمرة وتشتد إحكاما ، والتنكر اإلسرائيلي للحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ، يثير الغضب واالستفزاز              

  .حتى النخاع
لكننا مع ذلك ، وفوق ذلك ، ننظر بعين الشك والريبة لصواريخ األيام القليلة الفائتة ، والتي أردى أحدها                   

اريخ التي قيل أنها انطلقت ثأرا للقدس والمقدسات ، عكّـرت صـفو             عامال تايلنديا صريعا ، فهذه الصو     
زيارة وزيرة خارجية أوروبا غير المسبوقة للقطاع وأطلقت سيل اإلدانات على لسان بان كـي مـون ،                  
والرجل والحق يقال ، سباق في إدانة الفلسطينيين وال يعوزه المبرر ، ومتلعثم جدا ومتردد للغايـة فـي                   

  .عن الجانب اإلسرائيلي ، وما أكثرها" االرتكابات" عندما تصدر فعل الشيء ذاته
لقد كنّا بحاجة ماسة لزيارات المسؤولين الدوليين رفيعي المستوى إلى قطاع غزة للتعريف بمعاناة أهله ،                
ووضع قضية الحصار المنسي على جدول أعمال المجتمع الدولي وفي قلب دائرة الضوء من جديد ، ففي                
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غزة وأهلها أوال ، ولحماس وحكومتها ثانيا ، وللمقاومة ونهجها ثالثا ، فال أحد له مـصلحة                ذلك مصلحة ل  
في خنق غزة أو في اختناق حماس في غزة ، إال الذين يريدون أن يجعلوا من تجربة حكم حمـاس فـي                     

ـ               إيـاكم  : ةالقطاع ، عبرة لمن اعتبر ، وأنموذجا طاردا يوظف في االنتخابات الفلسطينية والعربية المقبل
  .والتصويت لإلسالميين ، فهكذا سينتهون وتنتهون

ولقد كان الفتا حقا ، أن بعض الصواريخ األيام األخيرة ، قد تسابقت إلى إعالن المسؤولية عن إطالقهـا                   
 كتائب األقصى ، ومنظمة جهادية سلفية غير معروفة ، وهو أمر يطرح الكثير من عالمات                -حركة فتح   

، فإذا كان مفهوما أن يبادر السلفيون الجهاديون إلى إطالق صواريخ اإلحراج لحماس             االستفهام والتعجب   
، فبأي عين تطلق فتح صـواريخها       " المزايدة والمعايير المزدوجة  "من دون أية خشية من االتهام بمقارفة        

 من غزة ، وهي التي تمنع حمل سكين مطبخ في الضفة ، وكيف يمكن للكفاح المسلح أن يكـون طريقـا         
السترداد الحقوق في القطاع شبه المحرر ، وأن يكون فعال جنائيا وخروجا محظورا على القـانون فـي                  
الضفة المستباحة ، أليست الصواريخ والحالة كهذه ، جزءا من لعبة السلطة والصراع عليها ، اال تريـد                  

إذاقـة الحركـة     - كما يقول بعض نشطاء فـتح        -أوساط في فتح أن تحرج حماس نكاية بها ، أو ربما            
  .؟،2006اإلسالمية مرارة الكأس التي سبق لها أن أذاقتها لياسر عرفات وسلطة فتح قبل العام 

كنا نريد لموجة بيانات الشجب والتنديد باالستيطان اإلسرائيلي أن تصدر خلوا من أية إدانة من أي نوع ،                  
تم بهدوء ومن دون تعكـر صـفوه        ، وكنا نريد للحجيج الدولي صوب غزة أن ي        " اإلرهاب الفلسطيني "لـ
التي انطلقت لحظة انطالق الصواريخ ، وكنّا نريد ولما نزل ، أن تخـضع              " مسيرة البراء من المشركين   "

ـ     " المقاومة"هذه القوى    ال يخـضع لعوامـل     " قدس أقداس "، لكأنها   " صنمية"للسياسة ، وأن تتعامل معها ب
لقلنا أن هذه الصواريخ إنمـا      " نظرية المؤامرة "ن أنصار   الزمان والمكان والحساب والتحسب ، ولو أننا م       

الجهـل والمقـامرة    "صدرت بقرار من تل أبيب وليس من غزة ، لكن وبعد كل ما اكتوينا به من نيران                  
لم نعد نستبعد قيام البعض منا بمقارفة ممارسات ال تخدم إال خـصومنا          " واالنفصال عن العالم المحيط بنا    

  .وأعداءنا
  22/3/2010ألردن، الدستور، ا

  
 مجرد فقاعات.. فقاعات .59

 بثينة شعبان
 اإلسرائيلية وما جرى منذ -وسط زحمة من التصريحات والتعليقات والتحليالت حول العالقة األميركية 

زيارة جو بايدن إلسرائيل وما يسمى بالشروط األميركية األربعة إلسرائيل، كتب مارك بيري مقاال في 
إحراج بايدن : إيجاز بترايوس«:  بعنوان2010) آذار( مارس 13بتاريخ » ةالسياسة الخارجي«مجلة 

من العام الحالي قام ) كانون الثاني(وقد شرح بيري أنه في السادس عشر من يناير . »ليس كل القصة
فريق من ضباط القيادة المركزية ومسؤولين عن مصالح األمن األميركي في الشرق األوسط بتقديم 

ون لهيئة األركان المشتركة التي يرأسها األدميرال مايكل مولين حول النزاع عرض في البنتاغ
اإلسرائيلي الفلسطيني، وكان هذا الفريق قد أرسل من قبل رئيس هيئة األركان الجنرال ديفيد بترايوس 

 .»قلقه من عدم التوصل إلى حل للنزاع«ليؤكد على 
اليات المتحدة ال تستطيع ردع إسرائيل، ولذلك وكان ملخص العرض أن العرب بدأوا يقتنعون بأن الو

فإن العرب بدأوا يفقدون ثقتهم بالواليات المتحدة ووعودها، وأن التعنت اإلسرائيلي في مسألة الصراع 
وأضاف العرض أن .  اإلسرائيلي يشل موقع ودور ومكانة الواليات المتحدة في المنطقة-الفلسطيني 

» عيفة في نظر العرب، بل إن موقعها العسكري في المنطقة يتالشىالواليات المتحدة لم تصبح فقط ض«
ويقول بيري إن اإليجاز الذي قُدم . على الرغم من وجود مئات اآلالف من الجنود األميركيين في المنطقة

إلى مولين بطلب من بترايوس كان له وقع القنبلة على البيت األبيض، ولذلك فإن إدارة أوباما أرسلت 
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 بترايوس -ويضيف مارك بيري أن بايدن نقل فحوى تقرير مولين . لقاء مع غابي أشكينازيمولين إلى 
إن ما تفعله هنا يهدد أمن قواتنا المقاتلة في . لقد أصبح األمر خطيرا بالنسبة لنا«: إلى نتنياهو بقوله

لرسالة في غاية لقد كانت ا. »العراق وأفغانستان وباكستان، وهذا يعرضنا ويعرض األمن اإلقليمي للخطر
: ويختتم بيري مقاله بالقول. »إن التعنت اإلسرائيلي يكلفنا حياة أميركيين«الوضوح، كما يقول بيري، 

 األميركية، –في الوقت الذي يظن فيه البعض أن زيارة بايدن إلى المنطقة قد غيرت العالقة اإلسرائيلية «
ماضي حين أرسل ديفيد بترايوس تحذيرا واضحا ال) كانون الثاني(فإن التغيير الحقيقي حدث في يناير 

إن عالقة أميركا بإسرائيل مهمة، ولكنها ليست في : إلى البنتاغون من خالل الفريق الذي قدم العرض
 .»أهمية حياة الجنود األميركيين

ى هذه اإلضاءة الحقيقية على كل ما نشر في اإلعالم منذ زيارة بايدن إلى حد اليوم مهمة جدا، ألنها تر
 اإلسرائيلي من جهة، -أن هذا العرض األميركي يدرك ترابط األمور بين فلسطين والصراع العربي 

كما أنه يعترف، ولو بشكل غير مباشر، أن . وما يجري في العراق وأفغانستان وباكستان من جهة أخرى
 المنطقة أن قضية فلسطين واألراضي العربية المحتلة هي جوهر ما يجري في المنطقة وال يمكن لهذه

تهدأ إال بعد إحالل العدالة في فلسطين وتحرير شعب فلسطين من االضطهاد الصهيوني وإعادة الحقوق 
 .العربية كاملة

إن فحوى هذا القلق مستمد من لقاءات عقدها الفريق المكلف بإعداد هذه الدراسة مع قادة عرب 
ا عن عدم قدرتهم على االستمرار في ومسلمين، معروفين بمطاوعتهم للرغبات الغربية، الذين عبرو

إسدال الصمت المطبق، كما هو جار حاليا، على ما يقوم به المتشددون اإلسرائيليون من جرائم يومية 
ولكن الرسالة الحقيقية . بحق الفلسطينيين من قتل واغتيال وعنف وتهويد إحدى أقدس مقدسات المسلمين

اب الشأن، رسالة القادة العرب المعنيين بحماية المقدسات التي يجب أن يسمعها الغربيون هي رسالة أصح
وكلما كانت هذه الرسالة قوية وواضحة وجدية، اضطر اآلخرون إلى أخذها بجدية . العربية اإلسالمية

 .والتوقف عندها مليا
 اإلسرائيلية لم يؤد إلى فك أسير -إن أسبوعا من التكهنات عن مسار األمور في العالقة األميركية 

لسطيني واحد، أو حماية بيت مقدسي من الهدم، أو السماح لفلسطينيين عزل بالصالة في المسجد ف
» القلق«األقصى، ولم تتعد المواقف األميركية واألوروبية والرباعية النقد اللفظي لالستيطان كالتعبير عن 

ل، وبالطبع التأكيد للمرة المترافق مع التأكيد على التحالف االستراتيجي بين الواليات المتحدة وإسرائي
من دون أي اعتبار ألمن الفلسطينيين » أمن إسرائيل«المليار على التزام الواليات المتحدة والغرب بـ

هذا االلتزام الذي يعني تمويل االستيطان، وتوفير الدعم العسكري، والحماية الدولية . وحريتهم وحقوقهم
د فقاعات لفظية إعالمية؛ ما إن تظهر هنا وهناك حتى له، مما يجعل من كل هذه المواقف الغربية مجر

فعلى الرغم من كل العنف اإلسرائيلي الذي استخدمته قوات االحتالل ضد . تنفجر في وجه متداوليها
المصلين في القدس، وعلى الرغم من قتل وجرح واعتقال المدنيين المتواصل في الضفة، وعلى الرغم 

زة المحاصرة منذ ثالث سنوات، فإن ممثلة االتحاد األوروبي من قصف الطائرات اإلسرائيلية لغ
ولم تستنكر مالحقة الجنود اإلسرائيليين للمقدسيين بالكالب والسالح، » من الطرفين«استنكرت العنف 

وقتل األطفال، واعتقال المدنيين وتهجيرهم، وهدم المنازل الفلسطينية بهدف تهجير أصحابها األصليين 
 .ن اليهود بدال منهموإحالل المستوطني

إن جميع تلك التصريحات الغربية تبقى مجرد فقاعات إعالمية إذا لم تترافق باألدوات التي تتعامل بها 
ولكن . الواليات المتحدة مع العرب والمسلمين، كإصدار قرار ملزم من قبل مجلس األمن ترافقه العقوبات

األول في إبعاد النظر عن الجرائم اإلسرائيلية : كيةلهذه الفقاعات هدفين في اتجاهين في السياسة األمير
في مساعدة من ال يريدون من العرب اتخاذ خطوات : وثانيا. اليومية ضد المدنيين الفلسطينيين العزل

واجبة لدعم الشعب الفلسطيني، ولكن لمن يتوقع أن تدعم الواليات المتحدة وأوروبا قضية العدالة والحرية 
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فمعاداة العرب والمسلمين سياسة رسمية ! هيهات: ا في كوسوفو مثال، نقولفي فلسطين كما دعمته
أميركية ثابتة، ومثل هذه الفقاعات تخدم إبقاء الشعب الفلسطيني أعزل من أي دعم حقيقي في صراعه 
مع قوة تجهز على حقوقه وحياته ومستقبل أبنائه، ولذلك ترى البعض يتوسم الخير في إدانات 

 عرى الدعم األميركي لكل مشروعات الصهاينة االستعمارية المستمرة منذ ستين وتصريحات ال تفصم
عاما بينما تستمر في إحكام الخناق على ماليين الفلسطينيين، فتحرمهم من الحرية والعدالة وحقوق 
اإلنسان، وتمنع تحويل أي أموال لهم بعد أن صنفتهم جميعا باإلرهابيين وصنفت حتى األموال الالزمة 

 .عامهم وصحتهم بأنها أموال لدعم اإلرهابإلط
وال أعلم لماذا ال تجد الرباعية والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي لغة أقوى لتستخدمها مع إسرائيل 

، بينما يقفزون فورا إلى فرض العقوبات الصارمة على »تدعو، وتدين، وتنتقد«من كلمات بائسة مثل 
ك عواصم العالم لدعم هذه العقوبات وذلك الدعائهم مرة بأن العراق الدول العربية واإلسالمية، وتحري

يمتلك أسلحة دمار شامل، أو أن إيران متورطة في إنتاج قنبلة نووية مرة أخرى، أو أن تلك الدولة تدعم 
قد يغدو هذا اإلجراء ضربا من الخيال بسبب التحالف . وإلخ، من االختالقات الوهمية.. اإلرهاب

 اإلسرائيلي، وبسبب العداء المتأصل في الثقافة والسياسة الغربية تجاه العرب -األميركي االستراتيجي 
المسلمين، ولكن من الممكن أن يصبح واقعا حالما تتخذ الدول العربية واإلسالمية قرارا باعتبار كل من 

. ك في الجريمةيدعم االستيطان أو ال يتخذ موقفا حازما حيال الجرائم اإلسرائيلية في عداد من يشار
وهناك إجراءات كثيرة يمكن للعالمين العربي واإلسالمي اتخاذها لوضع حد لإلذالل الذي يتعرض له 
شعب فلسطين العربي الذي يبذل جهده لحماية األقصى بصدور أبنائه العارية بينما يالحقهم جنود يهود 

 .»ألمن إسرائيل«مدججون بالسالح وبالدعم األميركي 
 مولين هي إشارته الضمنية إلى جدوى الوقفة العربية -ض الذي قدمه فريق بترايوس إن أهمية العر

واإلسالمية ليس في وجه االحتالل اإلسرائيلي وحسب، وإنما في وجه كل من يؤيده ويدعمه بالمال 
والسالح، وكل من يوفر له الغطاء الدولي كي يستمر في تهويد األرض والمقدسات، وحقوق شعب أصيل 

 من أرضه ودياره، ويحرم من حريته واستقالله، ويتعرض لكل أساليب الجرائم ضد اإلنسانية أمام يقتلع
  .ومسمعه» المتحضر«مرأى العالم 

 22/3/2010الشرق األوسط، 
  

  ماضياً وحاضراً.. سياسات واشنطن تجاه القدس .60
  دوري غولد

.  البناء في القدس الى حد األزمة      قررت إدارة أوباما تصعيد الخالف بينها وبين اسرائيل في قضية خطط          
وجندت االدارة، من أجل ذلك، المستوى الرفيع كله من وزيرة الخارجية، هيالري كلينتون، الى مستشار               

  .الرئيس ديفيد اكسلرود
. بخطط البناء االسـرائيلية   " التنديد"في بدء االزمة، وبالتشاور في واشنطن، طلب من نائب الرئيس بايدن            

  .غة تستعمل في األغلب في أشد العثرات الدبلوماسيةاستعمل بايدن ل
وقد صبغ جـزء    . جرى توجيه وسائل االعالم االميركية توجيهاً مكثّفاً، واستعملت أحيانا لغة الذعة جدا           

االسرائيلي في  " الرفض"من وسائل االعالم االميركية بنغمة شريرة عندما اثيرت أسئلة مثل هل يعرض             
  .القوات االميركية في العراق وافغانستان للخطر؟موضوع البناء في القدس 

ربط ضباط كبار في الجيش االميركي بين استمرار النزاع االسرائيلي ــ العربي وبين مكانة الواليات               
تعلمـون أن   . المتحدة في الشرق االوسط، لكنهم لم يتهموا اسرائيل بأن سياستها تعرض قواتهم للخطـر             

، وتدافع بذلك   "االرهاب"ركي في المعلومات االستخبارية وطرق محاربة       اسرائيل تشترك مع الجيش االمي    
  .عن حياة الجنود االميركيين ال كما ألمح على نحو مدحوض
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هل يمكن أن نرى توجه االدارة في موضوع القدس على أنه استمرار للتوجه التقليدي تجاه إسـرائيل، أم                  
  طرأ تحول حاد في هذه االيام قياساً بالماضي؟

، بعـد   1967يح هو أن الواليات المتحدة لم تعترف قط بضم إسرائيل لشرقي القدس فـي تمـوز                 الصح
لكن السياسة االميركية في السنين التي تلت ذلك تميزت بتنوع كبير وتـأثرت         . انقضاء حرب االيام الستة   

  .بمعضالت مختلفة
ال، لم تشأ الواليات المتحدة     مثال في حين يدعو مجلس األمن الى استمرار الوضع الراهن الذي سبق القت            

ينبغي أن نتذكر ان الواليات المتحدة لم تعترف قط بسيادة االردن           . 1967تخليد الوضع الذي سبق حرب      
 1948والى ذلك غزت االردن القدس على نحو وصفه األمين العام لألمم المتحدة في العام               . على القدس 

 في حرب دفاعية؛ طرد األردنيون جميـع        1967لعام  ، ثم دخلت إسرائيل المنطقة في ا      "عدوان مسلح "بـ  
 سنة، وعلى ذلك ال 19السكان اليهود من المنطقة التي احتلوها ومنعوا دخول اليهود األماكن المقدسة مدة          

  .نقبل بعودة الواقع الذي ساد قبل حرب االيام الستة وتقسيم القدس من جديد
ا القانون الدولي الذي عين بعد ذلك مستشاراً قانونيـاً          وقد قرر ستيفان شفيبل، الخبير االميركي في قضاي       

إلسرائيل حق التملك،   " انه   1970لوزارة الخارجية ورئيساً بعد ذلك للمحكمة الدولية في الهاي، في العام            
  ...".وهو أقوى من حق االردن، في المنطقة التي كانت فلسطين، في القدس كلها

، آرثر غولدبرغ، بعد سنين مـن ذلـك أن          1967متحدة في العام    كذلك ذكر السفير األميركي في االمم ال      
 الذي أصبح اساسا للمسيرة السلمية االسرائيلية ــ العربية، لم يـذكر القـدس              242قرار مجلس األمن    
  ".هذا الحذف تم عمداً: "صراحة، وأضاف

رائيل فيما يتعلق   إدارة جونسون لسياستها اللينة نحو اس     " نيويورك تايمز " هاجمت صحيفة    1969في تموز   
بعد ذلك زاد الخط االميركي صرامة مع انتخاب ريتشارد نيكسون لمنصب الرئاسة، وهو الـذي           . بالقدس

في السنين التي تلت ذلك سعت االدارات       ". أرضاً محتلة "وصف سفيره في حينه شرقي القدس ألول مرة         
بل ان الرئيس كارتر    . نحو شرقي القدس  التالية الى الفصل بين السياسة نحو الضفة الغربية وبين السياسة           

وبخ سفير الواليات المتحدة في األمم المتحدة، الذي صوت خطأ، مؤيداً قراراً يتناول على نحـو متـساو                  
  .المستوطنات في الضفة الغربية واالحياء اليهودية في شرقي القدس

 الفروق في التوجه بينهمـا      في الماضي عرفت الواليات المتحدة وإسرائيل كيف تواجهان بل تتغلبان على          
 بين اسـرائيل ومنظمـة      1993فقد بذلت ادارة كلينتون ثروة سياسية في اتفاقات اوسلو          : في شأن القدس  

التحرير الفلسطينية، لكنها أدركت جيداً الموقف الصلب لرئيس حكومة اسرائيل، اسحاق رابـين، الـذي               
  ".القدس موحدة" أن اسرائيل ستحافظ على 1995أعلن في الكنيست قبل شهر من مقتله في تشرين الثاني 

لقد فهم مجلس الشيوخ موقف رابين في هذا الشأن، وأيد في التصويت في تلك السنة على مسألة السفارة                  
فـي  . الموقف االسرائيلي في شأن القدس الموحـدة      )  معارضين 5 مقابل   93(في القدس، بأكثرية حاسمة     

  .لي على هذا الموضوعذلك الحين ساد اجماع أميركي ــ اسرائي
في نهاية المحادثات في اتفاقات الخليل أرسل رئيس الحكومة، بنيـامين نتنيـاهو، مبعـوثين الـى إدارة                  
كلينتون، ليبينا أن الحكومة، اثر نشر الجيش االسرائيلي من جديد في الخليل، تنوي بناء حي جديـد فـي               

الخطة، لكنه أدرك أنه يوجد في الدبلوماسـية        لم يؤيد الرئيس كلينتون     . شرقي القدس، في جبل أبو غنيم     
وهكذا عندما كان مجلس األمن يوشك أن يندد باسرائيل بسبب بنـاء الحـي الجديـد،                ". أعط وخذ "مبدأ  

استعمل سفير الواليات المتحدة في األمم المتحدة، بيل ريتشاردستون، قرار النقض مرتين على محاولتين              
لكن بعد ذلك اقترح كلينتون تقسيما من جديد للقدس في غضون           . لشأنلمنع اجازة اقتراح القرار في هذا ا      

سنتين، يشتمل على ضم االحياء اليهودية في شرقي المدينة، لكن اقتراحه نبع من موقف حكومة اسرائيل                
  .في ذلك الحين تحت رئاسة رئيس الحكومة آنذاك ايهود باراك

***  
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يلحـظ  . تعمال ضغوط على اسرائيل بواسطة إمالء قوي      يبدو اليوم ان ادارة أوباما قررت، على علم، اس        
تغير في السياسة االميركية منذ عدة شهور، عندما عبرت االدارة عن عدم الرضـا عـن خطـط بنـاء                    

  .اسرائيلية في الحي اليهودي القائم منذ زمن، حي جيلو
لحه في المنطقـة    ينبغي افتراض أن البيت االبيض يعتقد أن زيادة صرامة الموقف االميركي ستخدم مصا            
  .وفي العالم العربي، وأن الفائدة التي سيحصل عليها من ذلك ستزيد على الضرر الممكن

لكن الواقع سيبين ان سياسة االدارة لن تسهم في السلم واألمن فـي الـشرق االوسـط، فالفلـسطينيون                   
انتفاضة ثالثة؛ ولـن    ، وقد بدأنا نسمع دعوات متكررة الى        "تطرفا"سيتحصنون بقوة أكبر في مواقع اكثر       

تزداد ثقة الدول العربية بالواليات المتحدة الن ما يهمها سؤال كيف ستنجح االدارة في تثبـيط التهديـد                  
  .الذري االيراني

المزية االستراتيجية التي ستنشأ لواشنطن من المواجهة الحالية مع اسرائيل ضئيلة، وقد تفضي بالـشرق               
  .االوسط الى اتجاهات خطرة

  " اليومإسرائيل"
 22/3/2010األيام، فلسطين، 
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  محمد الخصبة. د
تبدي دوائر التحليل والدراسات اإلسرائيلية هذه األيام تخوفا وقلقا من احتمال سيطرة حماس على الضفة               

اعلية لعل أبرزها عمليات مكثفـة      بشكل او بآخر قد ال تكون على النمط السابق في غزة بل بأوجه اكثر ف              
للمقاومة ومواجهات مع القوات اإلسرائيلية التي تجتاح الضفة أحيانا إذ أصبحت هـذه القـوات تواجـه                 
صعوبة وتحسب حسابا في دخول مناطق الضفة والتمركز فيها ، وان هذا النوع من المواجهات سـوف                 

ود مقرات ومكاتب ظاهرة وثابتة يـسهل       توفر لحماس سيطرة شعبية سريعة على الضفة دون حاجة لوج         
استهدافها من قبل السلطة او الجيش واألمن اإلسرائيلي  في الضفة  ، لذلك فهم يتشددون وقد يمـانعون                   
في إعطاء حماس تهدئة او هدنة تخدم هذا الهدف الذي يخافون منه ، وقد أشرت في تحليل لي قبل نحـو             

 حماس على الضفة حتمية وشعبية وقد أوردت في حينه          عامين وبعيد سيطرة حماس على غزة ان سيطرة       
  . مقومات هذه السيطرة وال داعي إلعادة تفاصيلها اآلن فهي منشورة في عدد من الصحف والمواقع  

ولكن السؤال المطروح وبشده هذه األيام هل شعبية حماس في الداخل التي تشهد تـصاعدا كمـا تـشير                   
كما تشير  % 85 عليه في االنتخابات النيابية لتصل الى نحو         التي حصلت % 65التقديرات تخطت حاجز    

أحدث التقديرات توازي شعبيتها في الخارج وبين فلسطيني الشتات ؟ وما نوعية هذه الشعبية هل هي زبد                 
كغثاء السيل أم هي انتماء في الداخل ووالء في الخارج لها أسس ومرتكزات سوف تظهر فـي الوقـت                   

  المناسب ؟ 
 هذه التساؤالت ال بد من تناول أمور مهمة أولها المستجدات المحلية واإلقليمية والدولية بعد               لإلجابة على 

سيطرة حماس على غزة التي أثرت او سوف تؤثر على شعبية حماس ال سيما بين فلـسطيني الـشتات،                   
  . وثانيها مظاهر شعبية حماس في الخارج،و على ضوء ذلك كله نوعية هذه الشعبية ومرتكزاتها

ان كل المستجدات على الساحة الفلسطينية واإلقليمية والدولية قد خدمت حركة حماس في تعاظم شعبيتها               
وتعميق انتمائها في الداخل ووالئها لدى الشعب الفلسطيني في الخارج خالفا للتقـديرات التـي توقعهـا                 

من ان حصار حماس في     البعض في السلطة والدوائر السياسية واإلعالمية في الغرب وأمريكا وإسرائيل           
غزة وإطباق الحصار عليها وعلى قطاع غزة بأكمله  سوف يضعفها ويـضعها فـي خانـة االرتبـاك                   
واالشتباك مع أهلها وحاضنتها الشعبية  في القطاع  مما يؤدي الى اضمحالل شعبيتها او خلخلتهـا فـي                   

  . الداخل والخارج 



  

  

 
 

  

            34 ص                                     1736:         العدد       22/3/2010اإلثنين  :التاريخ

شهد به ويعطي موضوعية يدعم هذا التحليل الذي        وقد حاولت ان أجد مظهرا واحدا ولو كان ضعيفا الست         
يقول ان حماس أصبحت ضعيفة في ظل الحصار إال أنني لم أجد، بل ما وجدته على الصعيد المحلي في                   
غزة وما حدث إقليميا ودوليا أضفى متانة في شعبية حماس وقدرتها الفعلية للسيطرة على الضفة وهو ما                 

  . آلن يثير هواجس اإلسرائيليين وقلقهم أ
لقد أبدت حماس صمودا غير متوقع في وجه الحصار واستطاعت عبر األشهر الماضـية مـن تـوفير                  
االمكانات وكسر الحصار بتكتيكات وأساليب مبتكرة أمنت سبل العيش ألهل القطاع ، وهي تحاول ابتكار               

ـ                 ا وتحركاتهـا   أساليب متجددة وال يبدوا ان هناك تملمال شعبيا ضد حماس بل ما يظهر دعمـا لخطواته
وسيطرتها وقد شاهدنا عملية كسر الحصار واجتياز الحدود عبر معبر رفح والذي امتازت كمـا اجمـع                 
المراقبون باالنضباطية والسيطرة والتنظيم رغم جموع اآلالف الذين عبروا الحدود ، وهنا النتيجة المهمة              

 تصاعد شـعبية حمـاس فـي        ان الحصار والصمود واجتياح معبر رفح  قد ساهمت مساهمة كبيرة في           
الداخل والى تنامي شعبية حماس بشكل مضطرد وكبير في الخارج سيما مع الهبة والتعاطف الكبير التي                

  . أبدته الشعوب العربية واإلسالمية مع واقع الحال في غزة
في ومما زاد هذه الشعبية عمقا وتجذرا في الوجدان  والتصاقا اكبر بحركة حماس هو ان هذه النجاحات                  

عمليات المقاومة في غزة التي اقترنت بالحصار والجوع لم يقابلها سوى فشل ذريع في عمليـة الـسالم                  
ومحادثاتها بين السلطة في رام اهللا والكيان اإلسرائيلي ، وقد أصبحت هذه المحادثات محل تندر وسخرية                

س مـصداقية فـي   لدى الشعب الفلسطيني الذي مل وضجر من االسطوانات الممجوجة مما أعطى حمـا       
  . طروحاتها يضاعف من شعبيتها ويعمق من متانتها ووالئها في الوجدان الشعبي

يقابل ذلك غباء بل وحماقات اسرائيلية متسرعة وهي سلسلة مدركة ومعروفة سواء بالعدوان الفاشل على               
جرما على شخص   غزة وما بينهما الى عمليةالموساد االخيرة في االمارات التي اجتمع فيها نحو ثالثون م             

المبحوح مستخدمين اساليب وتقنيات وجوازات وجنسيات ال يمكن وصفها اال بالغباء االستخباري ناهيك             
ما رافقها من حشد اعالمي كشف حقيقة الحمق والجبن االسرائيلي وعمقت شـعبية حمـاس وحـصلت                 

  ..حماس على تعاطفا من الفلسطينين في الخارج غير مسبوق
ة اإلقليمية والدولية مؤخرا من تعمق التوحل األمريكي في العـراق وأفغانـستان             ان ما حدث على الساح    

واإلخفاقات التي تتوارد إنباؤها يوما بعد آخر والتي عززت من مكانة إيران اإلقليمية علـى الـساحات                 
 المختلفة وال سيما ما حدث  في لبنان من انتكاسة غير متوقعة لمحور االعتـدال وامتداداتـه اإلقليميـة                  

والدولية  الذي ظهر عاجزا في دعم حلفائه  أمام حزب اهللا  وحلفائه وما تم من حسم سريع للموقف أذهل             
الجميع وجعلهم في خانة المتفرج المتمسمر الذي ال يحرك ساكنا ، والن حزب اهللا نهج مقاومـة علـى                   

الفعـل وهـذا    غرار حماس بل هو حليف استراتيجي لحركة حماس في محور الممانعة فقد أعطى هـذا                
الحسم عزيمة وقوة معنوية وسياسية لحركة حماس شد من أزرها ورفع شعبيتها بشكل كبير بين فلسطيني                
الشتات السيما ان كل ذلك يرتبط  بالقلق والخوف المصيري الذي تعاني منه إسرائيل هذه األيام والـذي                  

زوال إسرائيل والذي يتحدث عنـه      يقابله تفاؤل غامر على الساحة العربية واإلسالمية أصبح يسود حول           
إيران وحزب اهللا وتحالفهم الممانع وما يتم تداوله من قدرات عسكرية كبيرة قادرة على توجيـه ضـربة             

  … قاسمة وحاسمة وتدميرية إلسرائيل 
ان ظهور رايات حماس وصور مؤسس حركة حماس الشيخ احمد ياسين الى جانب صور السيد حـسن                 

بي وبالذات الفلسطيني في الخارج يعطي داللة واضحة علـى مـدى الـوالء              نصرا هللا في الشارع العر    
لحركة حماس التي أصبحت تمثل أمال لعودتهم الى ارض اآلباء واألجداد في فلسطين لذلك فان قيـادات                 
حماس تكثف تركيزها الحديث في العودة الى فلسطين ارض اآلباء واألجداد ونجد ذلك اكثـر وضـوحا                 

  . حماس في الخارج التي غالبا ما يتم تقييمها على إنها اكثر تشددا من الداخلوتشددا لدى قيادة 
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لقد أصبحت ظاهرة متابعة قناة األقصى الفضائية التابعة لحركة حماس واضحة من قبل فلسطيني الخارج               
ذه تشير الى حجم الوالء الى هذه الحركة ال سيما عندما نرى ونسمع حجم تفاعلهم الكبير والمتعاظم مع ه                 

القناة والذي يبدوا واضحا من حجم االتصاالت والمسجات التي تصل الى هذه القناة وتظهر على الشاشة                
وقد أشارت عدة استطالعات للرأي ان قناة األقصى والمنار والجزيرة هي اكثر متابعة وتفاعال ال سـيما                 

فلسطين وتحظهم العـودة    بعد أصبحت فضائية الجزيرة تقدم صورا ورسائل وحكايات تتعلق بالعودة الى            
  . الى ارض اآلباء واألجداد في فلسطين 

ان مرتكزات شعبية حماس الرئيسة في الخارج تعتمد باإلضافة الى ما سبق من أسباب ومرتكزات مهمة                
على شوق وحنين فلسطيني الشتات في الخارج  الى وطنهم وتطلعهم اكثر من السابق أضعافا مـضاعفة                 

ارض اآلباء واألجداد والعزة والكرامة وهذا ما يالحظه كافة المراقبين بعـد ان             الى العودة الى فلسطين     
فشلت كل محاوالت اللف والدوران واألغراء والتوطين ، وكما يقول احدهم في الفضائيات التلفزيونيـة               
واإلذاعية معرش دوالي في فلسطين أعظم من كل المناصب والجوازات رغم انه يحمـل جـواز سـفر                  

لذلك فان شعبية حماس بين فلسطيني الخارج ليست سطحية او زبد كغثاء السيل كمـا يحلـو                 بريطاني ،   
للبعض ان يصورها او كما يتوهم البعض قدرته على تثبيتها على هذا النحو خدمة لمـصالح شخـصية                  
ضيقة وخداعا لآلخرين ، بل ان هذه الشعبية كما تشير كل المعطيات تمثل انتماء لفلسطيني الداخل مـن                  

الل استيعابهم تنظيميا ومؤسسيا وعسكريا وامنيا في كافة مؤسسات الحركة وهو والء وجداني ال يمكن               خ
كبحه او تحجيمه او االلتفاف عليه لحركة حماس في الخارج التي ترفع شعار العودة الى فلسطين بقـوة                  

  إعالما وسياسة وعمال مقاوما ، 
ة في بيت احد االصدقاء حضرها بعض الشخصيات        ويكفي ان أشير هنا الى محاضرة لها دالالت واضح        

تناولت القضية الفلسطينية وفي نهاية المحاضرة ثارت سيدة استفزتها المحاضرة وهي تقول بعد ان اثنت               
على حركة حماس لماذا تعتبر القضية الفلسطينية هي عودة الضفة وإقامة الدولة الفلسطينية عليهـا فقـط           

 السنا عربا وفلسطينيين أنا من مواليـد        1948ر وأين نحن فلسطيني عام      فأين فلسطين من النهر الى البح     
خارج فلسطين ولكن شوقي لفلسطين وحبي ووالئي لحماس وأتطلع للعودة الى ارض اآلباء واألجداد في               
فلسطين وال نقبل عنها بديال وان ما تطرحه حماس وتؤكد عليه وتتشدد فيه من العودة الى فلسطين يجعلنا               

  … ا ونشد على يديها نتمسك به
  22/3/2010لندن، -مركز الشرق العربي لدراسات
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