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  جيشنا سيبقى على حدودنا مع األردنو "سرائيلإ"القدس ليست مستوطنة وانما عاصمة : نتنياهو .1

 رئيس الـوزراء    ، أن  واشنطن  من أندرو كوين وجيفري هيلر    من،  23/3/2010وكالة رويترز،   ذكرت  
 القاها في واشنطن امـام لجنـة الـشؤون العامـة            ةكلم،  في    قال يوم االثنين   االسرائيلي بنيامين نتنياهو  

وذلك بعد انتقادات أمريكية لبناء منازل لليهود       "  مستوطنة القدس ليست "  إن    ،)ايباك (اإلسرائيلية األمريكية
الشعب اليهودي كان يبني القدس منذ      "وقال نتنياهو في كلمته      .في ارض متنازع عليها في القدس وحولها      

قـال   و ."انما هـي عاصـمتنا    . والقدس ليست مستوطنة  .  عام والشعب اليهودي يبني القدس اليوم      3000
االحيـاء  "ايباك ان كل الحكومات االسرائيلية نفذت اعمال بناء فيمـا قـال انهـا               نتنياهو في كلمته امام     

  .1967بالقدس منذ عام " اليهودية
 -وقطعا الفلسطينيون   الجميع االمريكيون واالوروبيون واالسرائيليون-الجميع يعرفون "واضاف قوله 

ذلك فان بناءها ال يمنع بأي حال ول. الجميع يعلمون ان هذه االحياء ستكون جزءا من اي تسوية سلمية
  ."امكانية تنفيذ حل الدولتين
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ان حكومتـه اثبتـت      زعـم    نتنياهو، أن    وكاالت ، عن واشنطن من،  23/3/2010وكالة سما،   وأضافت  
التزامها بالسالم، مشيرا الى انها قامت بازالة حواجز عديدة في الضفة الغربية، واعلنت عن تعليق اعمال                

ات، في حين لم تقم السلطة الفلسطينية بشيء سوى وضع الشروط وقيادة حملة دولية              البناء في المستوطن  
ودعا نتنياهو رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الـى الـشروع فـي              .للمس بشرعية دولة اسرائيل   

 مفاوضات مباشرة بين الجانبين، مؤكدا استعداد اسرائيل لتقديم التنازالت الالزمة، ولكنه شدد ايضا على             
واشار نتانياهو الى ان اي تسوية مع الفلسطينيين، يجـب          . ضرورة قيام الفلسطينيين بتنازالت من جانبهم     

ان تشمل تواجدا اسرائيليا على امتداد الحدود مع االردن، تجنبا لتكون حالة مماثلة لما يحدث اليوم علـى                  
عيد آخر، أكد نتنيـاهو ان      وعلى ص  . حدود قطاع غزة، حيث يتم تهريب االسلحة عبر الحدود المصرية         

اسرائيل تتوقع من المجتمع الدولي ان يقوم بعمل سريع وحازم الزالة الخطر الكـامن وراء المـشروع                 
هـذا، واعـرب     .النووي االيراني، لكنه شدد على ان اسرائيل ستحتفظ دائما بحقها في الدفاع عن النفس             

 المتحدة متينة، في الوقت الذي تسعى فيه اسرائيل         نتنياهو عن ثقته ببقاء العالقات بين اسرائيل والواليات       
  .  الى تحقيق السالم مع جيرانها وضمان أمنها

  
  ال مفاوضات مع نتنياهو في ظل القتل واالستيطان: عباس .2

أبلغ الرئيس محمود عباس امس المبعوث االميركي لعملية السالم جورج ميتشل :  نبيل غيشان-عمان 
ن اي نوع، مباشر او غير مباشر، مع رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين انه لن تكون هناك مفاوضات م

نتانياهو في ظل القتل واالستيطان، كما ابلغه احتجاجاً شديداً على عمليات القتل االخيرة التي ارتكبها 
من جانبه، اكتفى ميتشل بالقول ان محادثاته مع . الجيش االسرائيلي في االراضي الفلسطينية بدم بارد

السرائيليين والفلسطينيين تسعى الى اعادة صوغ الشروط التي تجعل البداية المبكرة للمحادثات غير ا
  .المباشرة ممكنة

وكان ميتشل توجه امس الى عمان قادماً من اسرائيل للقاء الرئيس الفلسطيني وابالغه باالجراءات التي 
 1600ا افسده اعالنه عن مشروع اقامة فرضت االدراة االميركية على نتانياهو القيام بها الصالح م

وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية عقب موافقة الجانب الفلسطيني على المفاوضات غير 
وتتضمن هذه االجراءات اطالق معتقلين، وتخفيف القيود المفروضة على الضفة الغربية . المباشرة

ي بما فيها القدس، والتوقف عن االعالن عن وقطاع غزة، وقبول التفاوض على كل قضايا الوضع النهائ
  .عطاءات لبناء وحدات سكنية جديدة اثناء المفاوضات

في رام اهللا ان عباس ابلغ ميتشل ان الظروف الراهنة غير " الحياة"وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ 
خيرة على قتل اربعة مناسبة للعودة الى المفاوضات، مشيراً الى اقدام الجيش االسرائيلي في االيام اال

اللجنة "وطالب اسرائيل بوقف االستيطان اثناء المفاوضات على االقل، مضيفاً ان ". بدم بارد"فلسطينيين 
، في اشارة الى "الرباعية أصدرت بياناً مهماً نطالب بتطبيقه، وعلى نتانياهو أن يطبق ما ورد في البيان

ها نهاية االسبوع الماضي في موسكو، بوقف االستيطان التي طالبت اسرائيل في اجتماع" الرباعية"بيان 
  .1967في االراضي المحتلة عام 

عدم جرنا إلى ما ال نحب ونرضى، وإلى ما ال "وقالت المصادر ان عباس دعا عقب اللقاء إسرائيل الى 
الت ، كما توجه بالتعزية لعائ"ما حدث في نابلس أمر في منتهى الخطورة"، موضحاً ان "يحبون ويرضون

  الشهداء في عورتا وعراق بورين، 
التوقف عن هذه األعمال، وأن توقف المستوطنين الذين يعيثون في "ودعا الحكومة اإلسرائيلية الى 

، مشيراً الى أن "هذا األمر من غير الممكن أن يقبل أو يحتمل على اإلطالق: "، وقال"األرض فساداً
ذلك، وعلى رغم كل هذا فإن الشعب يضبط نفسه، ونحن االعتداءات ما زالت مستمرة واالستفزازات ك"

  نحاول أن نضبط األمور، لكن على الحكومة اإلسرائيلية أن تتوقف عن كل األمور التي من شأنها 
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االستفزاز وإثارة الغضب، ومخالفة الشرعية الدولية، وهذا واضح جداً كما ورد في بيان اللجنة الرباعية، 

  ".ية الدوليةهذه األعمال مخالفة للشرع
  23/3/2010الحياة، 

  
  المقاومة الشعبية حق تكفله الشرعية الدولية:  عقب لقاء ميتشلعباس .3

ودعا ،  .أكد الرئيس محمود عباس حق شعبنا في المقاومة الشعبية، التي تكفلها الشرعية الدولية: عمان
، اإلسرائيليين لعدم جرنا إلى بعد لقائه المبعوث األميركي للشرق األوسط السناتور جورج ميتشل، اليوم

وقال إن ما حدث باألمس في نابلس أمر في منتهى  .ما ال نحب ونرضى، وإلى ما ال يحبون ويرضون
وتوجه بالتعزية لعائالت الشهداء في عورتا وعراق بورين،  .الخطورة، وإن الوضع في منتهى الخطورة

واالعتداءات على شعبنا، الذي ال يقوم بشيء أكثر راجيا اهللا سبحانه وتعالى أال تتكرر مثل هذه المأساة 
  .من حقه في المقاومة الشعبية المضمونة له ضمن الشرعية الدولية

دعا الحكومة اإلسرائيلية للتوقف عن هذه األعمال، وأن توقف المستوطنين الذين يعيثون في األرض و
ضربون الناس، ومن ثم يأتي فسادا، ويعتدون على المواطنين وعلى األراضي، ويقطعون الشجر، وي

  .الجيش اإلسرائيلي ليحميهم، مؤكدا أن هذا األمر من غير الممكن أن يقبل أو يحتمل على اإلطالق
اليوم التقينا مع ميتشل، وكانت هناك لقاءات معمقة وجيدة، وننتظر أن يأتينا الجواب خالل األيام 'وقال 

د في بيان اللجنة الرباعية بشكل كامل، وهذا ما نسعى القادمة، الذي نتمنى أن نرى فيه التزاما بما ور
  .'إليه

وأضاف أن الرباعية أصدرت بيانا هاما، ونطالب بتطبيقه، وعلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
  .نتنياهو أن يطبق ما ورد في البيان

ا فإن الشعب وأوضح أن االعتداءات اإلسرائيلية ما زالت مستمرة واالستفزازات كذلك، ورغم كل هذ
يضبط نفسه، ونحن نحاول أن نضبط األمور، ولكن على الحكومة اإلسرائيلية أن تتوقف عن كل األمور 
التي من شأنها االستفزاز وإثارة الغضب، ومخالفة الشرعية الدولية، وهذا واضح جدا لما ورد في بيان 

على إسرائيل أن تتوقف عن األعمال التي اللجنة الرباعية، هذه األعمال مخالفة للشرعية الدولية، وبالتالي 
 .تقوم بها

  23/3/2010 فلسطين، وكالة وفا،
 

  عباس طلب مساعدة اإلدارة األميركية في كبح جماح التصعيد اإلسرائيلي: عريقات .4
الموفد االميركي الى الشرق االوسط مع قال كبير المفاوضين صائب عريقات في تصريحات مشتركة 

 الفلسطيني طلب مساعدة االدارة االميركية في كبح جماح التصعيد االسرائيلي الرئيس"ان جورج ميتشل 
". رداً على بيان الرباعية"ودان تصريحات نتنياهو عن البناء في القدس، واعتبرها ". الخطير في نابلس

التصعيد االسرائيلي على االرض وبالنسبة الى االماكن المقدسة، "وأكد ان اللقاء ركز على قضيتي 
يبذلون كل جهد "ونسب عريقات لعباس تأكيده ان الفلسطينيين ". لثانية االستيطان والعطاءات الجديدةوا

، معرباً عن امله في ان تنتهي المحادثات مع كل االطراف بأسرع "إلزالة المعوقات للوصول الى الهدف
ومحددة، ويجب مواقفنا واضحة : "وأضاف. وقت ممكن، وان يسمع الفلسطينيون اجابة على اسئلتهم
  ".اعطاء المفاوضات غير المباشرة الفرصة التي تستحقها

ليس هناك وقت محدد ألن : "ورداً على سؤال عن وجود موعد تقريبي لبدء المفاوضات، قال عريقات
المحادثات مع اسرائيل مستمرة، وعندما تسمع واشنطن اجابات من نتانياهو الموجود في العاصمة 

عليها تتعلق بإلغاء " حقيقية"وأضاف ان األسئلة التي يريد الفلسطينيون اجابة ". لغنا بهااالميركية حالياً ستب
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المفاوضات الثنائية : "القرارات االستيطانية واالمتناع عن مزيد من القرارات االحادية الجانب، وأضاف
في ما يسمى تدخل طرف ثالث "، معتبراً ان "استنفدت ذاتها، والوقت اآلن هو وقت اتخاذ القرارات

  ".المحادثات غير المباشرة قد يكون آلية مناسبة التخاذ القرار
المناقشات مع االسرائيليين تهدف الى االتفاق على الشروط للوصول الى حل  "،قال المبعوث االميركيو

 شامل يقوم على اساس الدولتين التي تعيش فيها الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمستقلة اقتصادياً
وأشار الى ان عباس اثار قضية الشبان ". والمتصلة جغرافياً جنباً الى جنب بأمن وسالم مع اسرائيل

ادعو الجميع الى ضبط النفس ألن المطلوب اآلن فترة : "االربعة الذين قتلتهم اسرائيل في نابلس، قائالً
  ".هدوء للوصول الى اتفاق

  23/3/2010الحياة، 
  

  وسيحضر القمة العربية".. انزالقه"يختلق قصة  لم عباس: مصادر فلسطينية .5
نفت مصادر رسمية فلسطينية صحة ما نشره موقع إسرائيلي من أن أبو مازن اختلق قصة : غزة

 .في غرفة نومه لعدم رغبته في حضور القمة العربية في ليبيا" انزالقه"
س، لكنه لم يشعر بألم فوري وأشارت المصادر إلى أن عباس انزلق فعال في أثناء زيارته األخيرة لتون

 ). عاما76( ساعة نظرا إلى كبر سنه 24جراء االنزالق، إال أن أعراضه بدأت تظهر بعد 
وشددت المصادر على أن عباس ما زال ينوي حضور القمة، مستدركة أنه لن يحضرها في حال تم 

ر مشعل تدعمه وأكدت المصادر أن موقف عباس الرافض لحضو. توجيه الدعوة إلى مشعل لحضورها
 .دول االعتدال واليمن في حين يؤيد دعوة مشعل كل من ليبيا وسورية وقطر

، الذي حضره مشعل 2009) آذار(وأشارت المصادر إلى أن تجربة مؤتمر قمة الدوحة في مارس 
ورمضان شلح وأحمد جبريل، لن تتكرر في ظل التزام عربي بأن يكون التمثيل فقط لمنظمة التحرير 

 .ية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطينيالفلسطين
  23/3/2010الشرق األوسط، 

  
  للوحدة والثوابت" الياسين"سنسير بنهج : هنية .6

أكد رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية بغزة إسـماعيل هنيـة أن حكومتـه              :  أحمد المصري  -غزة  
خ أحمد ياسين، والسير على العهد بعـدم        وحركة حماس ماضيتان في المشروع والمنهج الذي أرساه الشي        

  . التنازل والتراجع عن الحقوق والثوابت الفلسطينية والدعوة للمصالحة والوحدة الوطنية
. 2010-3-22وجاء تأكيد هنية خالل زيارته لبيت الشيخ ياسين في حي الصبرة بمدينة غـزة االثنـين                 

ودعت فلسطين والحركة اإلسـالمية إمامهـا،       في مثل هذا اليوم رحل أحد رجال هذه األمة، و         : "وأضاف
وقائدها ومرشدها األول، وفي ذكرى هذه الشهادة نستحضر خاللها في هذا البيت الذي كبر باسم صاحبه                

  ". والذي عمل على تبيت المنهج األصيل وتثبيت أركان المقاومة فيه
علمنـا  : " في حال موتها قـائالً     وشدد رئيس الوزراء على أن القيادة المؤمنة ال تختفي مع مرور التاريخ           

التاريخ أن الذين يموتون من أجل العقيدة واألفكار والمبادئ تمـوت أجـسادهم وال تمـوت ذكريـاتهم                  
  ". ومنهجهم ، والتي تبقى حية في قلوب المؤمنين الذين يتبعونها 

ينضب، وخـزان   اليوم ونحن نحيى هذه الذكرى ونقف أمام هذا الجبل الشامخ والخزان الذي ال              : "وتابع
الوحدة الوطنية والتي طالما نادى إليها الشيخ وتسمك فيها، نمد أيادينا بيضاء لكل أبناء الشعب الفلسطيني                
وصدورنا مفتوحة للبحث في كل من شأنه أن يعزز صف الشعب الفلسطيني ولمواجهة الحصار الظـالم                

  ". والمخاطر المحدقة بالقدس المحتلة
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أنتم المنصورون بإذن اهللا، أنـتم      : "لسطيني والمرابطين في مدينة القدس قائالً     ووجه هنية كلمة للشعب الف    
الطائفة التي تحدث عنها رسول اهللا حين قال أين هم قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، نصر اهللا                   

  ". وعد، ووعد اهللا ال يتغير وال يتبدل، والنصر قادم بإذن اهللا تعالى
  22/3/2010فلسطين أون الين، 

  
   بإطالق سراح ألفي أسير"إسرائيل"السلطة تطالب  .7

طالب وزير شؤون األسرى الفلسطينيين عيسى قراقع امس بممارسة ضغط أمريكـي            :  د ب أ   -رام اهللا   
على إسرائيل لإلفراج عن ألفي أسير فلسطيني من سجونها إلثبات مصداقية سعيها إلطالق مفاوضـات               

  .للسالم
 إن على الواليات المتحدة األمريكية ومن خالل مبعوثها للمنطقة جـورج            وقال قراقع في بيان صحفي ،     

 أسير فلسطيني على رأسهم قدامى األسرى المعتقلين        2000ميتشل الضغط من أجل اإلفراج الفوري عن        
  . أسيرا وكافة النساء والمرضى والنواب323 وعددهم 1994قبل اتفاق أوسلو عام 

سا لمدى مصداقية الجانب اإلسرائيلي في مفاوضات جدية وحقيقيـة          مقيا"وأضاف أن هذه الخطوة ستكون      
  ".مع الشعب الفلسطيني إضافة إلى قضايا هامة كتجميد تام لالستيطان خاصة في القدس

  23/3/2010الدستور، األردن، 
  

  في المجلس التشريعي يستنكرون سجن أنصار للحركة في رام اهللا نواب حماس .8
ة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني، إصدار المحكمة العسكرية في  استنكر نواب حرك: رام اهللا

مدينة رام اهللا أحكاماً بحق أربعة من أنصار الحركة في المدينة والمحتجزين منذ فترة لدى جهاز 
نسخة منه، أمس إن استمرار األجهزة األمنية " الغد"وقال النواب في بيان تلقت  .المخابرات العامة
يؤكد وبشكل قاطع وال مجال للشك فيه أن السلطة "كرية بإصدار مثل هذه األحكام ومحاكمها العس
  ".رام اهللا ال تريد الوصول إلى حّل يفضي إلى عودة اللّحمة للوطن وإنهاء االنقسام الفلسطينية في

ي الظالمة والجائرة والتي ال تقوم سوى على حجج واهية وتهم ملفقة، وه"ووصف النواب هذه األحكام بـ
يجب على السلطة في هذا الوقت "وتابع النواب أنه  ".سياسة لقمع الحريات والمقاومة في الضفة الغربية

  ".أن تقوم بإطالق يد المقاومة وعدم تكبيلها وقمعها لكي تدافع عن الشعب ومقدساته
ج عمن كما استغرب النواب إصدار هذه األحكام بالرغم من وجود قرارات من المحكمة العليا باإلفرا

محمد جودة أبو شلبك، وأحمد شعبان أبو كويك، وخالد : ، وهم"المختطفين األربعة"وصفهم البيان بـ
دور القضاء وماهيته في ظل عدم تنفيذ "جميل السراج، وسيف القاضي، متسائلين في نفس الوقت عن 

 ".قراراته من قبل األجهزة األمنية
  23/3/2010الغد، األردن، 

 
  ليبيا العربية في  يرأس الوفد للقمةسعبا: عزام االحمد .9

ـ  ) فتح(أكد عضو اللجنة المركزية لحركة      : عبد الرؤوف أرناؤوط  : رام اهللا  أن " الـوطن "،عزام األحمد ل
سيترأس الوفد الفلسطيني إلى القمة العربية بعد أيام في ليبيا ، مـشيرا             ) أبو مازن (الرئيس محمود عباس    

 أساسيا ومركزيا على جدول أعمال القمة ، سيما ما تتعـرض  إلى أن موضوع فلسطين سيكون موضوعا     
  .له مدينة القدس من هجمة استيطانية إسرائيلية

ليست مدعوة إلى القمة العربية وأيا من قادتها لـيس عـضوا فـي الوفـد                ) حماس(وأشار إلى أن حركة   
عوة إيـران وال حتـى      ال يوجد مبرر لد   "وذكر أيضا أن إيران ليست مدعوة ، وقال       . الفلسطيني إلى القمة  

بصفة مراقب، فهناك سابقة واحدة تمت في قطر وبصراحة يجب أال تتكرر وخاصة أن إيـران عامـل                  
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سلبي أمام إعادة توحيد الصف العربي وليس فقط المصالحة الفلسطينية ، فعلى أي أساس تـتم دعوتهـا؟                  
 ."وبالتالي ال يوجد قرار بدعوتها وإنما هناك تأكيدات على أنها لن تدعى

  18/3/2010الوطن، السعودية، 
  

  ألف بالسجل االنتخابي للضفة 200: لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية .10
 عوض الرجوب أعلنت لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية أن نحو مائتي ألف فلسطيني سجلوا              :الخليل

آذار /س عـشر مـن مـارس      أسماءهم في سجل الناخبين الذي فتح خالل الفترة من السادس وحتى الساد           
  .الجاري

ممن يحق لهم إدراج أسمائهم في السجل من المتخلفين عن التـسجيل فـي              % 40 ويشكل هذا العدد نحو     
مرات سابقة، وممن بلغوا سن السابعة عشرة، والذين قدرت اللجنة عددهم بنحو خمسمائة ألف مـواطن،                

  . ألفا آخرين في قطاع غزة150 ألفا منهم في الضفة و350
 773ولم تفتح مراكز التسجيل أبوابها في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، في حـين فـتح                    

) حمـاس (مركز تسجيل في الضفة الغربية، في غياب األجواء التنافسية لقرار حركة المقاومة اإلسالمية              
  .عدم المشاركة فيها

ي الضفة، موضحا أنها زادت بقليل       وقال رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر إنه راض عن نسبة التسجيل ف           
عن النسبة المتوقعة، مشيرا إلى أن السجل لن يفتح ثانية في الضفة قبل االنتخابات البلدية المزمعة فـي                  

  .تموز المقبل/ يوليو17
 مجلـسا بلـديا     330وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن عدد البلديات المتوقع أن تشملها االنتخابات نحو              

  . مجلسا في قطاع غزة25عة واحدة، باستثناء ومحليا، وستتم دف
 من جهته قال عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغيير واإلصالح المحسوبة على حركة حماس حـاتم                

مـضيفا أن نـسبة   . قفيشة للجزيرة نت إن المشاركة في االنتخابات تساعد في تعميق االنقسام واستمراره   
  %.15 في بعض المناطق التسجيل أقل مما أعلنته اللجنة ولم تصل

  22/3/2010نت، .الجزيرة
 

   بضم القدس"إسرائيل" إلجراءاتفياض يشيد بالموقف االوروبي الرافض  .11
سالم فياض من مخاطر التصعيد العسكري واالستيطاني االسرائيلي فـي          . حذر رئيس الوزراء د    :رام اهللا 

ي، وتمكنه من ترجمة عناصر هامـة       وأعرب فياض عن تقديره لموقف االتحاد األوروب       .األيام األخيرة، 
 كانون االول من العام الماضي في بيان اللجنة الرباعيـة           8من االعالن الوزاري األوروبي الصادر في       

الذي ُأعلن في موسكو قبل أيام، واعتبر أن تلك العناصر التي تضمنها البيـان تظهـر قـدرة االتحـاد                    
 وبناء مرجعية واضحة للعملية السياسية تمكنها مـن         األوروبي على المساهمة في تشكيل الموقف الدولي،      

  .تحقيق أهدافها
سالم فياض، لرئيس مجلس األعيان األلماني جينـز بورنـسن،          .جاء ذلك أثناء استقبال رئيس الوزراء د      

والوفد المرافق له، حيث أطلعه رئيس الوزراء على آخر التطورات السياسية، واالنجازات التي تحققهـا               
 .السلطة

 23/3/2010ة الجديدة، الحيا
 

   بإنهاء االحتالل ووقف االستيطان"إسرائيل"المالكي يدعو المجتمع الدولي إللزام  .12
شدد وزير الشؤون الخارجية الدكتور رياض المالكي على ضرورة تحـرك المجتمـع الـدولي               : رام اهللا 

لسالم من خـالل االلتـزام      وإلزام إسرائيل بإنهاء االحتالل ووقف االستيطان، وإعادة المصداقية لعملية ا         
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الكامل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، وبشكل خـاص الوقـف التـام والـشامل      
لألنشطة االستيطانية، خاصة في القدس الشرقية ومحيطها، كما حددتها خطة خارطة الطريـق، لتمكـين               

  .دولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدسعملية السالم من تحقيق أهدافها بإنهاء االحتالل وإقامة ال
جاء ذلك خالل لقائه في مقر الوزارة بمدينة رام اهللا، أمس، وفدا برلمانيا بولنديا، ورئيس مقاطعة بريمن                 

  .األلمانية، كالً على حدة
 23/3/2010األيام، فلسطين، 

  
  ولة تسجيل مواقف المصالحة واألخيرة تطالب بالترفع عن محاعفتح تؤكد حثها حماس لتوقي .13

عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة ، أن )أ ب د( نقال عن وكالة 23/3/2010الخليج، نشرت 
 فتح وحماس في دمشق سعيا للتوصل فتح ورئيس كتلتها البرلمانية، أكد أمس، عقد لقاءات بين قيادات من

  .إلى اتفاق للمصالحة ينهي االنقسام الفلسطيني
عن األحمد انه التقى مع موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة  )معا(ونقلت وكالة 

حماس في منزله بدمشق، بمبادرة منه كشخص مخول من قيادة حركة فتح بإدارة ملف الحوار الوطني 
  .يالفلسطين

وأشار األحمد إلى أنه جرى البحث في كل القضايا منذ بدء الحوار وحتى اآلن، ونوقشت كذلك مواقف 
حركة حماس األخيرة وخاصة فيما يتعلق برفضها التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة، وأوضح أن 

لتوصل اليها الهدف من المبادرة هو حث حركة حماس على توقيع وثيقة المصالحة المصرية التي تم ا
بعد حوار شامل دام احد عشر يوما، بمشاركة كل الفصائل، ثم حوار ثان بين حماس وفتح، وكذلك 

  .تعديالت أدخلتها مصر باتفاق بينها وبين حماس
وأكد أنه تم االتفاق على استمرار االتصال الثنائي والقيام بالمزيد من المشاورات، مبينا أن أبو مرزوق 

  .لى قيادة حماس إلطالعها على ما تم التوصل إليهأخبرهم انه سيعود إ
كما أشار إلى أن أبو مرزوق تقدم باقتراح للخروج من الوضع الحالي، رفض االحمد اإلفصاح عنه، 

  ."طلبنا هو التوقيع على الوثيقة وبعد التوقيع هم جاهزون ليسيروا معنا يدا واحدة إلنهاء االنقسام"وقال 
 في ذات الوقت في غزة بين قيادات من فتح وحماس، قام بها صخر وكشف أن هناك لقاءات جرت

بسيسو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أيضا بتكليف من قيادة فتح مع بعض قادة حماس وحثهم على 
التوقيع على ورقة المصالحة، مبينا أن نفس الكالم والحديث والمضمون الذي جرى في غزة جرى في 

  . وعزت الرشق وعماد العلميدمشق مع موسى أبو مرزوق
قرار حماس الرسمي، والموقف الرسمي لهم موحد يتمثل برفض التوقيع "كما شدد على أن ما يهم هو 

على الوثيقة المصرية حتى اآلن، ولخصوا مالحظاتهم بثالث نقاط تتعلق باألمن وتشكيل اللجنة االنتخابية 
  ".2005لقاهرة عام واللجنة القيادية التي تم االتفاق عليها باتفاق ا

، مشيرا إلى أن لجنة االنتخابات المركزية جرى "ليست صحيحة"وقال إن معلومات حماس التي تذيعها 
حسمها في الحوار الشامل، وأن الرئيس يقوم بتشكيلها بعد التوافق، معتبرا أن ذلك يدل على أن حركة 

  . حماس تتهرب وال تريد التوقيع على إنهاء االنقسام
عضو المكتب  نقال عن مراسلها حمزة حيمور، أن 23/3/2010السبيل، األردن، ذكرت  إلى ذلك؛
 بين حركتي فتح وحماس في دمشق وغزة األخيرةن اللقاءات قال إعزت الرشق حماس حركة لالسياسي 

، مضيفا انه ال جديد في هذه اللقاءات التي لم يكن ةالفلسطينيتندرج في إطار السعي للتوصل للمصالحة 
ودعا .  تواجه المصالحةالتيططا له، ولم يكن هناك جدول أعمال، وإنما كانت لمناقشة العقبات مخ

 حلول للخروج من العقبات التي تواجه إيجادالرشق إلى عقد لقاء رسمي بين الحركتين لمحاولة 
  .المصالحة
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 الحركة ال زالت وأكد الرشق أنه ال تعديل على موقف حماس فيما يتعلق بالورقة المصرية، معتبرا أن
  .مصرة على األخذ بمالحظاتها على الورقة، وأنه ال تغيير في المواقف

وتعقيبا على كالم عزام األحمد أن لقاءه مع حماس جاء لحثها على التوقيع على الورقة المصرية؛ طالب 
ض الرشق بالترفع عن محاولة تسجيل مواقف، متهما حركة فتح بالتستر خلف الموقف المصري الراف

 على المصالحة هو سبب تعنت رئيس األمريكيألي تعديل على الورقة المصرية، مضيفا أن الفيتو 
السلطة محمود عباس، وإصراره على توقيع الورقة المصرية كما هي دون األخذ بمالحظات حماس 

  .بعين االعتبار
في فتح، حيث لم يكن أبو مرزوق جاء بمبادرة شخصية من القيادي . دوقال الرشق إن لقاء األحمد مع 

وعن توجيه دعوة لحماس للمشاركة بالقمة العربية  .مبعوثا من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
  .في ليبيا؛ قال الرشق إن الدعوة لم توجه لهم، مضيفا أن حماس لم تطلب المشاركة في القمة

  
  نحترم برنامج المقاومة..  تصريحاته حول الصواريخيوضحالزهار  .14

 نقال عن مراسلها من غزة أشرف الهور، أن القيادي فـي حركـة              23/3/2010القدس العربي،    نشرت
 إطـالق  ووصف خاللهـا عمليـة       أمس أول بها   أدلى تصريحاته التي    أن  أوضح الزهارحماس محمود   

 ىإل، لم يقصد بها التقليل من شأن المقاومة، الفتا          "عمل مشبوه يخدم العدو   " بأنها إسرائيلالصواريخ على   
 التـي   األزمةالعدو يريد ان ينزع لحظة الهدوء، وان يبرر اعتداءاته ليخرج من            "انه قصد منها القول ان      

  ." التصعيدإلى، قد يلجأ ألمريكا وأهانتهعاش فيها في قضية القدس 
 الرؤية التي تحملهـا،     أو التي تتبناه    األحزابنحن نحترم ونقدر برنامج المقاومة بغض النظر عن         "وقال  
سطين ملك لكل الناس ونحن معهم، لكننا نحذر من بعض مؤامرات يلعبها بعض العمـالء ليخرجـوا                 وفل

  ." الحقيقيةأزمته من اإلسرائيليالعدو 
أردف نقال عن مراسلها من رام اهللا كفاح زبون، أن الزهار  23/3/2010الشرق األوسط، وذكرت 

رير، وأنها لن تفرط في ثوابت الشعب أن حركة حماس لن تتنازل عن خيار المقاومة والتح"قائال 
 سنوات على اغتيال مؤسسها الشيخ 6وأكد الزهار، في مهرجان الحركة بمناسبة مرور  ."الفلسطيني

 .أحمد ياسين، أن حركته ستعيد تقييم تجربتها في الحكم
ييم التجربة مطلوب إعادة النظر في كل تجربة، هذه ليست إدانة، فإعادة النظر تعني التقييم، وتق«: وقال

 ."عملته حماس، وتعمله، وفي كل سنة كانت تعمله، ولذلك هذا ال يعني فشلها
وتابع . »إن حماس ترى أنه ال بد من تحصين اتفاقية المصالحة": وبشأن المصالحة مع فتح، قال الزهار

  ."لو أجرينا مصالحة على نمط اتفاق مكة ستفشل«
الزهار، أكد أن عناصر إعالميـة تابعـة         من غزة أن     22/3/2010المركز الفلسطيني لإلعالم،    وأورد  
عاريـة  "، تقوم بترويج تصريحات على لسانه       )فتح"قائد التيار الخياني في     (ولمحمد دحالن   " فتح"لحركة  

  .،  للتغطية عن جرائم االحتالل في مدينة القدس المحتلة"تماماً عن الصحة
 روج لهذه الكذبة الكبيرة هي عناصر إعالميـة تابعـة           إن الذي " القدس"وقال الزهار، في مقابلة مع قناة       

لتفح يديرها محمد دحالن، العميل بشهادة الرئيس الفلسطيني الراحل أبو عمار وكـوادر فـتح والعـدو                 
  .الصهيوني

تبيع مواقف على حسابي، ولكن الشعب يعرف       "أرادت أن   " فتح"وأوضح أن تلك الجهات المحسوبة على       
  ".يلعبوا لعبتهم بعيدا عنا، فهم ال يصلحوا أن يتعاملوا مع المقاومة، فبيوتهم من زجاجماذا قدمنا له، لذا فل

لما غابت المقاومة فـي     : "وأكد الزهار أن الضفة الغربية المحتلة استُبيحت بسبب عباس وعمالئه، وقال          
  ".اع عنهاالضفة المحتلة بسبب محمود عباس وعمالئه استبيحت مدنها وقراها دون أن يستطيع أحد الدف
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نحن  بحاجة إلى أن تتعزز روح المقاومـة الفلـسطينية فـي             : "حديثه بالقول " حماس"واختتم القيادي في    
الداخل والخارج ألنها تواجه االحتالل، فهي تعني الروح والدم وكل شي، لذا علينا المحافظة على وحـدة               

 ".الكلمة بين الفصائل
أنه ال يمكن تحقيق المصالحة فـي        الزهار أكد على      أن 22/3/2010فلسطين أون الين،    وأضاف موقع   

نحن قدمنا تفاءلنا بخصوص    : "خالل برنامج حواري بثته قناة القدس الفضائية      وقال  ظل األجواء الراهنة،    
إن الـشعب   (..) ال يمكـن أن تحقـق مـصالحة         ) قادة فتح (المصالحة ولكن هذه األجواء التي يخلقونها       

  ".  في حاجة إلنهاء االنقسامالفلسطيني بكل طوائفه وفصائله
وفيما يتعلق باألنباء التي ذكرتها بعض وسائل اإلعالم المحلية عن انتقاده إلطالق الصورايخ من غـزة،                

العدو اإلسرائيلي يريد استغالل قضية الصواريخ ورد الفعل العنيـف عليهـا ليجـر              : "الزهار. أضاف د 
للجانب األمريكي  ) إسرائيل(ن اإلهانات التي وجهتها     اإلعالم بعيداً عما يجري من جرائم في القدس، وع        

الكالم كان واضح ومحـدد     : "وتابع ". وتداعياتها على المنطقة ولذلك أرادوا أن يصعدوا من هذه القضية         
  ". والذي روج هذه الكذبة الكبيرة هي عناصر إعالمية تابعة لفتح

تقضي على االحتالل وعمالئه الذين     "الثة   عن أمله في اندالع انتفاضة ث      الزهاروفي سياق متصل، أعرب     
باالنتفاضة وبالصواريخ والعمليات االستشهادية طردنا االحتالل من غزة ولكن         : "وقال". يقمعون المقاومة 

 - رئيس الـسلطة الفلـسطينية محمـود عبـاس    –عندما غابت هذه المظاهر في الضفة بسبب أبو مازن        
  . ، حسب تعبيره"القدس تستباح وال احد يستطيع أن يدافع عنهاوعمالءه من األجهزة األمنية باتت الضفة و

الزهار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردغان ألن يحزم أمره ويتجـه            . وعلى ذات الصعيد، دعا د    
  ". مستقبله كدولة مركزية محورية في الشرق وليس في الغرب"إلى الشرق بدال من الغرب، 

  
  زهار حول إطالق الصواريخفصائل فلسطينية تستهجن تصريحات ال .15

المكتب السياسي عضو ، أن غزة حامد جاد نقال عن مراسلها من 23/3/2010الغد، األردن، نشرت 
 التي قال فيها بأن الزهار،القيادي في حماس محمود  وصف تصريحات للجبهة الشعبية رباح مهنا

واتهم مهنا حركة  .الوطنية بأنها ضارة وال تخدم المصلحة ،"إطالق الصواريخ من غزة عمل مشبوه"
في فترة سابقة أقامت عدة " حماس بأنها لم تستطع المواءمة بين برنامج المقاومة وتمسكها بالسلطة، وقال 

الدنيا ولم تقعدها ضد تصريحات أبو مازن عندما وصف الصواريخ " حماس"فصائل من بينها حركة 
  ".بالعبثية، وها هو الزهار اآلن يسلك ذات المنهج

الخروج بتصريحات تنعت "جانبه، قال المتحدث باسم حركة الجهاد اإلسالمي داوود شهاب إن من 
المقاومة بأنها مشبوهة، وعقيمة وعبثية، مستغربة ومستهجـنة، خصوصا وأنها تأتي في ظروف يعيشها 

 أن شعبنا في مواجهته المحتدمة مع االحتالل، وال يمكن للمقاومة تحت وطأة تصريح من هنا أو هناك
  ".تعيد النظر في أدواتها

 عطيـة  أبـو فـايز    نقال عن مراسلها من غزة أشرف الهور أن            23/3/2010القدس العربي،   وذكرت  
 التي كانت   وأهدافهاانعكاسا طبيعيا لسياسة حماس     " تصريحات الزهار بأنها تمثل       اعتبر الناطق باسم فتح  

 هدف حماس حينها لـم      أن إلى، مشيرا   "صواريختسعى لتحقيقها في الفترة التي كانت مجموعاتها تطلق ال        
تبـين للجمـاهير الفلـسطينية      " ان تصريحات الزهار     عطية أبوورأى    ." واالستقرار األمنضرب  "يكن  

 ."والعربية بالدليل القاطع خداع حماس للفلسطينيين والعرب والمسلمين، وكيفية استغاللها لمبدأ المقاومـة            
  ." للسلطةاألسهل) حماس( وسيلتها إالما كان "المقاومة  سالح أن التصريحات تثبت أنوذكر 
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  مقتل جندي إسرائيلي في اشتباك مع مقاومين وسط غزة  .16
 مع مقاومين فلسطينيين بـالقرب      أمس في اشتباكات عنيفة وقعت      إسرائيليقتل جندي   ): وكاالت( – غزة

نيفة وانفجارت مدوية، فيما    وسمعت أصوات اشتباكات ع   . العسكري وسط قطاع غزة   " كيسوفيم"من موقع   
 فـي المكـان ،    إسرائيلية المكان وهبطت فيما بعد مروحية       إلى تهرع   إسرائيلية إسعافشوهدت سيارات   

  . طائرات مروحية حربية بالتحليق في أجواء المنطقة4كما شرعت 
  23/3/2010الدستور، األردن، 

  
  تستهدف قوة عسكرية إسرائيلية جنوب الضفة" سرايا القدس" .17

في فلسطين مسؤوليتها " الجهاد اإلسالمي"، الجناح العسكري لحركة "سرايا القدس"أعلنت : ناصرةال
الكاملة عن عملية عسكرية استهدفت قوة من جيش االحتالل اإلسرائيلي، قرابة جبل الخليل، جنوب 

تمكّنت "، )22/3(اإلثنين " قدس برس"، في بيان تلقته "سرايا القدس"وقالت . الضفة الغربية المحتلة
مجموعة من مجاهدينا مساء يوم األحد، من إطالق النار على قوة عسكرية إسرائيلية كانت تسير تجاه 

جــنوبي جبل الخليل، وأمطروهم بوابل من الرصاص من أسلحتهم الرشاشة بشكل " ادوريم"مستوطنة 
  .، حسب تأكيدها"مباشر

  22/3/2010قدس برس، 
  

   زار السعودية لبحث المصالحة مشعل: "السبيل"مصدر في حماس لـ .18
قال مصدر قيادي في حركة حماس إن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل قام قبل : حمزة حيمور

يومين بزيارة للملكة العربية السعودية التقى خاللها بوزير خارجيتها سعود الفيصل، وذلك في إطار 
  ". أمامهاالسعي لتحقيق المصالحة الفلسطينية وتذليل العقبات"

أن الحراك لتحقيق " للسبيل"وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريحات خاصه لـ
المصالحة الفلسطينية تقوده السعودية، يتمحور بالجولة التي يقوم بها الفيصل، وشملت القاهرة وسوريا 

 إلبرامن المصريين سعيا ، وبالمسؤولياألسدحيث التقى وزير الخارجية السعودي بالرئيس السوري بشار 
  . قبل القمة العربية في ليبياةالفلسطينيالمصالحة 

  23/3/2010السبيل، االردن، 
  

   في الضفة من أنصارها11تتهم أمن السلطة باعتقال  حماس .19
 11 أمس االثنين األجهزة األمنية الفلسطينية باعتقـال          في بيان  اتهمت حركة حماس   :)يو بي أي   (–غزة  

  . اقتحام بلدة عصيرة الشمالية بمحافظة نابلسمن أنصارها عقب
  23/3/2010الشرق، قطر، 

  
   "إسرائيل"رفض أي تسوية مع نوه تمسك بنهجن: حماس في ذكرى استشهاد ياسين .20

ل ، في بيان صحفي بمناسبة الذكرى السادسة الغتيا       حركة حماس قالت  ): وكاالت (– سمير حمتو    -غزة  
تمسكها بالثوابت الوطنية والسير على نهج الشيخ ياسين حتى تحقيـق   تؤكد على   " ياسين، إنها    الشيخ أحمد 

 ".األهداف التي وضعتها وعلى رأسها تحرير األرض والمقدسات وعودة الالجئـين وتقريـر المـصير              
وكل ما ترتب عنها في الماضـي ومـا         " العبثية"وشددت الحركة على رفضها للمفاوضات والمساومات       

  .افضة أي شكل للمفاوضات والتسوية مع إسرائيلر .سيترتب عنها في المستقبل
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واعتبرت حماس أن ما يحدث في المسجد األقصى والقدس والخليل وبيت لحـم وغيرهـا مـن تـدنيس             
بمثابة بداية لزوال الكيان اإلسرائيلي ، ألنه يشعل        "للمقدسات وتهويد للمساجد بفعل الممارسات اإلسرائيلية     

  ".الشرارة الحقيقية للصراع
شركاء في الـدم ،     "دت على التمسك بخيار الوحدة الوطنية الفلسطينية شرط أن تكون على قاعدة             كما أك 

  ".شركاء في القرار شركاء في المصير ولن نقبل بالعبثية وال باالحتواء وال باإلخضاع
  23/3/2010الدستور، األردن، 

  
  متحدة حماس تستهجن السماح لوالد شاليط بإلقاء خطاب في مجلس تابع لألمم ال .21

والـد  " ناعوم شـاليط  "استهجنت حركة حماس تقديم مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة،           : دمشق
الجندي الصهيوني األسير جلعاد شاليط إللقاء خطاب أمام المجلس، في الوقت الذي يتغاضى فيـه عـن                 

  .االستماع لآلالف من آباء وأمهات األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل
" المركز الفلـسطيني لإلعـالم    "في بيان صحفي مكتوب وصل      " حماس" مصدر مسؤول في حركة      وقال

إننا في حركة حماس نعد هذا السلوك الذي يقدم الجاني ويستبعد الضحية، تمييزاً وازدواجية              : "نسخة منه 
تي ينـادي بهـا     في معايير التعامل مع القضية الفلسطينية، وتناقضاً مع مبادئ وشرعة حقوق اإلنسان ال            

  ".المجلس
إتاحة الفرصة لممثلي أحد عشر ألف أسير       "ودعت الحركة مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة إلى          

فلسطيني لمخاطبة المجلس والمجتمع الدولي من منبر األمم المتحـدة، إنـصافاً لألسـرى الفلـسطينيين                
الق سراح األسـرى الفلـسطينيين، ومالحقـة        بالعمل على إط  "، مطالبة كافة المنظمات المعنية      "وذويهم

مجرمي الحرب الصهاينة أمام القضاء الدولي، إلدانتهم على الجرائم والممارسات غير اإلنـسانية التـي               
 ".ارتكبوها ويمارسونها بحق األسرى وعموم الشعب الفلسطيني

  22/3/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  مليئة باألخطاء فتح في لبنان كانت  األخيرة في تشكيلةالتعيينات: المقدح .22
كمسؤول جديد "في بيروت أن عزام األحمد عين رسمي  أكد مصدر فلسطيني: محمد بركات -بيروت 

، معلال سبب التجميد بأن األخيرة لحركة فتح في لبنان" لملف فتح، بالتزامن مع قرار تجميد التعيينات
تشابكات الوضع "، وعازياً السبب إلى "كانت خاطئة" أنّها ، موافقا على"حظيت بمعارضة شديدة"التعيينات 

  ."عدم التنسيق بين لبنان ورام اهللا" وإلى "العام في لبنان
فتحي "، كاشفا أن "األمور تسير نحو الهدوء والتوازن، والمشكلة ستحّل خالل أسبوعين" المصدر أن وأكد

السفير الفلسطيني في لبنان عبد اهللا عبد اهللا سيستمر " ، وأن"أبو العردات ما زال أمين سر الساحة اللبنانية
  ."في منصبه الذي عين فيه اخيراً

األمور ما زالت غير " إن "الراي"فقال لـ أما قائد الكفاح الفلسطيني المسلّح في لبنان العميد منير المقدح 
 عن إسرائيليا ورد في تقرير أن م"، مشددا على »واضحة وضبابية، لكن كّل شيء تجمد، هذا هو األكيد

 أضعه في سياق التحريض الداخلي على حركة فتح والتحريض الدولي على "حزب اهللا"انضمامي إلى 
  ."لبنان وعلى المخيمات

النظرة إلى المخيمات في "، شارحا أن "كانت مليئة باألخطاء"وعزا سبب وقوفه بوجه التعيينات إلى أنّها 
 فلسطيني وإلى أن تكون - لبناني وفلسطيني -توافق فلسطيني «، داعيا إلى »لبنان يجب أال تكون أمنية

  ."النظرة شاملة اجتماعية وإنسانية لنحافظ على حقوقنا ونرفض التوطين ونتمسك بحق العودة
  23/3/2010الراي، الكويت، 
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 مبررات السالح في المخيمات وخارجها ما زالت قائمة :  في لبنانالقيادة العامة .23
 وائل أبو في الجنوب " القيادة العامة-الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "أوضح مسؤول : لبنان/ صور

 مهمة ووظيفة السالح الفلسطيني خارج وداخل المخيمات كانت وستبقى لمقاومة العدو، مؤكدا أنعصام، 
مخيم وقال في لقاء صحافي في . بان مبررات هذا السالح ما زالت قائمة في ظل استمرار الصراع

البص، ان الملف الفلسطيني في لبنان هو ملف سياسي بامتياز وان السالح جزء من روزنامة البحث في 
 . العالقات اللبنانية الفلسطينية

وبخصوص السالح داخل المخيمات اشار الى ان الجبهة مع . نحن جاهزون للحوار الهادئ والبناء: وقال
النضال اللبناني الفلسطيني المشترك من اجل الضغط على تنظيم هذا السالح ، مؤكدا بان عنوانه هو 

اننا لن نسمح ان يستخدم هذا «، وقال 194المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات الدولية ومن بينها القرار 
 .  »السالح بوجه أشقائنا اللبنانيين

  23/3/2010السفير، 
  

  طابقةالمصالح اإلسرائيلية واألمريكية مت: "إيباك" في مؤتمر ليفني .24
إن المـصالح   : " تـسيبي ليفنـي    -حزب المعارضـة اإلسـرائيلي    –قالت رئيسة حزب كاديما     : وكاالت

". هي تهديدات على الواليات المتحدة    ) إسرائيل(اإلسرائيلية هي المصالح األمريكية، وإن التهديدات على        
ـ          في مؤتمر ايباك في    ) لإسرائي(وأكدت ليفني خالل اجتماعها برؤساء اللوبي اليهودي األمريكي المؤيد ل

، أن المجتمع الدولي بأسره يدرك هذه الحقائق التي تشكل األسـاس فـي              22/3/2010واشنطن االثنين   
والواليات ) إسرائيل(وشددت على وجود حلفاً استراتيجياً بين       . والواليات المتحدة ) إسرائيل(العالقات بين   

 تكون أمراً سياسياً إذ انه حلف هـام بالنـسبة           وأن ضرورة الحفاظ على هذا الحلف ليست ولن       "المتحدة،  
  ". لجميع اليهود

  22/3/2010فلسطين أون الين، 
  

  البيت األبيض تسلّق في األزمة األخيرة شجرة عالية: مقربون من نتنياهو .25
تحولت الزيارة التي يقوم بها نتنياهو إلى واشنطن إلى فرصة إلعادة تـرميم             : خاص بالموقع ،  علي حيدر 
وبحسب ما أفادت التقارير اإلعالمية اإلسرائيلية      . الشخصية مع الرئيس األميركي باراك أوباما     العالقات  

  . يتوقع أن يجتمع الزعيمان اليوم، في لقاء هو الرابع بينهما منذ تسلّمهما منصبيهما
األزمة ق في   وفي إيحاء ينطوي على الشعور باالنتصار، قدر مقربون من نتنياهو أن ،البيت األبيض تسلّ             

، مشيرين إلى أنه ،لم يكن هناك نيات بتحدي إدارة أوباما خالل الزيـارة الحاليـة،                األخيرة شجرة عالية  
ووصـف مقربـون مـن      . رغم أنه ما من شك في أن واشنطن تستقبل نتنياهو في أجواء أكثر راحةً له،              
بة ،ضوء أحمر أوضح لنـا      رئيس الوزراء األزمة األخيرة بشأن البناء في شرقي القدس بأنها كانت بمثا           

  .الفجوات بين المواقف،
ورأى مقربون من نتنياهو أنه بعد التوضيحات التي قدمها رئيس الوزراء أصبح واضحاً للبيت األبـيض                
أن ،ال معنى الستمرار المشادة بين الحلفاء، بسبب مواضيع مهمة جداً أخرى مطروحـة علـى جـدول                  

  .امج النووي اإليرانياألعمال،، في إشارة إلى مواجهة البرن
رغم هذه التقديرات أقروا في حاشية نتنياهو بأنه ،ال شك في أن األزمة األخيرة أنتجت شكوكاً متبادلـة                  

ونائبـه  ) األميركي(سوف تلقي بظاللها على العالقات بين العاصمتين،، وبأن دعوة نتنياهو للقاء الرئيس             
تكفي لطمسها، وأن المطلوب هو المزيد من األعمـال    جو بايدن وعدد من الوزراء الرفيعي المستوى ،ال         

  .إلنتاج الثقة والمودة التي سادت بين تل أبيب وواشنطن في الماضي،
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من جهة أخرى، أكد نائب رئيس الوزراء سيلفان شالوم أنه ،فور انتهاء فترة التجميد سيستأنف البناء في                 
         منذ سـنوات        كل المستوطنات، وبالطبع في القدس،، وأضاف شالوم إن رحلة نتنياهو ،هي الرحلة األهم

إلى الواليات المتحدة،، وعزا ذلك إلى كونه ،يسافر بتفويض ليس فقط منا، بل             ) إسرائيلي(لرئيس وزراء   
 .من كل الشعب اليهودي،

  23/3/2010األخبار، 
  

  "لعملا"و" كديما"و" ليكود" حكومة من يفضلونالقدس وب مع االستيطان وناإلسرائيلي: استطالع .26
أكدت نتائج استطالع جديد للرأي في إسرائيل أن رئيس حكومتها بنيامين :  أسعد تلحمي–الناصرة 

نتانياهو يحظى بدعم غالبية اإلسرائيليين في القرارات التي يتخذها في شأن االستيطان في األراضي 
ادعاء " يشترون"يين أنهم ال  في المئة من اإلسرائيل62وقال . الفلسطينية المحتلة والقدس المحتلة تحديداً

 وحدة سكنية 1600في القدس إقرار بناء " لجنة التخطيط والبناء"نتانياهو بأنه لم يكن على علم بقرار 
  .شمال القدس الشرقية المحتلة" رمات شلومو"جديدة في مستوطنة 

هرمان وأفرايم الذي يجريه البروفيسوران تمار " مقياس الحرب والسالم"وبحسب االستطالع الجديد عن 
في أوساط اإلسرائيليين، بمن فيهم " معهد إسرائيل للديموقراطية"ياعر من جامعة تل أبيب و 

 في المئة من الجمهور متأكدون من انه يجب على إسرائيل أن تأخذ بعين االعتبار 54المستوطنون، فإن 
.  الزيادة الديموغرافيةموقف واشنطن من مسألة االستيطان، بما في ذلك مسألة توسيعه للتجاوب مع

وأضاف االستطالع انه على رغم االنتقادات الكثيرة لسلوك نتانياهو في القضية األخيرة، فإن غالبية 
البناء في القدس مثله مثل "وتأكيده أن )" القدس(مواصلة البناء في أنحاء العاصمة "ساحقة تدعم إعالنه 
 المئة اعتذار نتانياهو من بايدن، واعتبر ربع  في52ولم تستسغ غالبية من ". البناء في تل أبيب

 في المئة ان الخطأ كان فقط في توقيت نشر 41المستطلعين أن قرار البناء الجديد كان خاطئاً، فيما رأى 
وبحسب االستطالع، فإن نسبة المؤيدين ". ال القرار وال التوقيت كانا خطًأ" في المئة إنه 15القرار، وقال 

  .أكبر بمرتين وأكثر من نسبة المعارضين" رمات شلومو"قرار البناء في 
وأشار معدا االستطالع إلى أنه على رغم التأييد الواسع لنتانياهو، فإن األزمة التي نشبت مع الواليات 

 في المئة منه 34المتحدة غيرت نظرة الجمهور اإلسرائيلي إلى تركيبة االئتالف الحكومي الحالي، إذ أيد 
 في المئة قالوا إنهم يفضلون حكومة أخرى 40 الحالية دربها بالتركيبة ذاتها في مقابل مواصلة الحكومة

بزعامة وزير الدفاع " العمل"بزعامة تسيبي ليفني و ) المعارض" (كديما"ومشاركة حزبي " ليكود"بزعامة 
  .ايهود باراك

 مقابل اتفاق سالم  في المئة من المستطلعين عن معارضتهم إخالء جميع المستوطنات في47وأعرب 
 في المئة من مؤيدي استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين 48وقال . دائم مع الفلسطينيين والعالم العربي

إنهم يؤيدون إخالء جميع المستوطنات في مقابل اتفاق سالم دائم مع الفلسطينيين وإنهاء الصراع في 
بة معارضي هذه الخطوة في أوساط وارتفعت نس.  في المئة أعربوا عن معارضتهم ذلك40مقابل 

واختلفت الصورة تماماً لدى السؤال عن إخالء جزئي .  في المئة75معارضي استئناف المفاوضات إلى 
للمستوطنات في مقابل إطار الحل الدائم، ويقصد عادة إخالء المستوطنات في قلب الضفة الغربية التي 

، على أن تضم إلى سيادتها المستوطنات الكبرى التي أبقتها إسرائيل شرق الجدار الفاصل الذي أقامته
  . في المئة فقط29 في المئة وعارضه 58وأيد مثل هذا اإلخالء . ضمها الجدار

  23/3/2010الحياة، 
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 أحزاب اليمين المتطرف اإلسرائيلية تبحث تشكيل وحدة بينها لمواجهة السياسة األميركية .27
اليمين المتطرف في االئتالف الحاكم وفي المعارضة، أمس، أعلن قادة أحزاب :  نظير مجلي- تل أبيب

عن نيتهم توحيد صفوفهم ،في ضوء األخطار التي تواجه الدولة اليهودية وفكرة أرض إسرائيل،، جراء 
 .الضغوط األميركية ورضوخ نتنياهو لهذه الضغوط

يك في االئتالف، وقال وزير العلوم، دانئيل هيرشكوفتش، وهو زعيم حزب ،البيت اليهودي، الشر
والنائب يعقوب كتسيال، رئيس ،االتحاد القومي،، الذي يضم أحزاب اليمين المتطرف المعارض، إن 

وخالل زيارة لمعهد ديني في القدس، وعلى مسمع رؤساء . الخالفات بينهما ال تستحق بقاءهما منفصلين
وجين العادية التي ال توصل الزوجين المؤسسات الدينية المتزمتة، اعتبرا هذه الخالفات ،مثل خالفات الز

 .إلى طالق،
وعلى خلفية هذه التصريحات، قال الرباي حايم دروكمان، أحد قادة المتدينين في المستوطنات، إن 

،اهللا : وأضاف. ،الرئيس أوباما يحسب أنه خالق الكون بيديه، وأن من حقه أن يتحكم بشؤون هذا الكون،
 .قد اختار شعب إسرائيل لينظم هذا الكون وليس أوباما،سبحانه وتعالى هو خالق الكون، و

  23/3/2010الشرق األوسط، 
  

   مسكن في مستوطنة في القدس600وزير اإلسكان اإلسرائيلي يلغي مشاركته في تدشين  .28
أفادت اإلذاعة العسكرية اإلسرائيلية أمس أن وزير اإلسكان أريئل أتياس ألغى مشاركته في : الناصرة

 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة ،أغان هأيالوت، شمال القدس المحتلة، ما أدى إلى 600حفلة تدشين 
إرجاء االحتفال كله إلى موعد آخر، تفادياً إلحراج رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الذي وصل إلى 

  ). ايباك(واشنطن للمشاركة في أعمال مؤتمر اللوبي اليهودي األميركي 
، الحاكم استياءهم من إرجاء االحتفال، وقال داني دانون المحسوب على وأبدى عدد من نواب ،ليكود
،ال يجوز أن نحدد جدول األعمال الزمني للبناء في إسرائيل وفقاً للمزاج : المعسكر المتشدد داخل الحزب

 ويدور. كان مهماً بالذات في هذه الفترة أن نبعث برسالة بهذه الروح إلى الرئيس اوباما،... األميركي 
الحديث عن وحدات سكنية تم إقرار البناء فيها قبل قرار الحكومة تعليق البناء في المستوطنات في الضفة 

  . الغربية لعشرة اشهر
عدم تسخين العالقات مع الواليات (في غضون ذلك، أرجأت البلدية اإلسرائيلية للقدس للسبب ذاته 

في القدس المحتلة من خالل إقامة ) جبل أبو غنيم(بحث توسيع البناء في مستوطنة ،هار حوماه، ) المتحدة
 . وحدة سكنية جديدة ومنطقة صناعية12

  23/3/2010الحياة، 
  

  حزب ليبرمان يعارض خطة لسد الفجوات بين اليهود والفلسطينيين .29
قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم، انه على الـرغم            :  زهير اندراوس  - الناصرة

الخطة الخماسية التي تعرضها حكومة بنيامين نتنياهو الصـالح جزئـي وبـسيط لالوضـاع               من شحة   
اسـرائيل  'االقتصادية في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، اال ان هذا لم ينجح في لجم عنـصرية                 

 التي دعا احد وزرائها، ستاس مساجنيكوف الى عدم تنفيذها، بزعم انها مكافـأة لمـن ال يخلـص                 ' بيتنا
  .للدولة

ليست وحدها في حكومة بنيامين نتنياهو، التي تصر على استفحال سياسة           ' يسرائيل بيتينو 'وقال بركة ان    
التمييز العنصري، واشتراط الحصول على جزء يسير جدا من الحقـوق بالخـضوع لـسياسة الحـرب                 

  .لتي تطبق اليومواالحتالل التي تنتهجها هذه الحكومة كسابقاتها، وعمليا فان هذه السياسة هي ا
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ا، ان الخطة تظهر للوهلة االولى وكانها تسعى الى سد الفجوات القائمة بين             هوقال بركة، بشأن الخطة عين    
اوضاع البلدات العربية وبين اليهودية، اال انها على ارض الواقع فانها ال تتجاوب مـع الحـد االدنـى                   

 للـدول   OECDنها بطاقة دخول الى منظمـة       المطلوب الحتياجات البلدات العربية، والخطة ال تعدو كو       
المتطورة، التي اشترطت عضوية اسرائيل فيها بسد الفجوات القائمة بين العرب واليهود، وايـضا بـين                

  .الرجال والنساء بشكل عام، وهذا هو دافع الخطة، وليس دافع القناعة العامة باصالح االوضاع
  23/3/2010القدس العربي، 

  
  لى قوات المراقبة الدولية العاملة في الخليل اثر جولة ميدانية لهمالمستوطنون يعتدون ع .30

اعتدى المستوطنون في الخليل جنوب الضفة الغربية االثنين على قوات المراقبة           : ـ وليد عوض   رام اهللا 
الدولية العاملة في المدينة حيث رشقوهم بالحجارة خالل جولة ميدانية قاموا بها فـي المنطقـة لمراقبـة                  

وحسب مصادر محلية فان قوات المراقبة الدولية المكلفة بمراقبة االوضاع في الخليـل              .اع هناك االوض
تعرضت للرشق بالحجارة من قبل المستوطنين عقب وصولهم لحي استولى عليه المـستوطنون بالبلـدة               

لحـي  ورشق المستوطنون القوة الدولية بالحجارة في محاولة منهم لطـردهم مـن ا             .القديمة من المدينة  
اليهودي الذي استولوا عليه من السكان الفلسطينيين االصليين في المدينة، وذلك قبل ان تصل قـوة مـن                  

  . لتوفير الحماية للمراقبين الدوليين واخراجهم من المنطقةاإلسرائيليالجيش 
  23/3/2010القدس العربي، 

  
  "تحف التسامحم"يبدأ ببناء سور و" مأمن اهللا"االحتالل ينبش أضرحة مقبرة : القدس .31

سلطات االحتالل شرعت يوم ، أن  عهود محسننقالً عن مراسلتها 23/3/2010السبيل، األردن، نشرت 
" مأمن اهللا"في الجهة الشرقية من مقبرة " متحف التسامح" ببناء سورٍ لما يسمى بـ21/3أول أمس األحد 

نت المسلح على طول مساحة غربي مدينة القدس المحتلة، وذلك من خالل صب أساسات السور باإلسم
  . دونما12ًتقدر بـ

استنكر رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري االعتداء، واعتبر و
 ".باطلة وغير شرعية، وحمل سلطات االحتالل المسؤولية"جميع التغييرات التي طرأت على المقبرة 

ن انتهاكات االحتالل لحرمة مقبرة مأمن اهللا تكررت في إ": "السبيل"وقال صبري في تصريحات لـ
وأكد  ".اعتداء صارخ على األراضي الوقفية، واعتداء صارخ أيضاً على رفات األموات الذين لهم كرامة

الذي سيقام على هذه المقبرة هو في حقيقته متحف غير متسامح، وال " التسامح"ما يسمى بمتحف "أن 
  ".تسامح على حساب اآلخرين واالعتداء على حقوقهميجوز أن نتصور أن يكون ال

من جهته اعتبر رئيس لجنة المقابر اإلسالمية في القدس مصطفى أبو زهرة هذا اإلجراء خطوة في 
تمادي االحتالل بانتهاك مقدسات المسلمين، وطمس الهوية وتغييرها وتهويد المكان، ووصفه باالنتهاك 

وقال إن هناك عشرات القبور تم  .ية، وعبثا برفات المسلمين فيهاالصارخ للمقبرة اإلسالمية التاريخ
من مساحة المقبرة إلقامة % 70 وانتهاكها وتدنيسها، كما قامت سلطات االحتالل باقتطاع تدميرها حديثاً

 .على أرضها" بيت الكرامة"حديقة االستقالل، كذلك أقيم 
حتالل اإلسرائيلي اعتدت مجدداً، االثنـين     سلطات اال أن   22/3/2010فلسطين أون الين،    وأضاف موقع   

فلسطين أون  "وأفاد مراسل   . اليهودي" متحف التسامح "، الستكمال مشروع    "مأمن اهللا "، على مقبرة    22/3
 عـام   800أن الجرافات اإلسرائيلية نبشت من الجهة الغربية للمقبرة أضرحة تعود ألكثـر مـن               " الين

  ".متحف التسامح"سور حول المكان الذي سيبنى فيه لغرض وضع أساسات وتسوية التربة لبناء 
ـ           إن " فلـسطين أون اليـن    " وقال المنسق اإلعالمي لمؤسسة األقصى للوقف والتراث محمود أبو عطا ل

  ".متحف التسامح"سلطات االحتالل بدأت فعلياً ببناء سور 
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  لتوسيع مستعمرة يهودية في القدس جديد مخطط إسرائيلي .32

 مدينة القدس، وأمر بتوسيع ي فاالستيطاني تغوله الصهيوني واصل االحتالل :توكاالالأيمن حسونة و
 اإلسرائيلية أمس على خطة توسع جديد "لجنة التخطيط والبناء"صادقت حيث إحدى المستوطنات الكبرى، 

  لإلعالم،الفلسطينيوتشمل الخطة، بحسب المركز .  القدس وبيت لحممدينتيغنيم بين   مستوطنة أبوفي
 "لجنة التخطيط والبناء" عن اإلسرائيليوحدة سكنية، ونقلت إذاعة الجيش  ١٢ بناء مركز تجارى و

  . القدس مستمر بغض النظر عن الحالة السياسيةفيتأكيدها بأن منح تراخيص البناء 
  23/3/2010المصري اليوم، 

  
   شرق القدس"خميسراس " بهدم منازلهم في منطقة إنذاراتسلطات االحتالل تسلم ثمان عائالت  .33

 سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي اليوم ثمان عائالت بدوية إنذارات بهدم منازلها في :القدس المحتلة
وقال مسؤول ملف القدس في . منطقة رأس خميس القريبة من مخيم شعفاط شرق مدينة القدس المحتلة

اء، أن سلطات االحتالل سلمت كل  صباح اليوم الثالثإذاعيةحركة فتح حاتم عبد القادر في تصريحات 
 عن خشيته معرباً ..من محمد وحسن وحاتم كريشان انذارات هدم لمنازلهم خالل الفترة القريبة القادمة
 في المنطقة بهدف بناء من كون هذه اإلنذارات مقدمة لتنفيذ مخطط استيطاني كان قد أعلن عنه سابقاً

  .تشكل مثلث بين رأس خمس وشعفاط وبلدة عناتا المقدسيةفي منطقة حساسة " مستوطنة البوابة الشرقية"
 وحدة سكنية، ستشكل الفاصل بين تلك المناطق 2000 وأضاف عبد القادر أن المخطط يسعى لبناء 

  ... ومدينة القدس مما يعني الفصل التام بين سكان المنطقة ومدينتهم
  23/3/2010وكالة سما، 

  
  ؤكد أن خيار المفاوضات لن يحمي القدس من التهويدمواقف قادة االحتالل ت: كمال الخطيب .34

أكد الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني، على أن : الضفة الغربية
المواقف األخيرة التي أكد عليها رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست اإلسرائيلي 

وقال  ".، ولن يحمي مدينة القدس من التهويدر المفاوضات لن يعيد حقوقاًتؤكد أن خيا"روبي ريفلين 
إن فترة العشرين سنة السابقة من عمر المفاوضات شكلت "السبيل، "الشيخ الخطيب في حديث خاص لـ

الفرصة الذهبية لدولة االحتالل ومشروع االحتالل لفرض السيطرة على مدينة القدس وتغيير كل مالمح 
واعتبر أن الرسالة التي قالها رئيس الكنسيت ورئيس دولة  ".ربية اإلسالمية إلى مالمح يهوديةالمدينة الع
يجب أن تصل إلى مسامع القيادة الفلسطينية، بأنه ال أمل من مسيرة التسوية، في ظل موقف "االحتالل، 

على إستراتيجية العالقة ، وتراجعت عنه بتأكيدها العالقات العامة التي قامت بها الواليات المتحدة مؤخراً
  ".، وااللتزام المطلق بأمنها"إسرائيل"مع دولة 

  23/3/2010 ، األردنالسبيل،
  

   جنوب غزة بعد سقوط صاروخ جديد على عسقالن تقصف نفقاً"إسرائيل" .35
 على منطقة   أمسغارة فجر   "16ف  أ"شنت طائرة حربية إسرائيلية مقاتلة من نوع        : اشرف الهور  -غزة  

الشريط الحدودي الفاصل بين جنوب قطاع غزة ومصر، وقصفت منطقة زراعيـة، بعـد                في الجرادات
 الغارة  إنوقالت مصادر فلسطينية     . على مدينة عسقالن    المقاومة الفلسطينية صاروخاً   إطالقساعات من   

 بحـسب   إصابات يبلغ عن وقوع     أن مادية، دون    أضرارلى تدمير نفق، واشتعال النيران وحدوث       إ أدت
  . هرعت للمكانمسعفين التيطواقم ال
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 ارض  - المدفعية المتمركزة على الشريط الحدودي الشرقي لقطاع غزة صاروخ ارض          أطلقت ذلك،   إلى
  .إصابات يؤدي لوقوع أنباتجاه منطقة مفتوحة، دون 

 األراضـي  القذائف الصاروخية من غزة باتجـاه  إطالق على  الغارة نفذت رداًإنوقال متحدث عسكري  
  . الهدف المحدد بدقةأصابت الطائرة أن، وذكر األخيرة األياماإلسرائيلية خالل 

  23/3/2010القدس العربي، 
  

  يعتدون على أطفال جبل المكبر" نوف تسيون"مستوطنو  .36
أفاد مواطنون من حي جبل المكبر في القدس المحتلة، أن مستوطنين في :  يوسف الشايب–رام اهللا 

يواصلون تحرشاتهم واعتداءاتهم بالمواطنين المجاورين بحجة لعب " تسيون -نوف زاهاف "مستوطنة 
وأوضح الفلسطيني حسن زحايكة لصحافيين أمس، أن  .أطفالهم في حدائق خاصة باألطفال اليهود

  .المستوطنين يكررون اعتداءاتهم وضربهم لألطفال من سكان حي جبل المكبر
 23/3/2010الغد، األردن، 

  
  عتقل تسعة شبانوي حملة دهم واسعة في الخليل نيش حتاللجيش اال .37

 القـرى الواقعـة   إحدىشن الجيش اإلسرائيلي فجر االثنين حملة دهم واسعة في          :  وليد عوض  -رام اهللا   
 جهـة غيـر     إلـى بالقرب من مدينة دورا جنوب غرب الخليل حيث اعتقل خاللها تسعة شبان واقتادهم              

  .معلومة
  23/3/2010القدس العربي، 

  
  2009األشهر العشرة األولى من في  على الفلسطينيين  هجوما290ًالمستوطنون شنوا : غوثيالبر .38

 مصطفى البرغوثي األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن ما يجري . قال النائب د:رام اهللا
ومشاركة من في األراضي الفلسطينية هو حرب يشنها المستوطنون بكل ما لديهم من إمكانيات بإسناد 

 البرغوثي خالل مؤتمر صحفي عقده في مركز وطن لإلعالم  في رام أكدو .جيش االحتالل اإلسرائيلي
 شن 2009تصاعد جرائم المستوطنين، حيث أن األشهر العشرة األولى من عام ) 22/3(اهللا، االثنين 
 في 182 و2008ي عام  هجوما ف243 على أبناء الشعب الفلسطيني مقارنة مع  هجوما290ًالمستوطنون 

  . في المائة من ضحايا اعتداءات المستوطنين هم من النساء واألطفال90وأكد أن . 2007عام 
  22/3/2010 قدس برس،

  
  استنكار للقاء بان كي مون بعائلة شاليط دون ذوي األسرى الفلسطينيين .39

عام لألمم المتحدة بان كي استنكرت جمعية واعد لألسرى والمحررين عدم استقبال األمين ال :القدس، غزة
مون عائالت أسرى فلسطينيين في قطاع غزة، لالطالع على معاناتها، على غرار لقائه بوالدي الجندي 

في "وقالت جمعية واعد، في بيان، أمس، إنه  .2006 األسير في غزة منذ عام شاليطاإلسرائيلي جلعاد 
يحملون صور آبائهم المغيبين قسراً منذ الوقت الذي اصطف أطفال األسرى ليستقبلوا كي مون وهم 

عشرات السنوات داخل سجون االحتالل، أبى كي مون إال اإلصرار من جديد على تجاهل استقبالهم 
  ". إلى معاناتهم وآالمهم- مجرد استماع -ليستمع 

وكانت مصادر إعالمية تحدثت عن منع حراس كي مون لدى زيارته غزة، عائالت أسرى في خان 
  حينما التقى بعد ذلك "التي مارسها كي مون، " سياسة الكيل بمكيالين"واستغربت الجمعية .  لقائهيونس من
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، ليتحدث عن حقوق اإلنسان األساسية، التي تناساها وهو يرى األطفال يحملون صور آبائهم شاليطعائلة 
  ".في غزة

  23/3/2010الخليج، 
  

  لبناء روضة ألف دوالر 266ن طالب لبنان  ويتسلم مغير محتملغزة حصار يؤكد أن غينغ جون  .40
جون غينغ أمس زيارته إلى لبنان، لتسلّم شـيك         في غزة   بدأ مدير العمليات في األونروا      : قاسم. قاسم س 

  . تبرع به تالمذة مدارس لبنان الرسمية والخاصة ألطفال غزة اللبنانيةمالي عبر وزارة التربية
مؤتمراً صحافياً مع وزير التربية حـسن منيمنـة وصـاحبة           توجه غينغ إلى وزارة التربية حيث عقد        و

 وزيرة التربيـة الـسابقة   كانت منقال منيمنة إن المبادرة    . المبادرة وزيرة التربية السابقة بهية الحريري     
قامت بحملة تبرعات مـن طـالب       و طالب لبنان للمساهمة في دعم إخوانهم،        ت دع التيبهية الحريري   

  . ألف دوالر266هذه الحملة لبناء مدرسة صغيرة في غزة، والمبلغ الذي جمع  في ، الذين أسهموالبنان
الحصار على غزة غيـر     "، قال غينغ إن      في بيروت  وفي مؤتمر صحافي في مقر األونروا في بئر حسن        

% 95 ألف عامل في القطاع الخاص، فخسر        126محتمل والوضع االقتصادي يزداد سوءاً، إذ كان هناك         
 من سكان القطاع يعتمدون على اإلعاشة التي توزعها األونروا، كما أن البيئة هناك              %80منهم عملهم و  

 مليون ليتر مكعب من مياه الصرف الصحي تذهب في البحر نتيجة سوء البنـى               70غير مالئمة، إذ إن     
غير مقبول، فهو أسلوب كان يعتمد في القرون الوسطى وال يجب اتباعه في             "وقال إن الحصار    . "التحتية
، فحينما كانت برلين محاصرة تداعى العالم لتحريرها، واليـوم المـشكلة أن الـسياسيين ال                2010عام  

أما عما تعرض له بعد تـصريحاته الناريـة خـالل           . "يملكون اإلرادة الالزمة لفك الحصار عن القطاع      
ألهم هـو اليـوم     الحقائق هي الحقائق، وما قلته هو ما رأيته وأملك أدلة على ذلك، لكن ا             "الحرب فيقول   

 ألف طفل وعلى النساء اللواتي يتأثرن       750وكيفية العمل على فك الحصار الذي ينعكس سلباً على حياة           
الوحيدون الذين لن يتأثروا فهم عناصر الميليشيات الذين ال يزالون يطلقون الصواريخ حتى              أما. بدورهن 

  ."اآلن
  23/3/2010األخبار، 

  
   من مياه غزة ملوثة%90: في مجال البيئة مختصون .41

 حذر مختصون في مجال البيئة ومسؤولون من استمرار تفاقم أزمة المياه في قطاع غزة، نتيجة :غزة
عدم وجود محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي ومحطة تحلية للقطاع، مؤكدين أن غزة تخلو من 

 بمناسبة يوم المياه وأوضح المختصون خالل مهرجان أقيم في غزة .معنى المياه الصحية والنظيفة
العالمي برعاية مصلحة مياه بلديات الساحل ومؤسسة الضمير واليونيسيف، أن األزمة تكمن في محدودية 

  .من المياه% 90مصادر المياه، وتفاقم مشكلة التلوث إلى أن طالت أكثر من 
ه الصرف الصحي نه تمت إعادة تأهيل محطة مياإوقال مدير مصلحة مياه بلديات الساحل منذر شبالق، 

هذا المشروع ينقذ مياه الخزان " مليون دوالر عبر بنك التنمية األلماني، مضيفاً أن 23في غزة بتكلفة 
  ."والبحر مدة عامين فقط

  23/3/2010السبيل، األردن، 
  

  غير قابلة لالستخدام في الري% 50  و لالستخدام البشريتصلح من آبار غزة ال 90% .42
نعيم أبو الحمص، خالل كلمة ألقاها، يوم االثنين . مجلس الوزراء الفلسطيني د قال أمين عام:رام اهللا

فياض، لمناسبة يوم المياه العالمي تحت شعار سالم نيابة عن رئيس وزراء السلطة الفلسطينية ) 23/3(



  

  

 
 

  

            22 ص                                     1737:         العدد       23/3/2010الثالثاء  :التاريخ

إن الوضع في قطاع غزة كارثي بسبب قيام إسرائيل بسحب "، بمدينة رام اهللا، "مياه نظيفة لعالم صحي"
المياه بشكل مكثف من الحوض المائي الصغير أصال، األمر الذي أدى إلى استهالك مصادر المياه، وإلى 

 في 50نتيجة لذلك فإن : "وأضاف". كم وبالتالي ارتفاع نسبة ملوحتها1,5توغل مياه البحر إلى عمق 
 في المائة من 90ن المائة من اآلبار في قطاع غزة أصبحت غير قابلة لالستخدام في الري، وما يزيد ع

اآلبار التابعة للبلديات ال تتالءم ومعايير منظمة الصحة العالمية لالستخدام البشري، وإن الجهود إلقامة 
  ".محطة لتحلية مياه البحر في قطاع غزة هو أحد البدائل التي تسعى الحكومة لتحقيقها في هذا المجال

  22/3/2010 قدس برس،
  

   لسرقتها المياه الفلسطينية"إسرائيل"ة تظاهرة في غزة تطالب بمعاقب .43
 طالب المئات من الفلسطينيين خالل تظاهرة أمام مقر األمم المتحدة في مدينة غزة يوم االثنين :غزة

  . الستمرارها بسرقة المياه الفلسطينية"إسرائيل"المجتمع الدولي بفرض عقوبات على ) 22/3(
االحتالل اإلسرائيلي مستمر منذ "إن : اقع المياه في غزةول اللجان الزراعية حول وؤوقال سعد زيادة مس

  . وأكد سعد أن فلسطين من أكثر الدول التي تعاني من شح المياه، "عقود في سلب المياه الفلسطينية
وأشار مجدي ياغي عضو مجلس اإلدارة في االتحاد إلى أن اغلب مصادر المياه الفلسطينية مشتركة مع 

ولفت ياغي إلى أن االحتالل اإلسرائيلي يمنع الفلسطينيين من الحصول . كثردولة مجاورة واحدة أو أ
 والبالغة ثمانين 1993على كامل حصصهم المائية اإلضافية التي تقررت في اتفاقية أوسلو في العام 

وسخر ياغي من اإلجراءات اإلسرائيلية الفتاً إلى أن االحتالل اإلسرائيلي يسرق المياه . مليون متر مكعب
  .اإلسرائيلية" ميكروت"الفلسطينية والفائض لديه يعمل على بيعه للفلسطينيين عبر شركة 

 مليون متر مكعب في الضفة الغربية، 47.4 باع االحتالل ما يقارب من 2009 سنةوذكر أنه في 
 من األسر الفلسطينية في األراضي الفلسطينية تقيم في مساكن %88.4موضحاً في الوقت ذاته أن 

  في المائة في 95.8 في الضفة مقابل %84.4 بشبكة المياه العامة، حيث تتوزع هذه النسبة بواقع متصلة
 في المائة من األسر في الضفة الغربية و 74وعرض ياغي إحصاءات رسمية تبين أن  .قطاع غزة

  .اه المياه سيئة جراء ارتفاع نسبة الملوحة في تلك الميأن في المائة في قطاع غزة تعتبر 63.8
  22/3/2010 قدس برس،

  
  استقاالت واسعة لكتاب وأدباء فلسطينيين من االتحاد العام للكتاب واألدباء احتجاجاً .44

 أعلن عدد من أبرز الكتاب الفلسطينيين، استقالتهم من عضوية االتحاد العام للكتاب واألدباء :رام اهللا
وقال الكتاب واألدباء،  .لس جديد لالتحاد على الطريقة التي جرى بها انتخاب مجالفلسطينيين، احتجاجاً

إن غالبية الكتاب الفلسطينيين أصبحوا اآلن خارج اتحاد "نسخة عنه " قدس برس"في بيان مكتوب، وصل 
الكتاب الفلسطينيين، بعد انعقاد المؤتمر الثاني التحاد الكتاب واألدباء الفلسطينيين في العشرين من الشهر 

خرجت منه الجبهة الشعبية لتحرير ( عامة لالتحاد، باتفاق فصائلي الماضي حيث تم تعيين أمانة
، ولم تطرح أية قضية دستورية أو ثقافية للنقاش، ولم تعتمد أية معايير مهنية للعضوية، رغم أنه )فلسطين

  ".ثقافتنا، وحدتنا، ثوابتنا: "، تحت شعار"مؤتمر القدس العاصمة األبدية للثقافة العربية"انعقد بعنوان 
  22/3/2010 قدس برس،

  
  في دبي يصدر معجماً عن فضائل وتاريخ المسجد األقصى مركز جمعة الماجد .45

معجم ما ألف في فضائل وتاريخ "أصدر مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي كتاب : )وام(
 شهاب إعدادمن " المسجد األقصى والقدس وفلسطين ومدنها من القرن الثالث الهجري إلى نكبة فلسطين
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ووضع المؤلف في آخر الكتاب فهرسا لعناوين الكتب الواردة والمؤلفين والمخطوطات  .اهللا بهادر
  . نسخة156 مخطوطة في 62المتوفرة في مركز جمعة الماجد والتي بلغ عددها 

  23/3/2010الخليج، 
  

  المنتدى الفلسطيني يقيم أمسية تضامنية مع المسجد األقصى: بريطانيا .46
مع المسجد   تضامناً خطابياًمهرجاناً) 21/3( األحد يوملمنتدى الفلسطيني في بريطانيا مساء  أقام ا:لندن

وبعد كلمة ترحيبية بالمشاركين والحاضرين قدمها اإلعالمي  .األقصى في المسجد المركزي وسط لندن
يس حركة الفلسطيني زاهر البيراوي، وأخرى من إمام المسجد المركزي في لندن الشيخ خليفة، قدم رئ
فلسطينيو   النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي كلمة أشاد فيها بروح المقاومة واالستبسال التي يبديها

، وعلى رأسهم الشيخ رائد صالح وأمثاله من المقاومين الذين 1948عام    المحتلة األراضي الفلسطينية
عن أسفه لتراجع الدعم العربي وأعرب الغنوشي  .اختاروا نهج الصمود والثبات دفاعا عن المقدسات

الرسمي لقضية القدس، وتساءل عن جدوى امتالك النفط والثروة والسالح إذا لم يكن الهدف من ذلك 
  .الدفاع عن مسرى رسول اهللا صلى عليه وسلم وثالث الحرمين الشريفين

المقاومة هي ، واعتبر أن "حراس سايكس بيكو"أسماهم بـ بشدة من   كمال الهلباوي.د من جهته انتقد
الضمير الحي لألمة اإلسالمية، وأن االحتالل ال يفهم إال لغة المقاومة التي قال بأن رئيس المكتب 

، ودعا إلى العمل كل من موقعه لتحرير فلسطيني كل حماس خالد مشعل يدركها جيداً السياسي لحركة
  .فلسطين، على حد تعبيره

حافظ الكرمي المهرجان بكلمة دعا فيها الحاضرين إلى وأنهى األمسية أمين عام المنتدى الفلسطيني 
 في إجالء الصورة لألجيال   كل من موقعه في السبيل الذي يمكنه أن يدعهم األقصى، ويساهمالتفكير ملياً

  .الجديدة كي تبقى القدس حية في ضمير المسلمين
  22/3/2010 قدس برس،

  
  وب أفريقياغزة تحتضن بطولة لكأس العالم على غرار مونديال جن .47

تنظيم بطولة رمزية لكأس للعالم  "UNDP"عزم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  أعلن مسؤول أممي: غزة
مايو المقبل، على غرار مونديال جنوب أفريقيا المرتقب في العاشر من / في قطاع غزة في أيار

واتحاد كرة القدم " UNDP"ووقع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي . يونيو من هذا العام/ حزيران
الفلسطيني اتفاقية هي األولى من نوعها لعقد البطولة الرمزية بين المنتخبات المحلية في القطاع الساحلي 

  .2007المحاصر من قبل االحتالل اإلسرائيلي منذ صيف العام 
سكان في  رياضي أجنبي في البطولة الرمزية التي تهدف إلى إبراز معاناة ال200ومن المقرر أن يشارك 

 ألف 30وستضم البطولة التي ستقام بتكلفة . الشريط الساحلي الضيق الذي تدير شؤونه حركة حماس
دوالر معظم األندية والفرق المحلية من خالل تمثيلها ألسماء الدول المشاركة في بطولة كأس العالم 

  .المقامة في جنوب أفريقيا وارتداء الزي الرياضي الخاص بها
  22/3/2010 قدس برس،

  
  يطالب بوقف االستفزازات اإلسرائيلية بالقدسعاهل األردن .48

 مبعوث الرئيس األميركي للسالم في الشرق األوسـط          مع  الملك عبداهللا الثاني امس االثنين     بحث : عمان
السناتور جورج ميتشل التطورات األخيرة في ملف عملية السالم والخطوات التي يجب اتخاذها من اجل               

موس في المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية بما يضمن قيام الدولـة الفلـسطينية المـستقلة        تحقيق تقدم مل  
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 علـى ضـرورة وقـف       الملك عبد اهللا  وشدد   .والقابلة للحياة التي تعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل        
التـي  إسرائيل لإلجراءات األحادية في األراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصا اإلجراءات االسـتفزازية     

  .تستهدف تغيير هوية القدس وتهدد األماكن المقدسة فيها
  23/2/2010الرأي، األردن، 

  
 االردني دورتان لقضاة وضباط أمن فلسطينيين في المعهد القضائي .49

  بدأت في المعهد القضائي األردني اول من امس دورة  تدريبية متخصصة عن إدارة الدعوى :عمان
وسيتلقى المشاركون في الدورة تدريبا . ة من السلطة الوطنية الفلسطينيةالمدنية بمشاركة عدد من القضا

متخصصا عن مفهوم إدارة الدعوى المدنية واألسباب الموجبة لها ومهام قاضي إدارة الدعوى ودوره في 
مراقبة إجراءات  تبليغ األوراق القضائية ومفهوم الوساطة، باإلضافة إلى المهارات المطلوبة في عملية 

 كما افتتح وزير العدل في  و.خدام نماذج إدارة الدعوى واستخالص النقاط المتفق والمختلف عليهااست
وتتناول . المعهد دورة تدريبية متخصصة في اإلجراءات الجزائية للمدعين العامين من ضباط األمن العام

جراءات الجزائية  ضابطا على مدى ثالثة أسابيع  مواضيع تتعلق باإل15الدورة التي تعقد بمشاركة 
  .وأعمال النيابة والتحقيق وضمانات  المتهم، ووظائف المدعي  العام 

  23/2/2010الرأي، األردن، 
  

 المخيمات ليست شوكة في خاصرة المقاومة :  في عين الحلوة األحزاب اللبنانية والفلسطينية .50
 خطوة اساسية بهدف ابعاد خطت االحزاب والقوى الوطنية اللبنانية والفلسطينية: محمد صالح - صيدا

او » القاعدة«مخيم عين الحلوة عن اي صراع داخلي، اضافة الى عدم استخدام الفلسطينيين في معارك 
 . من قبل اي طرف محلي او خارجي

لن تكون شوكة في خاصرة المقاومة وال في خاصرة سوريا او لجهة عدم «وتم التأكيد على ان المخيمات 
 مسؤول الحركة اإلسالمية  خطاب جمالثم تال. » في اي تجاذب داخلياستخدام ساحة المخيمات

 بياناً باسم المجتمعين، عبروا فيه عن حرصهم على تأكيد السلم واألمن داخل مخيم عين الحلوة المجاهدة،
. والجوار، والتنسيق والعمل مع السلطات اللبنانية للحفاظ على أمن المخيم والشعبين اللبناني والفلسطيني

أكد الجميع على أن تبقى القضية الفلسطينية قضية محورية، وعلى أن يكون للفلسطينيين في لبنان دور و
وشدد المجتمعون على أهمية  .مميز في دعم المقاومة من دون اللجوء لالنحياز أو التدخل بالشأن اللبناني

 . المطالب المحقة للشعب الفلسطيني، مثل دعم الحقوق المدنية والسياسية
  23/3/2010لسفير، ا

  
   وتحقيق المصالحة الفلسطينيةاألسد والفيصل يطالبان القمة العربية بمواقف قوية تجاه القدس .51

أكد الرئيس السوري بشار األسد ووزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل، في :زياد حيدر-دمشق
يبية السبت المقبل بقرارات تعزز دمشق أمس، أهمية خروج القمة العربية التي ستعقد في مدينة سرت الل

التضامن والعمل العربي المشترك، وبمواقف قوية تجاه قضايا العرب الجوهرية ومستجداتها، وعلى 
جرى استعراض مستجدات األوضاع في و. رأسها ما يحصل في القدس المحتلة من حملة تهويد اسرائيلية
ئيلية المستمرة واالنتهاكات التي ترتكبها بحق األراضي الفلسطينية المحتلة في ظل االعتداءات اإلسرا

الشعب الفلسطيني، وأهمية تنسيق الجهود العربية لفضح هذه الممارسات، التي تؤكد عدم رغبة إسرائيل 
كما تم التأكيد على ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية . بالسالم، أمام الرأي العالمي، ووضع حد لها

 . ي والعربي على الساحة الدوليةبما يعزز الموقف الفلسطين
  23/3/2010السفير، 
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  يجب ان تكون محدودة بمدة زمنية" اسرائيل"اية مهلة تمنح لـ : عمرو موسى .52

أعلن األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن لجنة متابعة مبادرة السالم العربية ستعقد 
، الجمعة، في سرت، لمناقشة آخر التطورات في اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية للدول األعضاء

وقال . عليها والخطوات العربية في المرحلة المقبلة" اإلسرائيلية"مسيرة التسوية وتداعيات الممارسات 
موسى في تصريح له، أمس، انه سيطلع الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها من وزير الخارجية 

وأكد أن . جتماعات الرباعية الدولية في موسكو الجمعة الماضيالروسي سيرجى الفروف حول نتائج ا
الجانب العربي يسعى بكل جهده إلنهاء األوضاع غير الطبيعية في األراضي المحتلة،  وشدد موسى على 

يجب أن تكون محدودة بمدة زمنية ومصحوبة بعدم تغيير الوضع في " إسرائيل "ـأن أية مهلة تمنح ل
   . دون استيطان أو هدم أو طرداألراضي المحتلة، ومن

  23/3/2010الخليج، 
  

   للسالم"إسرائيل"ال نية حقيقية لدى : أبو الغيط .53
انتقد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط اإلجراءات اإلسرائيلية األخيرة في القدس : القاهرة

وشرح . »حكومة اإلسرائيليةال تبرهن على وجود نيات حقيقية لتحقيق السالم لدى ال«المحتلة، مؤكداً أنها 
أبو الغيط خالل محادثات في القاهرة أمس مع رئيس لجنة العالقات الخارجية في البرلمان اإليطالي 

المتمثل في ضرورة قيام الوسيط األميركي بمعالجة «وزير الخارجية السابق المبرتو ديني، موقف مصر 
 الفلسطيني والعربي إلى جدية وصدقية مواقف آثار وتبعات اإلجراءات اإلسرائيلية بما يطمئن الجانب

  .»الوسيط بحيث نستطيع التقدم
  23/3/2010الحياة، 

  
  لن أزور القدس إال بعد تحريرها: شيخ األزهر .54

المصرى «الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر، فى تصريحات خاصة لـقال : أحمد البحيرى-القاهرة
بعد تحريرهما تماماً من االحتالل اإلسرائيلى، وأرفض لن أزور القدس والمسجد األقصى إال «: »اليوم

كما أننى أدعو جميع «: ، مضيفاً»زيارتهما فى الوقت الراهن، ألن ذلك يعد اعترافاً بشرعية االحتالل
المسلمين فى مختلف أنحاء األرض إلى عدم زيارة القدس حالياً أو االنسياق وراء الدعوات التى تدفعهم 

  .إلى ذلك
  23/3/2010وم، المصري الي

  
  لهذه االمة فلسطين القضية األولى: امين عام هيئة علماء المسلمين في العراق .55

قال امين عام هيئة علماء المسلمين في العراق سماحة الدكتور حارث الضاري :  زياد الطهراوي-عمان
انها سرقت عام ان فلسطين هي القضية االولى لهذه االمة وال نريد ان نتجاوزها في الحديث مشيرا الى 

 وما زالت تسرق واالطماع االسرائيلية فيها مستمرة، وكلما جاء رئيس اسرائيلي يريد ان يأخذ من 1948
واكد الضاري انه  .فلسطين واالمة شيئا ليجعل من نفسه بطال للصهيونية على حساب فلسطين واالمة

المة ان بقيت على صمتها ووقوفها ينبغي على االمة ان تتوحد، مشيرا الى ان التاريخ لن يسامح هذه ا
  .مكتوفة االيدي ازاء ما يجري االن في فلسطين من تهويد لالقصى والحرم االبراهيمي

  23/3/2010الدستور، األردن، 
  
  



  

  

 
 

  

            26 ص                                     1737:         العدد       23/3/2010الثالثاء  :التاريخ

  "حرام"الصلح مع اليهود المحتلين : رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي .56
س التعاون الخليجي أن األمة عربية وإسالمية مدعوة رأت رابطة علماء الشريعة بدول مجل :الدوحة

وجوبا شرعيا للتحرك بإعالن صوتها عاليا ضد ما يحدث، وممارسة ضغوطها، والدعاء ألهل الرباط 
من الفلسطينيين والمقدسيين بخاصة، كما أنها مدعوة قبل هذا للجهاد ودعت دول مجلس التعاون الخليجي 

دة في مثل هذه األحداث الجسام وقالت في بيان لها صدر مؤخرا إن خاصة إلى تجديد مواقفها المعهو
مبادرة العرب السلمية المحل لها شرعا وعللت ذلك بأن الصلح الدائم مع اليهود وهم يحتلون جزءاً من 

  .أرض إسالمية محرم شرعا
  23/3/2010الشرق، قطر، 

  
  ر وباٍق إلى األبد ومستقبلها قوي كالصخ"إسرائيل"التزام أمريكا بأمن : كلينتون .57

 مـن   7500أكدت وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون أمـس، أمـام           :  حنان البدري  -واشنطن  
ان التزام أمريكـا بـأمن      . "إسرائيل" يمثلون اللوبي اليهودي األمريكي الموالي ل        "ايباك"أعضاء منظمة   

 أكثر مـن    "إسرائيل"ضمان أمن   "مؤكدة  ،  "قوي كالصخر ال يتزعزع وباق إلى األبد      " ومستقبلها   "إسرائيل"
  ."انه التزام شخصي لن يتذبذب أبداً. مجرد موقف سياسي بالنسبة لي

 باعتباره المسار األمثل لتسوية الصراع، األمـر الـذي          "الدولتين"وكررت هيالري تمسك واشنطن بحل      
نـسبة للطـرفين، كـذلك      القدس مسألة بالغة األهمية بال    "وقالت  . "إسرائيل"يصب في النهاية في مصلحة      

 تعـرض   "اسـتفزازية "، ودعت الطرفين لتجنب اتخاذ خطـوات        "بالنسبة للمسلمين واليهود والمسيحيين   
 وحـدات اسـتيطانية     "إسرائيل"المفاوضات للخطر وتؤثر على مواضيع الوضع النهائي، باعتبار ان بناء           

ن شأنه أن يقـوض الثقـة وجهـود         الضفة الغربية م  ) سواها من مدن  ( أو في    "الشرقية"جديدة في القدس    
  ."السالم"

 إلعادة بنـاء    "عرضهم الخاطئ "واتهمت هيالري مسؤولين فلسطينيين بالتحريض على العنف من خالل          
  . في القدس المحتلة"كنيس الخراب"

إن عرضهم الخاطئ والمتعمد للتدشين الجديد لكنيس في الحي اليهودي بمدينـة القـدس القديمـة            "وقالت  
 على  "للدفاع عن المواقع اإلسالمية القريبة من هجمات مزعومة هو مجرد تحريض بحت           .) (..ودعوتهم  

هذه االستفزازات سيئة ويجب إدانتها ألنها تؤجج التوترات من دون طائـل وتعـرض              "وأضافت  . العنف
  ."إمكان التوصل إلى سالم حقيقي للخطر

القدس ليست مستوطنة،   " قائالً   قد هتف كلمتها   قبيل صعود هيالري اللقاء      "ايباك"وكان المدير التنفيذي ل     
تحدثت هيالري  و، وهو ما قوبل من الحضور بالتصفيق والهتاف استحساناً،          "إسرائيل"القدس هي عاصمة    

 والضفة الغربية باعتبـاره     "الشرقية"الحقاً حول رؤية إدارة أوباما بالنسبة لموضع االستيطان في القدس           
 نتيجـة التغييـرات     "إسرائيل"ر الحل من شأنه أن يشكل خطراً على         يقوض أمل التوصل لحل، ألن تأخ     

، كما سيجعل   "إسرائيل"الديموغرافية وسيجعل تعداد الفلسطينيين تحت االحتالل أكبر من تعداد اليهود في            
 عرضة لصواريخ متطورة تكنولوجياً من قطاع غزة وجنـوب          "الداخل"الكثير من المدن على الحدود في       

وبالتالي، حسب هيالري، فإن كل هذه األوضاع تجعل مـن          .  للخطر "اإلسرائيليين"تعرض  لبنان وكلها س  
  . ويهودية"دولة ديمقراطية" "إسرائيل"حل الدولتين ضرورة وحالً قابالً لالستمرار يبقي 
  . هي قول الحق حين يتطلب األمر ذلك"إسرائيل"وأكدت أن مسؤولية الواليات المتحدة كصديق ل 

رسالتنا لحماس واضحة، انبذوا العنف واعترفـوا ب  "ي توجيه رسالة لحركة حماس قائلة  ولم تنس هيالر  
 غلعـاد   "اإلسرائيلي"وطالبت باإلفراج الفوري عن الجندي      . " والتزموا باالتفاقيات الموقعة سابقاً    "إسرائيل"

  .شاليت



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1737:         العدد       23/3/2010الثالثاء  :التاريخ

ـ      "لكن ضرورية .. خيارات صعبة " تواجه   "إسرائيل"وقالت هيالري إن     و التـسوية،    علـى الطريـق نح
المحادثات غير المباشرة هي اللبنة األولى فـي المفاوضـات          "وأضافت  . ووصفت االستيطان بأنه مشكلة   

 والواليـات   "إسرائيل"هذا يكشف بوضوح الموقف بين      "وتابعت  . الكاملة التي يريدها ويحتاجها الجانبان    
أمريكا الفريدة علـى لعـب دور       وهذا يقوض قدرة    . المتحدة الذي قد يأمل آخرون في المنطقة استغالله       

  ."دور أساسي في عملية السالم.. ودعوني أضيف
على الحلفاء  " اليهودية عن روزنبرغ قوله في خطابه االفتتاحي للمؤتمر إن           "جويش تلغراف "ونقلت وكالة   

 وأعـرب عـن   . "بالمؤسفة جداً " والواليات المتحدة    "إسرائيل"، واصفاً التوترات بين     "حل خالفاتهم سرياً  
 أثناء  "الشرقية"اعتقاده بأن نتنياهو قد قام بدوره لدى اعتذاره عن إعالن خطط بناء مستوطنات في القدس                

كيـف يختلـف    "وقال روزنبـرغ     . قبل أسبوعين  "إسرائيل"تواجد نائب الرئيس األمريكي جو بايدن في        
  ."األصدقاء، وكيف يتصرفون لدى حصول أخطاء، هو األمر الذي يحدد طبيعة العالقة

ورأى أن على اإلدارة األمريكية التركيز على الضغوطات على الفلسطينيين من أجل ردهم الى محادثات               
 المنتخب، رئـيس    "االسرائيلي"ان الشريك المتردد في عملية السالم هذه، ليس الزعيم          "وأضاف  . "السالم"

  ."الحكومة نتنياهو، بل هم الفلسطينيون وزعيمهم الرئيس محمود عباس
23/3/2010، الخليج  

  
  بشكل رسمي باغتيال محمود المبحوح" سرائيلإ" لندن تتهم :"تلي غراف" .58

البريطانية في عددها الصادر صباح اليوم وزارة الخارجية البريطانية         " تلي غراف "أكدت صحيفة    : غزة
تها لدى لندن وأطلعته على نتائج لجنة التحقيق التـي شـكل          " رون فروشاور "ت السفير اإلسرائيلي    دعاست

الحكومة البريطانية حول قضية اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح قبل نحو ثالثة أشـهر                
  .في دبي

 في قـضية    -الموساد–وأوضحت الصحيفة أن نتائج التحقيقات تؤكد تورط جهاز المخابرات اإلسرائيلي           
لك تضاف نقطة أخرى إلى     وبذ,  جواز سفر بريطاني تم استخدامها في عملية اغتيال المبحوح         15تزييف  

  .تأكيد تورط إسرائيل بشكل مباشر في عملية االغتيال
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية ستوضح هذه المعلومات أمام البرلمان البريطاني من خالل              

وستوجه أصابع االتهام إلى جهاز المخابرات اإلسرائيلي بالمسئولية عـن عمليـة تزييـف              , بيان رسمي 
 ".إسـرائيل "ازات من خالل نسخها في عدة مطارات في العالم عندما كان أصحابها في طريقهم إلى                الجو

وعبرت مصادر في وزارة الخارجية البريطانية عن خيبة أملها جراء عدم قدرة بريطانيا علـى معاقبـة                 
  .في أعقاب تورطها في هذه القضية" إسرائيل"

22/3/2010وكالة سما،   
  

  ينيين لضبط النفسميتشيل يدعو الفلسط .59
حض الموفد األمريكي إلى الشرق األوسط جـورج ميتـشيل   : الوكاالت-  عبد الرؤوف أرناؤوط: عمان

اإلسرائيليين والفلسطينيين على ضبط النفس إثر األحداث األخيرة في األراضي الفلسطينية وذلك بهـدف              
كانـت هنـاك   "حمود عباس إنـه المضي قدما نحو مفاوضات غير مباشرة، فيما قال الرئيس الفلسطيني م 

لقاءات معمقة وجيدة، وننتظر أن يأتينا الجواب خالل األيام القادمة، الذي نتمنى أن نرى فيه التزاما بمـا                  
  ."ورد في بيان اللجنة الرباعية بشكل كامل، وهذا ما نسعى إليه

ـ     باسـم  "ي عمـان  وقال ميتشيل للصحفيين عقب لقائه الرئيس الفلسطيني في منزل السفير الفلـسطيني ف
أوباما، أدعو جميع األطراف إلى ضبط النفس، فالمطلوب اآلن فتـرة           ) باراك(الواليات المتحدة والرئيس    

  ."من الهدوء نستطيع من خاللها المضي قدما في الجهود التي انخرطنا فيها
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ـ  "، مضيفا   "اللقاء كان إيجابيا وبناء   "وأوضح ميتشيل الذي التقى عباس لنحو ساعة أن          ستمر فـي   سوف ن
لقاءاتنا في األيام القليلة المقبلة بهدف وضع الشروط التي تجعل من الممكن البدء بمفاوضات غير مباشرة                

تقود هـذه المفاوضـات إلـى       "معربا عن أمله أن      ."والمضي قدما نحو تحقيق السالم واالزدهار للجميع      
ق األوسط ويؤدي إلـى دولتـين   مفاوضات مباشرة تفضي إلى اتفاق يطلق عملية السالم الشامل في الشر       

  ."وشعبين يعيشان جنبا إلى جنب
23/3/2010الوطن، السعودية،   

  
  االتحاد األوروبي يدين االستيطان في القدس .60

 مواصلة البناء االستيطاني فـي القـدس        "إسرائيل" دان االتحاد األوروبي أمس قرار       ):أ ب ( –بروكسيل  
ودعا وزير الخارجية االسباني ميغيل أنخيل      .  الدولية للسالم   في وجه الجهود   "عائق"الشرقية، معتبراً أنه    

، مؤكداً  "تجميد كامل للنشاط االستيطاني   "موراتينوس الذي تتولى بالده الرئاسة الدورية لالتحاد أمس، إلى          
  .عزم االتحاد على السعي إلى تحقيق هذا المطلب

تبر وزير الخارجية الفنلندي الكـسندر      واع،  واجتمع وزراء خارجية االتحاد األوروبي في بروكسيل أمس       
، فيما أكد نظيره البريطاني ديفيـد ميليبانـد أن الرسـالة            "مرفوضاً تماماً وفي شدة   "ستب إعالن نتانياهو    

المستوطنات غير قانونية، كما أنها عقبة في طريق        ": وقال للصحافيين . "واضحة"األوروبية إلى إسرائيل    
  ."يين واإلسرائيليين عبر حل الدولتيناألمن والعدالة للفلسطين) توفير(

23/3/2010الحياة،   
  

 تقرير أممي يطالب بوقف االنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين .61
أوصى تقرير المفوضة السامية لحقوق اإلنسان نافي بيالي حول األوضاع في األرض الفلسطينية             : جنيف

ديم المسؤولين عن أي انتهاكات إلى العدالـة وتـوفير سـبل            المحتلة، اليوم، بضرورة التزام إسرائيل بتق     
 .إنصاف فعالة لضحايا هذه االنتهاكات

كما طالب التقرير، الذي عرض اليوم أمام جلسة حقـوق اإلنـسان الخاصـة باألوضـاع فـي األرض                 
ة جنيف  الفلسطينية، إسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة بشكل فوري والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقي            

 .الرابعة باعتبارها سلطة احتالل
وأشار إلى أنه يجب على سلطات االحتالل اإلسرائيلي تزويد قطاع غزة بجميع المواد اإلنسانية وجميـع                
األدوية األساسية والمواد والمعدات الالزمة للرعاية الصحية مع ضرورة السماح بإدخال جميـع المـواد               

 .الالزمة إلعادة إعمار القطاع
 التقرير على أهمية تمكين الفلسطينيين من حرية التنقل، ال سيما في الضفة الغربية بما فـي ذلـك                   وشدد

وفقاً لفتوى محكمة العـدل     ' الخط األخضر 'تفكيك أجزاء من جدار الفصل العنصري الذي تم بناؤه وراء           
 .الدولية

 الفلـسطينية وتفكيـك جميـع       وطالب التقرير بالكف عن تنفيذ عمليات اإلخالء أو عمليات هدم المنازل          
المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفقا للقانون الدولي وإيقاف أي وكل نـشاط               

 .بناء غير قانوني بما في ذلك في القدس الشرقية
وشدد على ضرورة اتخاذ الحكومة اإلسرائيلية تدابير فورية وفعالة لمنع أعمال العنف ضد الفلـسطينيين               

 .من قبل المستوطنين وتقديم المسؤولين عن أي أعمال عنف من هذا القبيل إلى العدالة
وأشار إلى وجود طائفة واسعة من االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان وقعت بوتيرة مثيرة للقلـق فـي                 

ـ            : الفترة الماضية مثل   رض عدم وجود احترام الحق في الحياة، واالحتجاز التعسفي، والعوائق التـي تعت
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الحق في حرية الدين، والعقبات التي تحول دون الحق في الصحة، والقيود المفروضة على حرية الحركة                
 .والتعذيب، والعنف ضد المرأة واألطفال

وأكد تقرير المفوضة السامية أن حصار غزة يؤدي إلى انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق اإلنسان               
الئق والمياه الصالحة للشرب، الفتاً إلى أن الحصار اإلسـرائيلي          بما في ذلك الحق في الصحة والسكن ال       

  .يعرقل إعادة إعمار ما تدمر خالل حرب غزة ما يؤدي إلى انتهاكات للحق في السكن المالئم
إن إسرائيل ال تزال مستمرة في سياستها التوسعية وإنشاء مزيد من المستوطنات وتقطيع أوصال              ': وقال

نب القيود الشديدة المفروضة على حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربيـة وبـين             الضفة الغربية إلى جا   
القدس الشرقية والضفة الغربية، ما يؤثر على قدرة الفلسطينيين على نحو فعال لممارسة حقهم في تقرير                

 .'المصير
تـصاريح  ووصف التقرير الوضع في القدس الشريف وما حولها بأنه غير آمن ودرامي يتمثل في إلغاء                

اإلقامة للفلسطينيين في شرق القدس ونزوح العديد من العائالت الفلسطينية في القدس الشرقية والمنطقـة               
 .من الضفة الغربية بسبب عمليات اإلخالء والهدم التي تقوم بها سلطات االحتالل اإلسرائيلية) ج(

نساني الدولي ال تزال ظـاهرة      وأوضح أن اإلفالت من العقاب على انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإل          
واسعة النطاق وتحتاج إلى معالجة من قبل جميع األطراف كمسألة ملحة بشكل كبير، كما أن التحقيقـات                 

 .اإلسرائيلية بشأن حرب غزة ما زالت غير كافية
23/3/2010وكالة وفا، فلسطين،  

  
   ضد الفلسطينيينمنظمة العفو الدولية تطالب االحتالل بوضع حد للممارسات التمييزية .62

طالبت منظمة العفو الدولية سلطات االحتالل بوضع حد للممارسات التمييزيـة           ): يو، بي، آي  (،  )أ.ب.د(
ضد الفلسطينيين التي تنتهك حقهم في الحصول على امدادات كافية من المياه، والسماح لهـم بالحـصول            

  .على احتياجاتهم منها
ليوم العالمي للمياه إن الكثير من الفلسطينيين المقيمين في الضفة          وقالت المنظمة في تقرير أمس، لمناسبة ا      

 تفـرض   "إسـرائيل " خطيرة ومستمرة في الوصول إلى المياه، وأضافت أن          "إسرائيلية"يواجهون عقبات   
  ."االسرائيلي"نظاماً معقداً من التصاريح التي يتعين على الفلسطينيين الحصول عليها من الجيش 

حالت دون تطوير   " عاماً من االحتالل على حصول الفلسطينيين على المياه          40ر من   وأشارت إلى أن أكث   
البنية التحتية ومرافق المياه في الضفة في حين يواجه الفلسطينيون في غزة مشكالت جمة تتمثل فـي أن                  

من المياه غير صالحة لالستهالك البشري، كما أن الحصار المفروض على القطـاع             % 95ما يصل إلى    
  . "ع دخول المواد التي تعد ضرورية للحفاظ على المياه وشبكة الصرف الصحييمن

23/3/2010الخليج،   
 

   اإلسرائيلي-معظم األميركيين يفضلون دعم اإلسرائيليين في الصراع الفلسطيني : استطالع .63
ـ : محمد سعيد - نواشنط ضلون أظهر استطالع جديد للرأي في الواليات المتحدة أن معظم األميركيين يف

  . اإلسرائيلي-أن تدعم حكومتهم اإلسرائيليين في الصراع الفلسطيني 
 في المئـة مـن المـستطلعين        80، أن   "مشروع إسرائيل "وبين االستطالع، الذي طلبت إجراءه مؤسسة       

    اإلسرائيلي حجة لخلق مشاعر معاديـة       -أعداء أميركا يستخدمون الصراع الفلسطيني      "يوافقون على أن 
 في المئة   73وقال  . "، وحتى لو حّل النزاع، فسيجدون عذراً آخر لتبرير عدائيتهم تجاه أميركا           لألميركيين

  . اإلسرائيلي يتعلق باأليديولوجيا والدين ال األرض-من األميركيين المستطلعين إن الصراع الفلسطيني 
23/3/2010األخبار،   

  



  

  

 
 

  

            30 ص                                     1737:         العدد       23/3/2010الثالثاء  :التاريخ

   مون وأهانتهالحكومة اإلسرائيلية استخفت ببان كي: "يديعوت أحرونوت" .64
 اإلسرائيلية أمس، إن األمين العـام لألمـم       "يديعوت أحرونوت "قالت صحيفة   :  يوسف الشايب  -الناصرة  

المتحدة بان كي مون شعر بإهانة كبيرة نتيجة مقاطعة الحكومة له لدى وصوله ومغادرته من مطار تـل                  
  .أبيب الدولي، أول من أمس

 شخصية األمين العام لألمم المتحدة تعتبر مهمة جـدا فـي            وقالت الصحيفة، إنه حسب البروتوكول، فإن     
األسرة الدولية، وعادة يتم استقباله إما من قبل رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو أحـد نوابهمـا، إال أن                    
أحدا من جميع هؤالء لم يكن في استقبال بان كي مون لدى وصوله إلى المطار، وال حتـى وزراء مـن                     

ة الخارجية بعثت إلى المطار موظفي شركة خاصة تعمل على تنظيم زيارة بـان              درجة أقل، بل إن وزار    
  ."الشاباك"كي مون، وعددا من الحراس التابعين لجهاز المخابرات العامة 

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في األمم المتحدة قوله إن بان كي مون شعر بإهانة عميقة جدا، فيما                  
ة أنه مع بدء يوم السبت العبري، أي مساء يوم الجمعة، فإن الحكومـة        زعمت وزارة الخارجية اإلسرائيلي   

  .ال تستقبل شخصيات سياسية رفيعة تصل إلى إسرائيل
23/3/2010الغد، األردن،   

  
   يثير حالة ارتباك بين عدد من الصحافيين في واشنطن"ايباك"بيان زائف من  .65

 عدد من الصحافيين في واشنطن، حيث وصلهم        أثار بيان زائف حالة ارتباك بين     : مينا العريبي : واشنطن
، المعروفة بميولها اليمينية، ودفاعها المستمر عن إسرائيل        "إيباك"عبر بريدهم اإللكتروني بيان يدعي أن       

وحكومتها، تطالب نتنياهو ببذل الجهد لتحسين العالقات مع الواليـات المتحـدة، وتجميـد أي مـشاريع              
 . والقدساستيطان جديدة في الضفة الغربية

بايـدن علـى أن     ) األميركي(إيباك تتفق مع نائب الرئيس      ": وحمل البيان الزائف تصريحات الفتة، مثل     
خطة الحكومة اإلسرائيلية لبناء وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية تضعف الثقة التي نحتاجهـا اآلن                

سؤول العالقات اإلعالمية فـي  إال أنه بعد اتصال مع جوش بلوك، م       . "من أجل أن نبدأ مفاوضات مجزية     
 .، أكد أن هذا البيان زائف، ولم تصدره المنظمة"إيباك"منظمة 

23/3/2010الشرق األوسط،   
  

  "إسرائيل"أميركيون يطالبون بإنهاء االحتالل ووقف الدعم األميركي لـ: "ايباك"مؤتمر  .66
د األميركيين المتعـاطفين    تظاهر العشرات من األميركيين ومن اليهو     :  وكاالت – محمد سعيد    -واشنطن  

 خـارج   "سرائيلإ"ـمع الشعب الفلسطيني والمطالبين بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي ووقف الدعم األميركي ل          
 لالحتجاج على سياسة إسرائيل في األراضي الفلسطينية المحتلة في الوقت الذي حـث        "ايباك"مقر مؤتمر   

 والعمل علـى تجـاوز      "إسرائيل"ف حدة نبرتها تجاه     المتحدثون في الداخل الحكومة األميركية على تخفي      
  .حالة التوتر الحالية ، محذرين من خطورة هذا الوضع على العالقات بين الحليفين

23/3/2010الدستور، األردن،   
  

  "آالم الغزيين" تنتقد االستخفاف بـ"الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة" .67
، األنباء  2010-3-22، ومقرها بروكسيل، االثنين     " عن غزة  الحملة األوروبية لرفع الحصار   "استهجنت  

التي تحدثت عن تدخل الواليات المتحدة لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلي من أجل السماح ببنـاء مائـة                 
استخفاف وتالعـب بـآالم األبريـاء       "وخمسين وحدة سكنية فقط في قطاع غزة المدمر، معتبرةً أن ذلك            

  . "المحاصرين
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ملة األوروبية النمو الطبيعي لسكان قطاع غزة، الذي يعد من أعلى معدالت اإلنجاب فـي               وأوضحت الح 
فما بالكم بالحصار متواصل منذ أربـع       "العالم بحسب مساحته، يحتاج إلى آالف الوحدات السكنية سنوياً،          

  . "سنوات، والدمار الشامل في غزة على حاله منذ أكثر من سنة
 أهمية الوعود التي تُطلق من هنا وهناك إلعادة إعمار قطاع غزة، ال سـيما               وقللت الحملة في بيانها من    

من قبل األمم المتحدة، مؤكدةً على أن المطلوب من المجتمع الدولي أن يتخذ مواقف صارمة ضـد مـن                   
يفرض الحصار على مليون ونصف المليون إنسان فلـسطيني، بمـا فيهـا فـرض عقوبـات سياسـية          

  . "اء الحصار الذي مازال يشكّل وصمة عار على جبين اإلنسانية جمعاءواقتصادية، إلى حين إنه
22/3/2010فلسطين أون الين،   

  
   دوالر سنوياً يحّولها الوافدون في الخليجبليون 40 .68

قدر خبراء مال حجم األموال التي يحولها الوافدون في دول الخليج إلى بلدانهم :  دالل أبو غزالة–دبي 
  .سنوياً، ما استقطب مؤسسات كثيرة لتحويل األموال عالمية وإقليمية إلى المنطقة بليون دوالر 40 بنحو

 الذي بدأ أمس، أن عدد الوافدين في دول "مؤتمر دبي السنوي الثالث لتحويل األموال"وأكد الخبراء خالل 
  . مليون منهم4.5 مليوناً تحتضن دولة اإلمارات نحو 12الخليج يتجاوز 

  23/3/2010الحياة، 
  

  يارات العرب أمام الهجمة اإلسرائيلية على القدسخ .69
  عبداهللا األشعل

من المفيد أن نسترجع تطور التراجع العربي أمام المشروع الصهيوني، والذي يرجع أساساً إلى معاهدة 
 اإلسرائيلية، التي فتحت الباب واسعاً إلى اتفاقي وادي عربة وأوسلو، حتى وصل -السالم المصرية 

نسيق األمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ثم اختتمت هذه الحلقة بقرار لجنة المتابعة األمر إلى الت
ولكن هذه اللجنة قررت أن تنوب عن . العربية التي يقتصر اختصاصها على بحث مصير هذه المبادرة

وهو كل الحكومات العربية في مجال مختلف، وهو قرار الموافقة ألبو مازن بالتفاوض مع إسرائيل، 
. قرار ال يعني شيئاً من الناحية العملية سوى منح إسرائيل رخصة عربية رسمية لتغطية ممارساتها

وربما شعرت هذه . فالحكومات العربية اكتفت بالهمس حتى ال تزعج إسرائيل والواليات المتحدة
ا اختارت طريق الحكومات بعظم هذا الذنب خصوصاً أنها عجزت طبعاً عن التوفيق بين الفلسطينيين ألنه

انطالقاً من هذا االفتراض، فإن . أوهام السالم والتفاوض حتى تبرئ نفسها من أن تتخذ خياراً آخر
االحتمال األول، استمرار المخطط الصهيوني والسقوط : احتماالت الموقف العربي تدور حول احتمالين

ه المقاومة ال تتوافر لها عوامل العربي على رغم المقاومة الفلسطينية لهذا المخطط، على أساس أن هذ
االستمرار وأن هذه الحكومات ال تتعاطف مع المقاومة على رغم أنها تكرر في كل خطبها مركزية 
القضية الفلسطينية وقدسية األقصى، وتكرر في خطب زعمائها في المناسبات الدينية بأنها حريصة على 

هذا هو االحتمال األرجح . لخطط اإلسرائيلية ضدهحماية المسجد االقصى، على رغم أنها أول من يعلم با
  . في هذه الظروف

االحتمال الثاني، هو أن تقرر الحكومات العربية أن المقاومة أولى بالمساندة وأنها الطريق الوحيد بعد أن 
فشل طريق التفاوض وشعرت األمة باالستخفاف والهوان من جانب إسرائيل والواليات المتحدة، بخاصة 

  . هد مسرحية هزلية بينهما ويعلم العالم العربي مدى االتفاق الكامل بين الشريكينأنها تش
غير أن خيار المقاومة يتطلب أن تعلن الحكومات العربية صراحة فشل خيار السالم واللجوء إلى خيار 

طع المقاومة كورقة سياسية مهمة، وتعود مرة أخرى إلى مقاطعة حازمة إلسرائيل، وليست هناك حاجة لق
وتحتاج المقاومة أيضاً إلى فتح الحدود . العالقات الديبلوماسية بين إسرائيل وكل من مصر واألردن
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والسالح والعتاد ولكن ذلك يتطلب موقفاً ديبلوماسياً وإعالمياً إلقناع العالم، ألن إسرائيل وصلت إلى 
التوسع ثم اإلعالن الصريح مرحلة من التوحش ال يمكن السكوت عنها وأنها أثبتت إدمانها المراوغة و

هذا التمهيد . عن التهويد، في الوقت الذي بلغ التسامح العربي حداً أصبح يشجع إسرائيل على هذا التمادي
أساسي حتى ال يعود العالم مرة أخرى إلى وصم هذه المقاومة باإلرهاب وال بد أن يوضح العالم العربي 

جدوى، وأن مساندة العالم العربي للمقاومة سيترتب عليها أنه انتظر طويالً حتى يتحرك العالم من دون 
  . سلوك عدواني إسرائيلي، ما يؤدي إلى تفجير المنطقة وتتحمل إسرائيل والعالم نتائج ذلك

وأخيراً، ال أظن أن التنسيق األمني اإلسرائيلي واألميركي مع أبو مازن ينسجم مع هذه الحالة الجديدة، 
يجب أن تكون مطالبة العالم العربي بوقف كل أشكال التعاون مع إسرائيل ولذلك فإن الخطوة األولى 

  .والعمل بدالً من ذلك على ترك المقاومة التي لم يكن دعمها ضمن الخط الجديد للعالم العربي
قد يبدو هذا الخيار وهماً ألن األنظمة العربية تفرط بالمقاومة وتتراجع أمام إسرائيل والثمن هو بقاؤها 

وهذا التماثل بين .  ما يحيط بها من تبعات سلبية وإنكار لحقوق شعوبها في الحياة الحرة الكريمةمع كل
الهموم الشعبية والهم الفلسطيني هو الذي يدفع عادة إلى التضامن بين الجانبين، فهل يمكن فك التحالف 

تحمل آثار االنفجار في المصلحة بين إسرائيل وبعض الحكومات العربية، خصوصاً أن هذه الحكومات ست
  الذي يتسبب عن السياسات اإلسرائيلية في القدس وفلسطين؟

  23/3/2010الحياة، 
  

  !ما الذي جاء به ميتشيل إلى المنطقة؟ .70
  عريب الرنتاوي

يجول الموفد األمريكي لسالم الشرق األوسط على عواصم المنطقة ، والهدف كما هو واضح ، وصُل ما                 
التي اندلعت بين واشطن وتل أبيب ، وهـو  " أزمة رامات شلومو"يعرف بـانقطع من جهوده إثر ما بات   

واشنطن الثالثة " أسئلة ـ شروط " يأمل في تسويق وتسويغ إجابات بينيامين نتنياهو على - أي ميتشيل -
التي أشهرت في وجهه بعد أن وجه صفعته األشد إلى وجه نائب الرئيس جو بايدن ، وألحـق بالدولـة                    

  .نة من العيار الثقيل ، وفقا لوصف المسؤولين األمريكيين أنفسهماألعظم ، إها
واشنطن تبدو متفائلة بفرص نجاح موفدها في إقناع محاوريه الفلسطينيين والعرب بأهمية البضاعة التي              
سلّمها نتنياهو إلى كلينتون في آخر اتصال هاتفي بينهما ، قبل أن تطفئ األخيرة الضوء األحمـر الـذي                   

 مهاتفة سابقة مع رئيس وزراء إسرائيل ، وتشعل الضوء األخضر لزيارته لواشنطن ولقائه بها               أشعلته في 
  .المنتظرة اليوم مع أوباما اليوم في البيت األبيض" قمته"أمس ، و

لقد انتهت األزمة ، وثبت أنها سحابة صيف أو زوبعة في فنجان ، وغالباً من دون أن يتقدم نتنياهو بأي                    
تلك النوعية التي طلبتها زعيمة الدبلوماسية األمريكية ، وأهمها على اإلطالق وقـف             تنازل جوهري من    

االستيطان في القدس الشرقية ، بداللة أن نتنياهو نفسه قال بأن البناء في القدس كالبناء في تـل أبيـب ،                     
 ، ليأتي    عاما ومن دون انقطاع    42مستمر وسيتواصل ، وأنه لن يكف عن فعل ما كان يفعله أسالفه منذ              

، وليعود إيلي   " رامات شالوم "بعد ذلك أحد كبار حزبه سيلفان شالوم للحديث عن اسئناف البناء قريبا في              
يشاي وزير داخليته من حركة شاس ، للتعهد باستئناف البناء مع حلول أيلول القادم ، موعد انتهاء مهلـة                   

  .تجميد المستوطنات التي قطعها نتنياهو على نفسه
لم تصدر عن نتنياهو إذن ، واالستيطان لن يتوقف ، وفي أحسن األحوال ، فإن من المتوقـع                  كلمة السر   

أن يطرأ بعض التباطؤ على األنشطة االستيطانية في المدينة ، أو تتواصل من دون إعالن ، أو أن تعلن                   
تفاهمـات  في توقيت ال يتزامن مع وجود مسؤولين أمريكيين كبار في إسرائيل أو المنطقة ، هذه هـي ال                 

 اإلسرائيلية التي يروج لها ميتشيل في المنطقة ، على أمل أن يقنع قادتها ، بأن األمور على                  -األمريكية  
قد باتت جاهزة الستقبال النزالء من الجـانبين ،  " غرف مفاوضات التقريب غير المباشرة   "ما يرام ، وأن     
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 مولكو عن الجانب اإلسرائيلي كمـا       وعلى األغلب بقيادة صائب عريقات عن الجانب الفلسطيني وإسحق        
  .تقول الصحافة العبرية

ولتغليف هذا التعنت والصلف الليكوديين ، وكتعبير عن الرغبة في تفادي كسر إرادة زعيم الدولة األعظم                
للمرة الثانية في غضون أشهر معدودات ، رضخ نتنياهو لمطالب واشنطن باتخاذ إجراءات بناء ثقة ، لم                 

 بيد أنها ال تخرج كما تقول المصادر ، عن مألوف اإلجراءات اإلسرائيلية في مثل هذه                يكشف عنها بعد ،   
رفع بعض الحـواجز أو  ...اإلفراج عن دفعة من المعتقلين الذين شارفوا على إنهاء محكومياتهم   : األحوال

ت إدخال بضع شاحنات إضافية إلى غزة تحت راية األونروا أو غيرهـا مـن منظمـا               ....تغيير مواقعها 
اإلغاثة العالمية ، وهذا سيحصل قريبا ، وهو حصل من قبل وسيحصل من بعد ، طالما أن باإلمكان وفي                   
كل لحظة ، إضافة مئات المعتقلين إلى قائمة السبعة آالف أسير ، وطالما أن إعادة نشر الحواجز أكثـر                   

خرج قطاع غزة من غرفة     سهولة من انتزاعها ، وطالما أن إدخال عدة شاحنات من األغذية والوقود لن ت             
  .العناية الحثيثة التي دخلتها منذ حرب الرصاص المصبوب على رؤوس أبناء القطاع المنكوب وبناته

للرئيس أوباما أمام تعنت نتينياهو الصلف ، ونزلت واشنطن         " الطيبة"قبل بضعة أشهر ، انهزمت اإلرادة       
 لألنشطة االستيطانية ، ونجح موفد أوباما       عن الشجرة ، وقبلت باستئناف المفاوضات من دون وقف كامل         

إلى المنطقة في إقناع الفلسطينيين والضغط على العرب ليضغطوا بدورهم على الفلسطينيين للتخلي عـن               
مفاوضات التقريـب   "شرط تجميد كامل األنشطة االستيطانية ، وتفتق ذهن الوسيط األمريكي عن نظرية             

يون وقدموا تنازال جديدا على طريق طويل مفروش بالتنازالت         ، ورضخ العرب والفلسطين   " غير المباشرة 
  .، وممتد منذ سنوات وعقود

واليوم ، ينجح نتنياهو في صد الهجمة األمريكية المرتدة ، ويخرج بصفقة مع البيت األبيض ، ظاهرهـا                  
ريين رضوخ إسرائيلي وانحناءة أمام عاصفة الغضب األمريكي ، أما جوهرها فال تعديل أو تبديل جـوه               

على مواقف تل أبيب من مسألتي االستيطان والقدس على وجه التحديد ، وهـا هـو ميتـشيل يطـوف                    
إقناع العرب بأن ليس باإلمكان أبـدع     : العواصم ذاتها ، ويلقتي القادة أنفسهم ، ويعيد إنتاج السيناريو ذاته          

 أخـرى ، وسترضـخ      مما كان ، وسيكون لميتشيل ورئيسه وإدارته ، ما تريد ، وسيرضخ العرب مرة             
القيادة الفلسطينية وتعاود مزاولة هوايتها المفضلة ، المفاوضات التي ال ملجأ منها إال إليها ، وسـتنتهي                  
قريبا لعبة شد الحبال واستعراض العضالت ، وستذهب زوبعة جو بايدن جفاء أما ما سيمكث على أرض                 

وأولبرايت قبل  ) الزوج(هبت زوبعة كلينتون    القدس الشرقية فهي مستوطنة رامات شلومو ، تماما مثلما ذ         
  .أكثر من عشر سنوات ، وظلت مستوطنة هار حوما جاثمة على صدر جبل أبو غنيم

بين واشنطن وتل أبيب ، ونكاد نجزم بأن حـل أزمـة الـشرق األوسـط     " لعبة تبادل أدوار "لسنا نرجح   
ألبيض ، وال يساورنا شك فـي أن        هي في صميم رغبة وإرادة أول ساكن أسود للبيت ا         " معقولة"بصورة  

 تعديل أو تغيير وزاري بلغة السياسة األردنية        -إدارة أوباما تسعى في إحداث تغيير على حكومة نتنياهو          
 كما ال يساورنا شك بأن األوامر صدرت من تل أبيب لخاليا اللوبي اليهـودي النائمـة فـي                   -المحلية  

اما في مهده وحزبه وعاصـمته ، فالعالقـة بـين           واشنطن ونيويورك للتحرك على عجل لمحاصرة أوب      
، وهي تحتمل المناوشات واالشتباكات وعض األصابع       " السهل"الحليفتين االستراتيجيتين ليست من النوع      

واليدين ، وال يمكن اختصارها بالعبارات والتقييمات الدارجة على األلسن ، لكنها مع ذلك عالقات عميقة                
  .، وغالبا ما تميل كفتها لصالح إسرائيل ، وما االستثناء هنا إال تكريسا للقاعدةوثابتة واستراتيجية الطابع 

  23/3/2010الدستور، األردن، 
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  هل يريد االحتالل حقاً استدراج الفلسطينيين إلى المقاومة واالنتفاضة؟ .71
  هاني المصري

فلسطينيين والعرب، مفادها   هناك فكرة يكررها، مؤخراً، بكثرة، بعض السياسيين والكتّاب والصحافيين ال         
أن االحتالل يستهدف من االستفزازات والتصعيد األخير جر الفلسطينيين مجدداً الـى مربـع المقاومـة                

  .واالنتفاضة حتى يتهرب من استحقاقات العملية السياسية وإلحاق الدمار والخسائر الفادحة بالفلسطينيين
  .الحقيقة رأساً على عقبهذه الفكرة بدعة تحاول تضليل الفلسطينيين وقلب 

للتدليل على صحة ما يذهبون إليه يستشهدون بما حدث في االنتفاضة الثانيـة حيـث اسـتدرج الجـيش           
اإلسرائيلي الفلسطينيين الستخدام السالح حتى يقوم باستخدام تفوقه العسكري إللحاق الهزيمـة والـدمار              

  .بهم
ستيطانية األولى على االستفزاز والقتل والتهجيـر       اعتمد المشروع الصهيوني منذ الغزوة االستعمارية اال      

والعنصرية والمجازر ليس ألنه يهدف لجر الفلسطينيين للمقاومة بل ألنـه يـستهدف مـصادرة األرض                
لقد قامت دولة إسرائيل على أنقاض الفلسطينيين ومنعهم من حقهـم بتقريـر             . وإحالل شعب محل شعب   

  .ة وليس جر الفلسطينيين لهافالهدف كان دائماً منع المقاوم. مصيرهم
فالمشروع الصهيوني منذ نشأته، وإسرائيل منذ قيامها، اعتمدا على القوة والعنف والعـدوان مـن اجـل                 
االستيالء على األرض وطرد سكانها وإحالل اليهود بدالً عنهم ، وعلى أساس أن ما ال تحققه القوة يمكن                  

  .تحقيقه بالمزيد من القوة
لرئيسي لتحقيق األهداف الصهيونية واإلسرائيلية، الن طبيعة األهداف الـصهيونية          فالقوة هي األسلوب ا   

جذرية وال يمكن تحقيقها بدون حرب وعدوان واستخدام القوة بإفراط، حتى يفكر الفلسطيني مليون مـرة                
  .قبل أن يلجأ الى المقاومة بأي شكل من األشكال، خصوصا الى المقاومة المسلحة

شيه يعلون رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي السابق أثناء االنتفاضة الثانيـة والـوزير             فمثلما كان يقول مو   
الفلسطيني والعمل لتغييره من أحشائه عبر استخدام القوة الهائلـة لكـسر إرادة             " كي الوعي "الحالي يجب   

تعايش مـع   الشعب الفلسطيني وجعله ال يفكر مجرد تفكير بالمقاومة، ولكي يقبل بما يريده االحتالل أو ي              
  .واقع االحتالل

فالهدف اإلسرائيلي منع المقاومة بكل أشكالها وليس استدراج الفلـسطيني الـى المقاومـة المـسلحة أو                 
  .االنتفاضة الشعبية

إن قادة إسرائيل ال يفهمون كيف استطاع الفلسطيني أن يتحمل األهوال ويواصل إبقـاء قـضيته حيـة                  
فـاالحتالل كـان   . ام رغم الثمن الهائل الذي يدفعه جراء ذلـك ومقاومة االحتالل طوال أكثر من مائة ع 

يتصور أن الفلسطينيين سيتعبون ويندثرون ويستسلمون وتنتهي قضيتهم مثلما انتهت قضية الهنود الحمر             
  .في أميركا الشمالية

وحتـى  ما سبق ال يعني دعوة للمقاومة المفتوحة دون تفكير، بل تأكيد لحقيقة أكدها الصراع منذ بدايتـه                  
فما دام طريق المفاوضات والعملية الـسياسية       . االن ومفادها، أنه بدون مقاومة ال توجد قضية فلسطينية        

فالمقاومة تـزرع   . سقط سقوطاً مدوياً، وال توجد أية آفاق لنجاحه على المدى المنظور ال بديل للمقاومة             
  .والمفاوضات تحصد، ومن ال يزرع ال يحصد

 االحتالل حتى نصل الى وضع يخسر فيه االحتالل أكثر ممـا يـربح عنـدها           والمقاومة هدفها رفع كلفة   
احـتالل  "،  "احتالل خمس نجـوم   "ولكن إذا استمر االحتالل     . ستفكر إسرائيل باالنسحاب وتحقيق السالم    

وقادراً على استخدام السلطة من جهة لكي تكون حاجزاً بين الشعب وبينه، والمجتمع             " بالريموت كنترول، 
ن جهة أخرى لتمويله، بحيث تحصل إسرائيل على كل مزايا االحتالل وال تتحمل أياً من أعبائه                الدولي م 

وأضراره، فلن يتحقق السالم الذي يحقق الحد األدنى من المصالح واألهداف واالحالم الفلـسطينية ولـو                
  .انتظرنا مائة عام
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ن بدون إعادة االعتبار لخيار المقاومة      فال بد من كسر المعادلة القائمة حالياً بشكل جذري، وهذا غير ممك           
  .واالنتفاضة

فطريق المفاوضات الثنائية بدون مرجعية ملزمة ومع استمرار االستيطان والعنـصرية سـقط سـقوطاً               
مدوياً، ولن يؤدي في أحسن األحوال سوى الى منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً، يمكن أن يحمل اسـم دولـة             

  . بما فيها القدس1967ئيلية تقوم على البقايا والفتات وليس على حدود ولكنه سيكون أشبه بمحمية إسرا
 إسرائيلي  -فهناك تعايش مع االحتالل وتنسيق أمني فلسطيني        . وما نراه حالياً يقدم صورة عن المستقبل      

ومفاوضات تدور حول المفاوضات أو بانتظار أن تبدأ جولة عقيمة جديـدة مـن المفاوضـات، مقابـل                  
قة وتحسين األحوال االقتصادية وفقا لنظرية الحكومة اإلسـرائيلية الحاليـة بـأن األمـن               خطوات بناء ث  

اإلسرائيلي والسالم االقتصادي أوال الى أن يتم استكمال تطبيق المخططات اإلسرائيلية خـصوصاً فـي               
إنـشاء  القدس، وإلى أن يستعد الفلسطينيون لقبول السالم اإلسرائيلي، بعد أن يتم ترويضهم وإخضاعهم و             

  .شرائح فلسطينية من مصلحتها قبوله
فـال بـديل عـن    . هل نريد مقاومة أم مفاوضات؟: في ضوء ما سبق ليس السؤال الذي يطرح نفسه هو       

  .المقاومة
  أية مقاومة نريد؟ أية مقاومة نحتاج؟: إنما السؤال هو

رائع الدينية والدنيويـة إال أن      فإذا كانت المقاومة لالحتالل حقاً وواجباً، يكرسه القانون الدولي وجميع الش          
فالمقاومـة  . ذلك ال يعني استخدام جميع أشكال المقاومة في جميع األوقات وضد كل األهداف وأينما كان              

وسيلة يجب أن تخضع للمصلحة الوطنية وللبرنامج الوطني ولمرجعية واحدة، ولحسابات الجدوى والربح             
  .والخسارة

دى في ظروف معينة، بحيث يجب أن تكون األسلوب الرئيسي مـن            فالمقاومة المسلحة قد تكون هي األج     
وقد تكون غير مناسبة بحكم الظروف وخصائص الصراع وموازين القوى واألوضاع           . أساليب المقاومة 

  .المحلية العربية واإلقليمية والدولية
ففي ظل مساحة فلسطين الضيقة، ووجود أكثر من نصف الشعب الفلـسطيني خـارج وطنـه وتقـسيم                  

، وفي ظـل االنقـسام الـسياسي والجغرافـي          48الفلسطينيين الى ضفة غربية وقطاع غزة وفلسطيني        
الفلسطيني المدمر، والهوان العربي المترافق مع التمزق والتبعية والخاضع لنظام العولمة المسيطر عليـه         

المسلح لـيس   من قطب واحد، ما يؤدي الى عدم وجود دعم عربي ودولي للمقاومة المسلحة فإن الكفاح                
  .هو األسلوب الرئيسي للمقاومة

ال يعني ما سبق إلقاء السالح أرضاً والتخلي عن المقاومة المسلحة قبـل تحقيـق أهـدافها، وال إدانتهـا       
ووصفها باإلرهاب، بل يجب االحتفاظ بحق الفلسطينيين باستخدام المقاومة المسلحة، واالسـتعداد دائمـا              

  .دائل وخيارات متعددة أمامهملذلك حتى يشعر العدو بأن هناك ب
يمكن حاليا اللجوء إلى المقاومة الشعبية السلمية بكل أشـكالها، والـى المقاومـة المـسلحة إذا تغيـرت        

  .والمنطقة حبلى بإرهاصات التغيير. فال يبقى على ما هو إال هو. الظروف
كأنهمـا تحققـان مـا يريـده        تأسيساً على ما تقدم فان تصوير المقاومة المسلحة أو االنتفاضة الشعبية و           

االحتالل بينما المفاوضات والعمل السياسي هما الطريق المثمر، وما يرفضه ويخشاه االحتالل، إنما هـو            
  .دليل قاطع على العجز ومحاولة للخداع والتضليل

فال يوجد عملية سالم جادة ضاغطة حقا على إسرائيل حتى نقول إنها تسعى لجـر الفلـسطينيين نحـن                   
فاالحتالل يمر بظروف مريحة باإلجمـال لـم        .  العنيفة حتى تتهرب من االستحقاقات السياسية      المواجهة

يسبق لها مثيل، تتخللها أحيانا بعض األزمات والخالفات بين اسرائيل والواليـات المتحـدة االميركيـة،                
 اوبامـا  ولكنها خالفات بين األصدقاء وال تمس بالدعم المطلق األميركي إلسرائيل، كما صـرح بـاراك              

مؤخرا بعد األزمة التي شهدتها العالقات األميركية اإلسرائيلية بعد الصفعة اإلسرائيلية لنائـب الـرئيس               
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 وحدة استيطانية في القدس في      1600األميركي جو بايدن، المتمثلة باالعالن عن مشروع استيطاني ببناء          
  .مستهل زيارته للمنطقة

 اإلدارة األميركية عن الجزء األهـم مـن مطالبهـا، مثلمـا             لقد تم حل الخالف االخير من خالل تراجع       
تراجعت سابقا عن مطلبها بتجميد االستيطان وعن وعدها بتقديم مبادرة سالم قادرة على حل الـصراع                 

  .خالل عامين
إن إسرائيل إذا فرضت عليها المقاومة التي ستقوم دائما ردا على االحتالل، تفضل أن تكون مسلحة ألنها                 

ن تستخدم تفوقها العسكري إللحاق الهزيمة والضرر البالغ بالفلسطينيين وحسم المعركة بسرعة،            تستطيع أ 
لذلك تسعى، إذا كان ال بد أن يكون هناك مقاومة، لجر الفلسطينيين الى المقاومة المسلحة، بدون أن يلغي                  

  .ذلك أنها ضد جميع أنواع المقاومة المسلحة والسلمية
يذ مخططاتها، سواء إذا كان هناك مقاومة مسلحة أو شعبية، أو لم يكن هنـاك               إن إسرائيل ماضية في تنف    

أي نوع من المقاومة بكل أشكالها، ولكنها تستطيع أن تنفذ أهدافها بسرعة اكبر وتكاليف اقـل إذا حلـت                   
ل المفاوضات بدال عن المقاومة وكانت وفقا للشروط اإلسرائيلية، أي إذا ساد الهدوء والتعايش مع االحتال              

  !!.فإنه يصبح احتالالً هادئاً ومريحاً بصورة اكبر وأكبر باستمرار
  23/3/2010األيام، فلسطين، 
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  *مالكولم ريفكيند
وقد شكل، . هل هي فوضى؟ أم أنها كانت مؤامرة؟ حسب كل االحتماالت، كان األمر مؤامرة فوضوية

 منزل جديد في 1.600لقد أفضى إعالن إسرائيل نيتها بناء . ماسيةحسب المعايير كافة، كارثة دبلو
  .القدس الشرقية إلى استعداء الفلسطينيين، وإغضاب المجتمع الدولي

وليس من المرجح أن يؤدي هذا وحده إلى قض مضاجع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
نة نائب الرئيس األميركي الذي يزورك في ودفعه إلى خسران بعض النوم، لكنك إذا ما استطعت إها

الوقت الذي أعلن فيه عزمه على بناء المنازل، وتدفع بوزيرة الخارجية هيالري كلينتون إلى القول بأن 
وال يشكل هذا نظرة األطراف الخارجية . ، فإنك تكون فعالً وسط فوضى دولية خطيرة"أهين"بلدها قد 

أسوأ أزمة منذ العام "اإلسرائيلية هي في -ن إن العالقات األميركيةفقط، فقد قال سفير إسرائيل في واشنط
1975."  

إن البناء الجديد في . إحداهما هي نظرية الفوضى: هناك وجهتا نظر حول السبب في حدوث ما حدث
المفرط في التدين والقومية، والذي يشكل " شاس"القدس هو مسؤولية دائرة يسيطر عليها وزير من حزب 

التنسيق مع " نسوا"والفكرة هي أن أنهم قد . يراً، لكنه نافذ، في حكومة السيد نتنياهو االئتالفيةعنصراً صغ
وفي . رئيس الوزراء توقيت إعالنهم، ولم يكونوا على أي حال ليهتموا بأي ضرر يمكن أن يصنعه ذلك

  .يكون خياالً تماماًالحالة الفوضوية التي تسم السياسات اإلسرائيلية، فإنه ليس هناك تفسير يمكن أن 
لقد رفض السيد نتنياهو، بمهارة وعناد، مطالب باراك أوباما بوقف . التفسير الثاني يبدو أكثر ميكافيلية

كامل لكافة البناء الجديد للمستوطنات في كامل أنحاء الضفة الغربية، لكنه ألزم نفسه بفترة تعليق للبناء 
  .بداية محادثات سالم غير مباشرة مع الفلسطينيين أشهر؛ من أجل المساعدة على الدفع ب9لمدة 

من وجهة النظر اإلسرائيلية، فإنه لم يكن من المقصود أبداً لهذا التنازل أن ينطبق على القدس الشرقية، 
والتي يراها اإلسرائيليون على أنها جزء من إسرائيل بما أنهم كانوا قد ضموها بعد حرب األيام الستة في 

 على السيد نتنياهو أن يعيد طمأنة العناصر األكثر قومية في حكومته بأن مستقبل وكان. 1967العام 
، "غير رسمي"وبذلك، ناسبه أن يسمح بتمرير إعالن . القدس الشرقية لن يكون مطروحاً على المائدة

  .والذي يستطيع الزعم بأنه لم يقصده
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وربما كان مستعداً للتكيف مع . ي فقيركان السيد نتنياهو دائماً مخضرماً في التكتيك، لكنه استراتيج
الضرر قصير األمد، معتقداً بأن التوسع في البناء على أراضي الضفة الغربية قد يقوي إسرائيل على 

لقد كان الضرر قصير األمد . وفي حقيقة األمر فإن العكس هو المرجح أن يكون صحيحاً. المدى الطويل
 1991اك مثل هذه المشاحنات في الماضي، أبرزها في العام وقد كانت هن. كثيفاً، لكنه سيبلى سريعاً

عندما أوقف جورج بوش األول ضمانات قروض كبيرة كعقاب إلسرائيل على سلوكها في شأن 
  .المستوطنات

على الرغم من أن حكومة إسرائيل في المدى القصير لن تعاني بقدر يعتد به، إال أنها تظل أكثر هشاشة 
 خاصة ألن إسرائيل هي مجتمع ديمقراطي بقيم غربية، في وقت يصبح فيه الدفاع .مما تحب أن تعتقد به

وفي حال استمر السيد نتنياهو في رفض قيام دولة . عن الوضع القائم للمناطق الفلسطينية غير ممكن
 ، فإن إسرائيل سوف تبقى مع1967فلسطينية قابلة للحياة، ومستقلة فعالً، وبشيء مثل حدود ما قبل العام 

  :خيارين اثنين آخرين فقط
األول، هو أن تصبح الضفة الغربية، مع غزة أو من دونها، جزءاً من إسرائيل مع حقوق متساوية 

وفي هذه الحالة ستصبح إسرائيل دولة ثنائية القومية مع أفق تحولها إلى دولة ذات أغلبية . لمواطنيها
  .فلسطينية مستقبالً

. ياً اسمياً للفلسطينيين في وقت يحتفظ فيه اإلسرائيليون بالسيطرة الحقيقيةأما البديل، فسيكون استقالالً ذات
وسوف يقارن الكثيرون من خصوم إسرائيل هذا الوضع بالبانتستونات التي صنعتها حكومة جنوب 

وهناك اعتقاد متنام بأن ذلك ما يجب أن يكون في ذهن السيد نتنياهو . إفريقيا في األيام البائسة القديمة
وإذا كان األمر كذلك، فإنه يجب أن يدرك أن ذلك سيعني نضوباً حاداً في الدعم الذي تحظى به . ناآل

إن الفلسطينيين يستحقون دولتهم، وال يمكن أن يكون هناك أي استقرار في الشرق األوسط، وال .إسرائيل
فرنسا وألمانيا إلى هذا وقد توصلت كّل من بريطانيا و. أمن حقيقيا إلسرائيل، حتى يتم منحهم تلك الدولة

وتشكل تعليقات الجنرال ديفيد بترايوس . االستنتاج، كما أن العملية نفسها في طور الحدوث في أميركا
التي تلقي الشكوك على أهمية إسرائيل االستراتيجية تحذيراً من أن السياسة اإلسرائيلية الراهنة ربما تهدد 

وال يرجح أن . ليقاته أكثر من مجرد قشة في مهب الريححياة األميركيين في الشرق األوسط، تشكل تع
  .يوقف ضعف السيد أوباما الحالي في الموطن إعادة مراجعة تبدو مرجحة الحدوث

وهناك نصف . ثمة أغلبية واضحة من اإلسرائيليين ممن قبلوا فعالً الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية
وما تحتاجه إسرائيل، في انتخاباتها العامة المقبلة، . نياهوالناخبين ممن يرفضون سياسات حكومة السيد نت

هو قيام ثورة ديمقراطية سلمية، والتي ستعيد خلق حكومة إسرائيلية تنطوي على التزام أصيل بحل 
  .الدولتين

ولكن، أال يرجح أن تحدث المعجزات في األرض المقدسة أكثر من أي . هل سيتطلب ذلك معجزة؟ ربما
  مكان آخر؟

  .1997-1995و في البرلمان البريطاني، خدم وزيراً للخارجية في األعوام عض* 
  "التايمز"

 23/3/2010الغد، األردن، 
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  23/3/2010الشرق األوسط، 


