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 اًؤجل محادثات السالم عام   يسومطلب السلطة بوقف تام لالستيطان غير عقالني        : نتنياهو يلتقي أوباما   .1

  خر آ
رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتمع      ، أن   نواشنط من،  24/3/2010وكالة رويترز،   ذكرت  

 في محاولة لتهدئة التوتر في العالقات بين البلدين مع          ]أمسِِ [والرئيس االمريكي باراك أوباما يوم الثالثاء     
  .انحسار االمال في أي انفراجة في عملية السالم المتعثرة في الشرق االوسط

 نتنياهو موقفا ينطوي على التحدي في مواجهة انتقـادات امريكيـة            وعقدت المحادثات بعد يوم من اتخاذ     
  .جديدة لبناء منازل لليهود في جزء من الضفة الغربية المحتلة ضم الى القدس

وفي عالمة على مخاوف البيت االبيض بشأن استمرار التوترات حظرت التغطية الصحفية للمحادثـات              
. يضاوي ولم يدل الزعيمان بأي تصريحات علنية بعد ذلـك          دقيقة في المكتب الب    90التي استمرت قرابة    

  .ولكن رئيس الوزراء لم يغادر اال بعد ذلك بنحو ساعتين ربما بعد ان التقى بمعاوني اوباما
وتزامنت محادثاته مع اوباما مع أنباء جديدة في وسائل االعالم االسرائيلية تفيد ان بلدية القدس اصدرت                

  .روع مثير للجدل لالستيطان اليهودي كان قد أعلن عنه في يوليو تموز الماضيموافقتها النهائية على مش
وقبل لقائه اوباما قال نتنياهو انه يخشى من احتمال تأجيل محادثات السالم في الشرق االوسط عاما اخر                 

  .ما لم يسقط الفلسطينيون مطالبتهم بتجميد تام لالستيطان
يسة مجلس النواب وزعماء بارزين في الكونجرس االمريكـي         ونقل عنه متحدث قوله لنانسي بيلوسي رئ      

  ."ينبغي أال نكون رهائن لمطلب غير منطقي وغير عقالني"خالل زيارته لواشنطن 
هذا من شأنه أن يوقف مفاوضـات   "2008واضاف عن المحادثات المعلقة منذ ديسمبر كانون االول عام       

  ."واذا أقرت مطالبهم فقد نفقد عاما اخر. الب جديدةالفلسطينيون يثيرون مط"وقال ." السالم لعام اخر
وبامـا هـي ان      أ عن حلمي موسى، أن  نتنياهو قال إن رسالته إلـى           24/3/2010 السفير،   وأضافت

المفاوضات قد تتأجل لعام اذا تواصلت الدعوات الفلسطينية لتجميد االستيطان، مشددا على أن إسـرائيل               
وهي مرتبطـة   . فهذه أحياء يهودية ال تسلب أي عربي      «ترض أحد    عاما ولم يع   42تبني في القدس منذ     

  . »بالنسيج البلدي في القدس
وأشارت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إلى أن اللقاءين بين نتنياهو وكل من نائب الرئيس جو بايدن ووزيرة                

يعتبرون هذا  فاألميركيون  . الخارجية هيالري كلينتون، ركزا أكثر من أي شيء آخر على قضية الحدود           
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وفي كـل األحـوال،     . لكن نتنياهو يتشبث أوال وأخيرا بمبدأ األمن      . البند مفتاح حل كل المسائل األخرى     
وحاول كل من نتنياهو وكلينتـون      . اعتبرت اللقاءين مع بايدن وكلينتون تمهيدا للقاء بين نتنياهو واوباما         

وجرى البحث بينهما بشكل أساسي     . »ائلةبين أصدقاء وداخل الع   «وصف الخالفات بين الحكومتين بأنها      
 . في مسائل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين والعقوبات على إيران

  
  "مرض سياسي"الحالة الصحية لعباس عبارة عن ": القدس العربي" .2

ـ       :عمان بأن الحالة الصحية التي يمـر      ' القدس العربي ' أكدت مصادر فلسطينية واثقة اإلطالع والمعرفة ل
ال عالقة له بتردي صـحة الـرئيس او         ' مرض سياسي 'لرئيس الفلسطيني محمود عباس عبارة عن       بها ا 

حصول مفاجآت غير معتادة في ملفه الصحافي وهو ما أكدته الفحوصات اإلعتيادية التي أجراها عبـاس                
   .في مستشفى أردني خاص ومهم مطلع األسبوع الماضي

في تـونس   ' تعثر الرئيس 'سطينية والرسمية التونسية بحادثة     ونفت المصادر علم اي من دوائر القرار الفل       
التي أعلن عنها بيان رسمي للسلطة الفلسطينية قال بأن الرئيس يحتاج للراحة لمدة أسبوع بعد تعثره فـي                  

  .تونس
وقالت المصادر ان الرئيس عباس غادر مطار العاصمة تونس وهو بصحة جيدة تماما ولم تظهر عليـه                 

ية سلبية كما لم يعرض على أي اطباء في تونس قبل مغادرته وأشـارت إلـى ان                 اي من مؤشرات صح   
أحد ) أبو المعتصم (الرئيس ويوم مغادرته تناول الطعام بعد دعوة خاصة على مائدة الجنرال أحمد عفانة              

أبرز القيادات الفلسطينية في تونس ثم غادر المائدة متوجها إلى المطار دون ان تظهر عليه اي رضوض                 
  . كسور او عالمات تردي في حالته الصحيةأو

وإعتبرت المصادر نفسها ان عباس أراد اإلعتكاف لفترة واإلستراحة في عمان إلنه بقي مترددا طـوال                
األسبوع الماضي فيما يتعلق بمسألتين أساسيتين وهما أوال مشاركته شخصيا في القمة العربيـة بـسرت                

رئيس المصري حسني مبارك، وثانيا تقدير الموقف الـسياسي         الليبية بدون حضور حليفه وسنده القوي ال      
 .والميداني في ظل مؤشرات إنطالق اإلنتفاضة الثالثة شعبيا في األراضي الفلسطينية

  24/3/2010القدس العربي، 
  

  األيام القادمة ستشهد تنفيذ أحكام إعدام بحق العمالء: فتحي حماد .3
ي حماد بأنه سيتم تنفيذ حكم اإلعدام بحق مـن صـدرت            اعلن وزير الداخلية في حكومة غزة فتح      : غزة

من العمالء، بغض النظر عن موقف المؤسسات الحقوقية التي ترفض تنفيذ مثل هذه             " إعدام"بحقهم أحكام   
  .األحكام، وذلك خالل الفترة القادمة

ء بـه   ، إن ملف العمـال    )3-23(وقال حماد في لقاء خاص مع إذاعة صوت القدس مساء اليوم الثالثاء             
تطور جديد حيث تم التحقيق مع عدد مع العمالء وملفاتهم نضجت وصدرت بحق عـدد مـنهم أحكـام                   

مؤكداً أن الحكومة ليست مرتبطـة      . بالسجن وأخرى باإلعدام وستشهد الفترة القريبة تنفيذ أحكام اإلعدام        
  .بمواقف المؤسسات الحقوقية

غزة مستتب واألجهزة األمنيـة تعمـل بكـل         وفي موضوع آخر أكد  حماد أن الوضع األمني في قطاع            
  .جهدها لتوفيره في القطاع، لقطع الطريق أمام من يحاولون أن يعبثوا به

وأوضح أن التفجيرات التي حدثت في الفترة الماضية تم محاصرتها وأسبابها، بعـد أن اتـضح بوجـود        
 إلى أن بعضها نتج عن أسباب       مشيراً. مجموعة من المراهقين ، أو من لديهم مراهقة فكرية يقفون خلفها          

وأكد أن وزارة الداخلية تقوم بعمل توعية فكرية لضبط سـلوك            .انتقامية نتيجة خالفات عائلية وشخصية    
  .المراهقين
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وفي موضوع آخر أكد حماد أن العالقة بين الحكومة والجماعات السلفية قائمة على التعـاون المتكامـل                 
قته لخدمة اإلسالم، مشيراً إال أن هناك بعض الجماعـات أرادت           على مدار التاريخ ألن الكل يعمل بطري      

أن تشكل عقبة كبيرة في طريقة سير الوضع الداخلي وتأخذ القانون بيدها األمر الـذي لـم تـسمح بـه                     
  .الوزارة، خاصة أن بعض التصرفات طالت المواطنين اآلمنين في المدارس والمؤسسات

تقال المجاهدين ومنعهم من المقاومة ضد االحـتالل اإلسـرائيلي،        ونفي قيام األجهزة األمنية في غزة باع      
" سجوننا مفتوحة أمام الجميع، وال يوجد أي معتقل من المقاومين على خلفية إطـالق صـواريخ               :" وقال

وأضاف أنه من يدعي بأن األجهزة األمنية تالحق مطلقي الصواريخ يسأل نفسه كيف قتـل المـستوطن                 
  .خ المقاومةاالسبوع الماضي من صواري

وأضاف بأن منع المقاومة يعني مصادرة سالح المقاومين وحبسهم وهذا لـم يحـدث، مـستدركاً بـأن                  
األوضاع اليوم في قطاع غزة تغيرت عن سابقتها حيث كانت المقاومـة علـى أشـدها عنـدما كانـت                    

  .المستوطنات جاثمة في غزة  مؤكداً أن أشكال المقاومة تتغير بتغير الظروف
أن الحكومة في غزة تحمي المقاومة، مشيراً إلى أن حدثين كبيرين وقعا في عهد حكومة ترأسها                كما أكد   

  .أسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، وحرب الفرقان:: حركة حماس 
وفيما يتعلق بملف االعتقال السياسي أوضح أن سجون غزة خالية من أي معتقل سياسي، مؤكداً أنه تـم                  

صر حركة فتح على خلفية سياسية، وقال أن المعتقلـين اآلن جمـيعهم والـذي ال              اإلفراج عن جميع عنا   
وأضاف أن اإلفراج عنهم لن يتم إال باتفاق مصالحة يـتم           . شخصاً عليهم ملفات جنائية    30يتجاوز عددهم   

  .تسويته بين جميع األطراف
  24/3/2010وكالة سما، 

  
  لى انه ال يريد العودة الى أي مفاوضاتتصريحات نتنياهو في واشنطن دليل قاطع ع: أبو ردينة .4

أمس على التصريحات  رد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة :  جيهان الحسيني-رام اهللا 
لها ورفضها وقف » عاصمة«التي أدلى بها نتانياهو في واشنطن عن اعتبار إسرائيل القدس المحتلة 

تصريحات نتانياهو دليل قاطع على أنه ال يريد العودة «إن » سفرانس بر«وقال لوكالة . االستيطان فيها
ما قاله ... إلى أي مفاوضات جادة، فهي تتنافى مع الشرعية الدولية التي تعتبر القدس عاصمة لدولتين

  . »نتانياهو ال يساعد الجهود األميركية إلعادة الطرفين إلى مفاوضات غير مباشرة
علي على هذه التصريحات ألن انتقادها ال يكفي، ويجب التعامل مع هذه برد ف«وطالب اإلدارة األميركية 

نريد تحركاً أميركياً قبل أن تتدهور ... السياسة اإلسرائيلية في شكل مختلف عن السابق ألنها خطيرة
سياسة وتصريحات نتانياهو وممارسات حكومته ستؤدي في النهاية إلى تدمير كل . األمور في المنطقة

  .»احة لعملية سالم جادة ومفاوضات ناجحةالفرص المت
  24/3/2010الحياة، 

  
  تصريحات نتنياهو أجهزت على السالم ووأدت حل الدولتين :عريقات .5

 فهيم الحامد انتقد رئيس دائرة شؤون المفاوضات وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير -جدة
ئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو عن الفلسطينية الدكتور صائب عريقات بشدة، ما ورد على لسان ر
 .االستيطان في القدس المحتلة، الذي أعتبره أنه حق يهودي طبيعي

أن تصريحات نتنياهو في اجتماع اآليباك، أجهضت على كل اآلمال بحدوث » عكاظ«وأفاد عريقات لـ
يل تحدي النداءات وقال إن قرار إسرائ. اختراق في العملية التفاوضية بين الفلسطينين واإلسرائيليين

ووصف تصريحات نتنياهو . الدولية لتجميد االستيطان في القدس المحتلة، سيؤدي إلى إنهاء حل الدولتين
 .»ضرورة الحكم على إسرائيل عبر األعمال وليس األقوال«بأنها كلمات جوفاء، مؤكدا على 
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غط على الحكومة اإلسرائيلية من وطالب األطراف الدولية الفاعلة والمجتمع الدولي، استخدام نفوذها للض
أجل الوقف الفوري لالستيطان والتصعيد العسكري الذي يتزامن مع المواقف المتقدمة للجنة الرباعية 

 .ودعوتها الصريحة لوقف جميع األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية
  24/3/2010عكاظ، 

  
   المفاوضات السلطة تنتظر موقفاً أمريكياً بشأن استئناف:الطيب عبد الرحيم .6

الرحيم، أمين عام الرئاسة الفلسطينية، عقب استقباله نائب رئيس الوزراء  قال الطيب عبد: وكاالت
الصيني هوي ليانجوي في رام اهللا، ان المبعوث جورج ميتشل وعد بإيفاد مبعوث أمريكي الخميس عقب 

وذكر  .ين نتنياهو في واشنطنبنيام" اإلسرائيلي"لقاء الرئيس األمريكي باراك أوباما برئيس الوزراء 
بقرارات اللجنة الرباعية " إسرائيل"سيضع القيادة الفلسطينية بصورة مدى التزام "عبدالرحيم أن المبعوث 

وبضرورة وقف االستيطان، خاصة في القدس والمرجعية الواضحة لعملية السالم والفترة الزمنية إلقامة 
  ".أربع وعشرين شهراًالدولة الفلسطينية التي حددتها الرباعية ب

وأوضح أن الرئيس محمود عباس سينقل الردود األمريكية للجنة المتابعة العربية في اجتماعها المقرر في 
  . ليبيا الجمعة حيث تنطلق القمة العربية السبت

  24/3/2010الخليج، 
  

  'نروااالو'مجلس الجامعة العربية يؤكد رفضه لسياسة التوطين ويطالب بدعم : زكريا االغا  .7
اعلن مسؤول ملف الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية ان مجلـس الجامعـة             : اشرف الهور  -غزة  

العربية على المستوى الوزاري الذي انهى اعماله امس بالقاهرة اكد رفضه لـسياسة التـوطين، وتبنـى                 
  .'االونروا'توصية بدعم وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

سؤول ملف الالجئين في تصريح صحافي ان مجلس الجامعة العربية صادق           وقال الدكتور زكريا االغا م    
على تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة التي تـدعو               

  ).االونروا(المجتمع الدولي لدعم 
وضات مع اسرائيل   وذكر االغا ان المؤتمر شدد من دعمه للموقف الفلسطيني بخصوص ربط العودة للمفا            

بالوقف التام لالستيطان، وطالب برفع الحصار االسرائيلي عن الشعب الفلسطيني وبخاصة بقطاع غـزة،              
  .مؤكدا على ضرورة ازالة كل معوقات بدء عملية اعادة اعمار ما دمره االحتالل في القطاع

القدس، وتحديد كيفية   وذكر ان المؤتمر اكد على ضرورة عقد مؤتمر عربي اسالمي لبحث ما يجري في               
واشار الى ان المؤتمر في توصياته تطرق الى الوضـع الفلـسطيني الـداخلي، مطالبـا                 .دعم مواطنيها 

بضرورة انهاء االنقسام، والتوقيع على ورقة المصالحة، كما حث الدول العربية للمساعدة اكثـر بإنهـاء                
 .االنقسام الفلسطيني

  24/3/2010القدس العربي، 
  

   برنامج عمل للنهوض بالقدس عاصمة لفلسطينبإقرارمطالبة القمة العربية عباس يعتزم  .8
اكدت مصادر فلسطينية الثالثاء بان الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس يعتـزم             :وليد عوض  -رام اهللا   

مطالبة القمة العربية المرتقبة في ليبيا باقرار برنامج عمل للنهوض بمدينة القدس الشرقية المحتلة عـام                
  .باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية 1967

واكد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقـات علـى ان كلمـة                 
عباس في القمة العربية ستركز على ضرورة تفعيل الدعم العربي للقدس من خالل برنامج عمل للنهوض                

  .ينية المنتظرةبالمدينة المقدسة باعتبارها عاصمة للدولة الفلسط
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ومن جهته اعلن تيسير جرادات مدير الشؤون العربية بوزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية الثالثاء بـان               
وفد فلسطين الجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين تقدم رسميا بطلـب لرفـع                

ر دوالر مـن خـالل صـندوقي         مليون دوالر الى نصف مليا     150الدعم المالي المخصص للقدس من      
  .االقصى والقدس

 مليـون   150 قررت تحويل    2002القمة العربية في بيروت عام      : وقال جرادات في تصريح للصحافيين    
دوالر للقدس، وهذا المبلغ غير كاف نظرا للمخاطر المحدقة بالوجود العربي وما نطلبه مـن دعـم اآلن                  

ديم الخدمات لالهالي هنـاك ودعـم المؤسـسات االهليـة           يمثل الحد االدنى للتحرك نحو بناء القدس وتق       
  .والخدمية، بما يساهم في تثبيت العرب بوجهة الحملة االسرائيلية ضدهم

نأمل بأن يقر هذا الطلب ليرفعه المندوبون الدائمون لمجلس الجامعـة علـى مـستوى وزراء                : واضاف
  .الخارجية ليقروه، ليرفعه بعد ذلك للملوك والرؤساء العرب

  24/3/2010قدس العربي، ال
  

   ال تريد مفاوضات"إسرائيل" وفتح وحماسيوجد اتصاالت بين  :حنا عميرة .9
التصعيد اإلسرائيلي األخير، في الضفة الغربية  قال قيادي في منظمة التحرير الفلسطينية، إن : رام اهللا

لى أن التصعيد يسير والقدس، يتماشى مع سياسة التصعيد اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إ
أن الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، ال ترغب بأية تحرك سياسي  على جميع األصعدة، ويؤكد 

  .وال ترغب بأي مفاوضات، وتحاول أن تفرض شروطها المسبقة، على كل شيء
طرف تريد "عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،حنا عميرة، أن إسرائيل  وأوضح 

  ". التصعيد اإلسرائيلي  وهذا ما نرفضه بتاتا، ومن هنا يأتي فلسطيني أن يوافق على حل استسالمي،
إن المرونة التي أبدتها لجنة المتابعة العليا العربية، باستئناف " قدس برس"وقال عميرة في تصريحات لـ 

ئما المرونة من الجانب العربي دا إسرائيل، كما تفهم  المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، فهمتها 
  والفلسطيني، وكأنها تنازل، 

وانتقد عميرة، قرار لجنة المتابعة العربية، باستئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، مشيرا إلى 
  .في الضفة والقدس أن موضوع المفاوضات كان يجب أن يرتبط بوقف شامل لالستيطان

لكنها لم تنجح، ألن "إلى أنه كانت هناك محاوالت في هذا المجال وحول المصالحة الفلسطينية، أشار 
حماس، لم توقع على ورقة المصالحة المصرية، وبالتالي األمور ما زالت تراوح مكانها، وليس هناك أي 
جديد في الوضع، على الرغم من وجود لقاءات بين فتح وحماس، في سورية ، وأيضا أعتد أن هناك 

  ".جانبين لكن األمور ال تزال كما هي، ولم تصل هذه االتصاالت إلى نتيجةاتصاالت سرية بين ال
  23/3/2010قدس برس 

  
  راشيل كوري في غزةوريم الرياشي وافتتاح ميادين دالل المغربي  .10

افتتحت بلدية غزة بمشاركة الحكومة الفلسطينية أمس الثالثاء، ثالثة ميادين تحمل أسماء مناضلتين : غزة
  .اضلة حقوقية أمريكية، تخليداً لدورهن في الدفاع عن القضية الفلسطينيةفلسطينيتين ومن

 في حي الرمال الشمالي غربي - منفذة عملية كمال عدوان–وجرى افتتاح ميدان الشهيدة دالل المغربي
 في حي تل الهوا -منفذة عملية معبر بيت حانون–مقر نقابة المهندسين، وميدان الشهيدة ريم الرياشي 

ناشطة السالم اليهودية األمريكية التي قتلت تحت جرافة إسرائيلية –ة، وميدان راشيل كوري غرب غز
  . في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة-في رفح

وأكد نائب رئيس الوزراء زياد الظاظا أن افتتاح مشاريع تحمل أسماء شهداء ومناضلين يأتي من أجل 
  .اصلة الدرب تجاه تحقيق أهدافهم الساميةتأكيد اعتزاز الشعب الفلسطيني بشهدائه ومو
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غربي مقر نقابة –وأوضح الظاظا في كلمة له على هامش افتتاح مفترق الشهيدة دالل المغربي 
 أن الشهر المقبل سيشهد افتتاح العديد من المشاريع التي من شأنها تعزيز صمود الشعب -المهندسين

  .الفلسطيني في وجه االحتالل اإلسرائيلي
  24/3/2010، األردن، السبيل

  
  دويك ينجو من حادث سير مع سيارة إسرائيلية .11

أكدت مصادر فلسطينية، أن سيارة رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور عزيز دويك : رام اهللا
، لحادث سير مع سيارة إسرائيلية على طريق عناتا شمال القدس )23/3(تعرضت صباح اليوم الثالثاء 

  . يصاب دويك أو من كان معه بأذىالمحتلة، دون أن
ووفق هذه المصادر، فقد وقع الحادث بينما كان الدويك متوجها من مدينة الخليل، إلى رام اهللا، بواسطة 
سيارة النائب ماهر بدر، والذي كان يرافق دويك، لحظة وقوع الحادث، حيث كان يقودها نجل النائب 

وأكد . سرائيلية مدنية، مما أدى لوقوع أضرار بالسيارةبدر، مشيرة إلى أن السيارة اصطدمت بسيارة إ
دويك أنه بصحة جيدة وأن الحادث كان عرضيا، ولم يكن مقصودا، وجاء نتيجة تجاوز المركبة 

  .اإلسرائيلية لخطوط السير المعتادة
  23/3/2010قدس برس 

  
  حماس ترحب بطرد بريطانيا دبلوماسياً إسرائيلياً على خلفية اغتيال المبحوح .12

صالح البردويل ، أن  شذى الجبوري،لندن نقال عن مراسلتها من 24/3/2010الشرق األوسط، نشرت 
نرحب بالموقف البريطاني القاضي بطرد مسؤول الموساد في ": القيادي في حماس قال في بيان صحافي

ة ، حسبما أوردت وكالة الصحاف»السفارة الصهيونية لضلوعه في جريمة اغتيال الشهيد المبحوح
 .الفرنسية

 أن فوزي برهوم المتحدث باسم حماس قال في تصريح لـ 23/3/2010قدس، برس، وذكرت وكالة 
يعد إدانة للموساد بشكل رسمي في جريمة اغتيال المبحوح وتطورا "إن الموقف البريطاني " قدس برس"

على صعيد "ور وأعرب برهوم عن أمله في أي يتبع هذه اإلدانة تط". ملحوظا في الموقف البريطاني
الشروع في محاكمة قادة االحتالل اإلسرائيلي ومالحقتهم عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي 

مالحقة إسرائيل وتجريم "على ضرورة " حماس"وشدد المتحدث باسم ". ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني
 ضد اإلنسانية بحق أبناء شعبنا قادتها وتقديهم إلى المحاكم الجنائية بصفتهم مجرمي حرب ارتبكوا جرائم

  ".الفلسطيني
  

  وتحرك عربي إلنجازها.. الحركة أبدت مرونة إليجاد حل للمصالحة: مسؤول في حماس .13
 أمس وجود ، في دمشق"الحياة"أكد مسؤول رفيع المستوى في حركة حماس لـ:  إبراهيم حميدي-دمشق 

ف العربية من جهة أخرى  عربي من جهة، وتحرك من حماس مع بعض األطرا-تحرك عربي 
أبدت مرونة بهدف إيجاد حل "، مشيراً إلى أن الحركة "إلنضاج حل إلشكالية المصالحة الفلسطينية"

 في الفترة المقبلة التي تشهد انعقاد القمة العربية في ليبيا بين السابع والعشرين والتاسع "للمصالحة
  .والعشرين من الشهر الجاري

أبدت مرونة إليجاد حل، مع تأكيدها ضرورة األخذ بمالحظات " حركته  إنفي حماسوقال المسؤول 
، إضافة إلى تحديد "أساسية تتعلق باالنتخابات وبإحياء منظمة التحرير الفلسطينية وبناء األجهزة األمنية

، علماً أن الموعد الذي كانت اقترحته »موعد جديد ومناسب لالنتخابات بعد تنفيذ المصالحة وإنجازها«
يونيو المقبل، على اعتبار أن الورقة كان مقرراً أن توقع في تشرين /  حزيران28رقة المصرية هو الو
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أخذ مواقف " من القادة العرب، تتعلق بضرورة "مطالب محددة"وأكد أن للحركة  .أكتوبر الماضي/ األول
على إعادة إعمار  والسياسة االستيطانية اإلسرائيلية، وضرورة العمل "واضحة وقوية في موضوع القدس
جهد عربي يساعد على "وزاد أن الحركة تطالب بضرورة القيام بـ. قطاع غزة ورفع الحصار عنها

  . "إنجاز المصالحة، مع التأكيد على دور مصر وتوقيع االتفاق في القاهرة
  24/3/2010الحياة، 

  
  المصالحة على نار ساخنة : جبهة النضالرئيس  .14

هة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد إن المصالحة الفلسطينية          قال رئيس جب  ): د ب أ  ( –دمشق  
 ".نار ساخنة، خاصة بعد أن بدأت السعودية ترمي بثقلها في هذه العملية، بـشكل نـوعي مـؤخرا                 "على  

وأوضح عبد المجيد أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل التقى وزير الخارجية السعودي               
لفيصل في الرياض قبل يومين من زيارته لدمشق، ونـاقش معـه كيفيـة التغلـب علـى              األمير سعود ا  

 تتوج الجهود بالنجـاح قبـل       أنالصعوبات التي تواجه عملية المصالحة، والتي يتشكل رأي عام عربي           
لحة، األمريكي هو العقبة األخيرة أمام المصا     " الفيتو"وذكر عبد المجيد أن     . القمة العربية المرتقبة في ليبيا    

  . قبل انجاز المصالحة الوطنيةوإسرائيلألن األمريكيين يطالبون بأولوية بدء التفاوض بين السلطة 
  24/3/2010الدستور، األردن، 

  
  تتبني إطالق صاروخين على النقب" الديمقراطية" .15

تبنت كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية الجناح العسكري للجبهة ): وكاالت (– عالء المشهراوي
الديمقراطية لتحرير فلسطين المسؤولية عن إطالق صاروخين علي النقب، وقالت إن العملية تأتي رداً 

  .على االعتداءات اإلسرائيلية
الغارة اإلسرائيلية التي أدت إلى وقوع إصابات شرق غزة " إسرائيلي مصدر عسكري أكدمن ناحيته، 

الغارة استهدفت منزالً تصنع فيه “" أن ىإلمشيراً ، "جاءت بعد إطالق صاروخ على إسرائيلأمس، 
  ."أسلحة

  24/3/2010االتحاد، اإلمارات، 
  

  الضفة بينهم قياديان ب من أنصارها 20السلطة باعتقال أمن حماس تتهم  .16
نسخة أجهزة األمن التابعة للسلطة  "قدس برس"اتهمت حركة حماس في خبر صحفي وصل : رام اهللا

في محافظات الخليل  من أنصارها، بينهم قياديان، ، باعتقال عشرين)جناح الضفة الغربية(الفلسطينية 
  .ونابلس وقلقيلة وطولكرم وبيت لحم

  23/3/2010قدس برس، 
  

   وتهويد القدسالمصالحةفي لبنان شيخ عقل الطائفة الدرزية وفد حماس يبحث مع  .17
شيخ عقل طائفة زار وفد من حركة حماس برئاسة المسؤول السياسي للحركة في لبنان علي بركة، 

 في فلسطين المحتلة في ظل األوضاع" اللقاء بحث أن بركة الموحدين الدروز نعيم حسن، وأوضح
استمرار سياسة تهويد القدس وبناء المستوطنات فيها وفي الضفة الغربية والتصعيد العسكري الصهيوني 

الشيخ نعيم صة إلطالع وكانت فر. في محاولة للهروب مما يجري، والتغطية على الجرائم في الضفة
 كي تكون أيضا عموماً وجهود المصالحة الفلسطينية، وأبلغناه بالجهود العربية التي تبذل األوضاععلى 

 القمة العربية، التي نطالبها بقرارات تحافظ على عروبة أعمالقضيتي القدس والمصالحة على جدول 
 ورفع الحصار عن قطاع غزة وإنجاز  والمسيحية في فلسطين،اإلسالمية المقدسات وإنقاذالقدس 
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 من ال يستطيع انجاز هذه المصالحة ورفع الحصار ال يمكن له تحرير القدس أنالمصالحة، ألننا نعتقد 
  ".وحماية المقدسات

معاناة الشعب الفلسطيني المأساوية وخصوصاً في "أعرب الشيخ نعيم حسن عن تضامنه مع من جهته 
، مطالبا " جمعاء كما الهوية العربيةاإلنسانية بحق اإلسرائيلياإلجرام  أنواعالقدس التي تتعرض لشتى 

 والمقدسات المسيحية من األقصى للقدس والمسجد إنقاذيةوقفة " والمسيحي بـواإلسالميالعالم العربي 
براثن االحتالل الصهيوني والتهويد واالستيطان ودعم الشعب الفلسطيني ومساندته للتأكيد على قضيته 

  ".ة وتثبيت هويتهالمحق
  24/3/2010المستقبل، 

  
  نائب نتنياهو يهّدد برد عسكري على الصواريخ الفلسطينية .18

هدد النائب األول لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، سيلفان شالوم بالرد العسكري على ما وصفه : الناصرة
  .لة العبريةالمنطلقة من قطاع غزة تجاه أراضي الدو" االعتداءات الصاروخية الفلسطينية"بـ

إن إسرائيل لن تمر مرور الكرام على االعتداءات الصاروخية الفلسطينية، حيث أنها تصعيد "وقال شالوم 
لمنع عودة " دون تردد"، مشيراً إلى أن السلطات اإلسرائيلية ستعمل "خطير وتدهور ليس ببسيط لألوضاع

  .ي عليهالوضع في قطاع غزة إلى ما كان عليه قبل العدوان اإلسرائيل
عن نائب نتنياهو اتّهامه لحركة حماس، بتحريض ) 23/3(ونقلت اإلذاعة العبرية اليوم الثالثاء 

مناشدتهم للتظاهر من جهة، وإطالق القذائف "الفلسطينيين في الضفة الغربية ضد االحتالل؛ من خالل 
  .، حسب تعبيره"الصاروخية تجاه األراضي اإلسرائيلية من جهة أخرى

  23/3/2010قدس برس، 
  

  حماس غير معنية بالتصعيد: شكنازيأ .19
غابي أشكنازي، قوله أمس في " اإلسرائيلي"عن رئيس أركان الجيش " إسرائيلية"نقلت وسائل إعالم 

سوريا ترقص في عرسين، من جهة يتحدث "إن " الكنيست"ـ اجتماع للجنة الخارجية والحرب التابعة ل
  ".ق عالقاته مع المحور الراديكالي ويعانق حزب اهللاعن سالم ومن الجهة األخرى يعم) األسد(

بإمكانه أن يؤدي "وقال إنه ال يرى رغبة في الشارع الفلسطيني بانتفاضة ثالثة، لكنه تحدث عن تحريض 
حماس تحاول منع إطالق الصواريخ وهي ليست معنية بالتدهور لكن "وقال إن ". إلى تدهور الوضع

هناك نشاط عسكري على طول الحدود "وأضاف ". حماس"احد وهو بالنسبة لنا فإنه يوجد عنوان و
وقواتنا تحقق نجاحات ولهذا السبب تحاول حماس تنفيذ عمليات عن طريق البحر بواسطة براميل مفخخة 

  ".وأمور أخرى
التوتر في الشمال في اآلونة األخيرة نابع من شائعات روجتها "وفي الجبهة الشمالية، قال أشكنازي إن 

حزب اهللا "وأضاف إن ". يوشك على مهاجمة سوريا ولبنان" اإلسرائيلي" وبموجبها فان الجيش إيران
  ".يكثف من قواته في شمال الليطاني ويواصل التسلح

  24/3/2010الخليج، 
  

   بالجيش اإلسرائيلي يحذر حماس من استمرار إطالق الصواريخ من غزةقائد المنطقة الجنوبية .20
جنوبية في جيش االحتالل اإلسرائيلي الجنرال يوآف غاالنت الثالثاء حركة حذر قائد المنطقة ال: غزة

حماس من مغبة االستمرار باستفزاز االحتالل من خالل إطالق الصواريخ الفلسطينية تجاه مستوطنات 
العبري االلكتروني عن غاالنت خالل خطاب له في مؤتمر " ولال"ونقل موقع  .جنوب الكيان اإلسرائيلي

أرى أنه في حال استمرت االستفزازات من قبل حماس، وفي حال لم تتوقف عملية إطالق : "النقب
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لن يتوانى عن "إن جيش االحتالل اإلسرائيلي : وقال ".الصواريخ أن نبادر إلى حل هذه القضية بنفسنا
ن ، مشيرا إلى أ"شن حرب جديدة كسابقتها من أجل إيقاف إطالق الصواريخ على األهداف اإلسرائيلية

االحتالل استطاع إيقاف هذا التهديد مسبقًا من خالل الحرب التي أكد أن جيشه قتل من بين كل ثالثة 
  .فلسطينيين مدني واحد خاللها

   24/3/2010السبيل، األردن، 
  

  ها بلندن تأسف لطرد دبلوماسّي"إسرائيل" .21
ن لندن، على خلفية تزويـر       عن أسفها لقرار بريطانيا طرد أحد دبلوماسييها م        "إسرائيل" عبرت   :وكاالت

في عملية اغتيال   ) الموساد(جوازات سفر بريطانية، واستخدامها من لدن جهاز االستخبارات اإلسرائيلي          
كانون الثاني الماضـي    /محمود المبحوح، في أواخر يناير    ) حماس(القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية      

  .بإمارة دبي
ور ليبرمان في بيان له إنه يريد الحفاظ على العالقات الودية مـع             وقال وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغد    

  ".لم يقدموا أي دليل على ضلوع إسرائيل في هذه القضية"بريطانيا، مضيفا أن البريطانيين 
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن األولوية اآلن                

 لندن، وأضاف أن إسرائيل ليست لديها أي نية للتعامل بالمثل وطرد أي دبلوماسي              مع" تهدئة األمور "هي  
  .بريطاني

ومن جهته قال السفير اإلسرائيلي في لندن رون بروسور إنه مستاء من القرار البريطاني، لكنه أكـد أن                  
  ".ةذات أهمية متبادل"البلدين رغم ذلك سيحتفظان بعالقات جيدة، ووصف هذه العالقات بأنها 

 24/3/2010نت، .الجزيرة
  

  بسبب طرد دبلوماسي إسرائيلي عن خيبة أمله يعلن في لندن "إسرائيل"سفير  .22
عتبر وزير األمن الداخلي يتسحاق أهارونوفتش قرار الحكومة البريطانية طرد الديبلوماسي، ممثل جهاز 

وال علم عندي بهوية «انيا ، وقال إنه فوجئ بالتقارير الواردة من بريط»خاطئاً«في لندن، » الموساد«
، إنه »كديما«ورأى رئيس لجنة الخارجية واألمن البرلمانية تساحي هنغبي من حزب  .»الديبلوماسي

  . ينبغي على إسرائيل أن تواصل سياسة عدم التعقيب مثلما فعلت في أوج األزمة مع دبي
  24/3/2010الحياة، 

  
  "بريطانيا تتصرف كالكالب" :سي إسرائيلي تعليقاً على طرد دبلوماأريه الداد كنيست العضو .23

في المعارضة اليمينية، أريه الداد، بريطانيا » االتحاد القومي«هاجم عضو الكنيست من حزب : تل أبيب
الكالب «: ، ثم تراجع وقال»بريطانيا تتصرف كالكالب«على طرد الدبلوماسي اإلسرائيلي، وقال إن 

يل بأن ترد بطرد دبلوماسي بريطاني كبير مثل الملحق وطالب الداد حكومة إسرائ .»أكثر إخالصا
وأما رفيقه في الحزب، النائب ميخائيل بن آري، فاعتبر . العسكري، من السفارة البريطانية في تل أبيب

وقال عضو الكنيست من حزب الليكود الحاكم يريف ليفين، إن طرد . »ال سامية معادية لليهود«بريطانيا 
  .رب العالمية ضد اإلرهاب، ودعا بريطانيا إلى سياسة متوازنة بدل تشجيع اإلرهابالدبلوماسي يمس الح

  24/3/2010الشرق األوسط، 
  

   مليار دوالر17البناء االستيطاني في الضفة الغربية ُيكلّف خزينة الدولة العبرية اكثر من  .24
ول البناء االسـتيطاني    كشفت دراسة اسرائيلية، نشرت يوم امس الثالثاء، ح        :ـ زهير اندراوس   الناصرة

 مليـون متـر     12في الضفة الغربية المحتلة، النقاب عن ان مساحة البناء اليهودي تصل الى اكثر مـن                
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 17.5مربع، وهذا البناء يشمل المباني والمؤسسات والشوارع والمصانع، والتي تقدر قيمتها بأكثر مـن               
  .مليار دوالر

 مشروع مـسح مـستقل      2008قد بدأ في العام     ) القتصاديةمركز ماكرو للسياسة ا   (وكان المعهد المسمى    
حول مساحة االستيطان في الضفة الغربية، وقد تم عرض نتائج الدراسة الثالثاء، والتي تستند الى صور                

  .االقمار الصناعية
ال ( وحدة سـكنية     32.711ووفق وسائل االعالم العبرية في اسرائيل اتضح من نتائج الدراسة ان هناك             

 منزال خاصا بمـساحة     22.997 متر مربع، اضافة الى      3.271.000بمساحة تصل الى    ) لفيالتتشمل ا 
 مؤسـسة عامـة،     868باالضافة الى ذلك، بينت الدراسة ان هناك        .  مترا مربعا  5.744.150تصل الى   

 مدرسـة  68 مدرسة، و211 حضانة اطفال، و344 منشأة رياضية، و321 حوضا، و  96 كنيسا، و  271و
  .كتبة م21دينية، و

.  قاعـة عامـة    15 مبنى صناعيا، و   717 مجمعا تجاريا، و   187 محطة وقود، و   21وجاء ايضا ان هناك     
روبي نتانزون، ان من بين اهـداف       . على االنترنت قال معد الدراسة، د     ' هآرتس'وبحسب موقع صحيفة    

فـان قيمـة المنـازل      وبحـسبه   . الدراسة معرفة التكلفة االقتصادية للبناء االستيطاني في الضفة الغربية        
 مليار دوالر، بينما وصلت     4.5 مليارات دوالر، وقيمة الوحدات السكنية تصل الى         9الخاصة تصل الى    
 مليار دوالر، والمؤسسات العامة والكنس واالحواض تصل الى نـصف مليـار             1.7تكلفة الشوارع الى    
  .دوالر، على حد قوله

  24/3/2010القدس العربي، 
  

   الف وحدة سكنية50ى مواصلة االستيطان ويعد ببناء نير بركات يؤكد عل .25
اكد عمدة القدس االسرائيلي نير بركات ان الخطط االستيطانية التي تثير الجـدل وتهـدد العمليـة                 : لندن

ونقلت عنـه   . السلمية التي ترعاها امريكا باالنهيار، ستتواصل على الرغم من من موقف واشنطن منها            
م بالسفارة االسرائيلية في لندن ان اسرائيل لم تكن لديها اي نوايا الهانة امريكا              في لقاء ت  ' التايمز'صحيفة  

 وحدة سكنية في رمات شلومو في القدس الشرقية اثناء زيـارة نائـب              1600عندما تم االعالن عن بناء      
التخطـيط  'وقال انه يجب عدم خلط االمور ببعضها الن         . الرئيس االمريكي جوزيف بايدن قبل اسبوعين     

اال '، واضاف ان اسرائيل وان راعت الحساسيات االمريكيـة          'والبناء في مدينة القدس يجب ان يتواصل      
  .'انني اود التأكيد انه لن يكون هناك تجميد في مدينة القدس

وقال ان الخطة التي اعلن عنها لن تتوقف بل كشف عن خطط جديدة للبناء وفي شرقي القـدس حيـث                    
واضاف ان مجلس القـدس     . في منطقة سلوان  ' حدائق الملك داوود  'ال عنها   تشتمل الخطط على بناء ما ق     

  .واكد بركات ان القدس ستظل عاصمة اسرائيل.  الف وحدة سكنية جديدة50يخطط لبناء 
  24/3/2010القدس العربي، 

  
  البناء يشهد انتعاشة: "إسرائيل"مدير مجلس المستوطنات في  .26

مدير مجلس المستوطنات ان االستيطان اليهودي في الضفة الغربية قال نافتالي بينيت : ألين فيشر -القدس
قد يتضاعف حجمه الى ثالثة أمثال ويصل الى مليون شخص على الرغم من ضغوط غربية لوقف نمو 

  .الجيوب االستيطانية في االراضي المحتلة
خيل مليون يهودي من الممكن ت"وأضاف بينيت الذي استخدم وصفا توراتيا لالشارة الى الضفة الغربية 

." نفعل كل ما بوسعنا لفك التجميد"وقال بينيت في مقابلة مع رويترز  ."يعيشون في يهودا والسامرة
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وتولى بينيت الذي كان يعمل في مجال تطوير برمجيات الكمبيوتر منصب مدير مجلس المستوطنات 
  ت للبناء في المستوطنات وكان بينيت يشير في تصريحاته الى قرار بالتجميد المؤق .الشهر الحالي

  23/3/2010وكالة رويترز، 
  

   في الكنيست يعتزمون دخول باحات األقصى غداًأعضاء .27
اليميني المتطرف اعتزامهم اجراء " اإلتحاد القومي" اعضاء في الكنيست االسرائيلي من حزب ثالثةاعلن 

القدس كلها لنا وال حق " على أن جولة في باحات المسجد األقصى غداً، وقالوا ان هدف الجولة هو التأكيد
، ورفض الثالثة الحصول على تصريح من الشرطة بإجراء جولة في "ألي أحد آخر التشكيك في ذلك

ويعتزم النواب، اوري اريئيل وارييه الداد وميخائيل بن اري اجراء جولة حول بوابات المسجد  .المكان
 .يدية لجماعات المتطرفين حول األبواباألقصى احتجاجاً على الغاء اإلحتالل المسيرة التقل

وتأتي خطوة النواب الثالثة بعد يوم من تأكيد نتنياهو التزام اسرائيل بالبناء في القدس الشرقية والمناطق 
 .المجاورة لها والتي ضمتها اسرائيل لبلدية القدس في الضفة الغربية

  23/3/2010، 48عرب
  

  داً للحرب على غزةجيش االحتالل يخوض تدريبات واسعة استعدا .28
ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن جيش االحتالل اإلسرائيلي أجرى تدريبات جديدة السـتعداده             : غزة

لخوض حرب أخرى ضد قطاع غزة تم خاللها استخدم أسلحة جديدة ، بمـشاركة قـوات مـن جـيش                    
ستخبارات لعـسكرية   االحتياط والجيش النظامي، في سالح المشاة وسالح الجو والبحرية وضباط من اال           

 اإلسرائيلي فقد تـم تـدريب       1وحسب المصادر لموقع نيوز      .للتأكد من التنسيق الكامل بين تلك القيادات      
الجيش على منظومات قتالية واستخباراتية بهدف تحسين القتال فيما لو اندلعت حرب أخرى مع غزة وتم                

  .تدريب الجنود علي سيناريوهات مختلفة لفحص جهوزية الجيش
حسب المصادر التدريبات الواسعة النطاق تمت بعد اخذ العبر من الحرب اإلسرائيلية األخيـرة علـي                و

قطاع غزة في إطار عملية الرصاص المصبوب حيث تم تدريب الجنود أيضا علي التعامل مـع سـكان                  
 . القطاع من الجانب اإلنساني خالل وقع حرب

  24/3/2010وكالة سما، 
  

  "الخفي عن العيان"ارج الحربية اإلسرائيلية لنشاطه  جوائز ألسطول البوثالث .29
الوحدة "حصل أسطول البوارج الحربية حاملة الصواريخ في سالح البحرية اإلسرائيلي اليوم على جائزة 

، وهي الجائزة الثالثة التي يحصل على األسطول في العام األخير لنشاطه المتزايد في "العمالنية المتفوقة
بعد إخفاقه في حرب لبنان الثانية، وخصوصاً تعرض احدى بوارجه لصاورخ من العامين األخيرين 

 .حزب اهللا أمام شواطئ بيروت
نحن نعمل في كل مكان في البحر حيث لدولة اسرائيل : "وقال قائد األسطول، العقيد ايلي شرفيت

العام األخير وأضاف أن اسطوله أبحر في ". مصالح، نعمل بكثافة قصوى وعلى مسافات بعيدة وقريبة
ونشاطنا يستمر ... في حرب ضد محور الشر"لمسافات يبحرها في سنة حرب، معتبراً أن اسرائيل 

 ".لفترات، أيام وأسابيع
  23/3/2010، 48عرب
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   جولدستون  تقريرجيش االحتالل يرد على .30
تضمنها تقريـر   أنهى الجيش اإلسرائيلي وثيقة يدرس فيها جميع االتهامات التي ي          :يو بي أي   - تل أبيب 

القاضي األممي ريتشارد جولدستون في وقت يعمل المحامون في مختلف الدوائر الحكومية على الـنص               
" جيـروزاليم بوسـت   "ونقلت صحيفة    .لضمان أن يكون قانونياً بدالً من أن يكون عسكرياً أو دبلوماسياً          

وهو يبدو وثيقة عسكرية ويحتـاج  إن التقرير كتبه الجيش اإلسرائيلي : اإلسرائيلية عن مسؤول دبلوماسي   
  . إلى تعديالت كي يبدو وثيقة قانونية

  24/3/2010الشرق، قطر، 
  

  'إرهابيتين 'اإلسالمية عن التجمع والحركة لإلعالن جديد إسرائيلياقتراح قانون  .31
، المركـز  'مدى الكرمل'يحذر تقرير الرصد السياسي السادس، الصادر عن : الناصرة ـ زهير اندراوس 

ي للدارسات االجتماعية التطبيقية، من تصعيد السياسات والممارسات العنصرية المعادية للعـرب،            العرب
حيث تواصل الحكومة االسرائيلية َسن القوانين وتَبنَي السياسات التي ترمي الى           . وشرعنة االعتداء عليهم  

  .تغييب الذاكرة الجمعية للمواطنين العرب
ت ميزانية واقتصادية واسعة على المؤسسات واالحـزاب التـي          وينص القانون الجديد على فرض عقوبا     

حيث يسمح القانون الجديد للدولة بالغاء تمويـل معظـم المؤسـسات العربيـة              . تشارك في احياء النكبة   
االحزاب العربية؛ السلطات المحلـية، المدارس، النوادي ومنظمات       : السياسية والجماهيرية والعامة، نحو   

 هذه -هذا النوع من العقاب يفرغ ـ عمليا  . دت حتى اآلن المشاركة في احياء النكبة التي اعتا-الشبيبة 
  .المؤسسات من مضمونها، وهو ضربة قاضية للقيم الديمقراطية وحرية التعبير

، والذي كان فـي     )االتحاد القومي (من حزب هئيحود هليئومي     (كما قدم عضو الكنيست ميخائيل بن اري        
ويرمي هذا االقتراح الـى     . 'منظمة ارهابية 'اقتراَح قانون لتغيير تعريف     ' كاخ'السابق عضوا في حركة     

توسيع دائرة التعريف القانوني لـمنظمة ارهابية، بحيث يشمل التعريف الجديد الحركةَ االسالمية وحزب             
  . التجمع

  24/3/2010 القدس العربي، 
  

 الذي تم طردهترسل ممثالً جديداً للموساد إلى لندن بدالً عن ستل أبيب  .32
كشفت مصادر صحفية عبرية النقاب عن أن الحكومة اإلسرائيلية سترسل إلى لندن قريباً ممثالً              : الناصرة

خلفاً للممثل الحالي الذي قـررت الـسلطات        ) االستخبارات اإلسرائيلية الخارجية  " (الموساد"جديداً لجهاز   
ية في قضية اغتيال القيادي العسكري في       البريطانية طرده بسبب ضلوعه في تزوير جوازات سفر بريطان        

  .محمود المبحوح" حماس"حركة 
إن البريطانيين  ): "24/3(في صدر صفحتها األولى اليوم األربعاء       / يديعوت أحرونوت /وأفادت صحيفة   

سمحوا السرائيل بارسال ممثل جديد عن الموساد إلى لندن، وأنه من المتوقع أن يتمكن هذا الممثل مـن                  
  .، على حد قولها"ال منصبه بعد االنتخابات العامة القريبة في بريطانيامباشرة أعم

  24/3/2010قدس برس، 
  

  تخّوف صهيوني حقيقي من توّجه الفلسطينيين نحو مقاطعة بضائع المستوطنات .33
ناقشت اللجنة االقتصادية في الكنيست الصهيوني الظاهرة التي بدأت تتسع في األوساط الفلسطينية 

وقد عينت وزارة . اعية إلى مقاطعة بضائع المستوطنات، بل وإحراقها أمام وسائل اإلعالممؤخراً، والد
الخارجية طاقماً مختصاً لدراسة نتائج هذه القضية، وتقديم التوصيات الخاصة بمكافحتها، على مختلف 

لسطينية بهذه وقالت اللجنة في توصياتها إن قرار السلطة الف. سياسياً واقتصادياً وقانونياً: األصعدة
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للفلسطينيين وفق اتفاقية باريس " إسرائيل"المقاطعة مخالف لجميع االتفاقيات السياسية، حيث تقدم 
 مليار شيكل سنوياً، مشيرة إلى أن الحكومة قد تصبح ملتزمة أمام مصدري 2االقتصادية ما مجموعه 

  .هذه البضائع بتعويضهم مالياً
  23/3/2010) 1919(التقرير المعلوماتي 

  
   وحدة استيطانية في القدس200خطة جديدة إلقامة  .34

اإلسرائيلية " هآرتس"ذكرت صحيفة :  عبد الرؤوف أرناؤوط، وائل بنات، واس- رام اهللا، القدس، غزة
 والذي من المتوقع، أنه قبل نحو ثالثة أسابيع فتح من جديد ملف تخطيط ألحد المخططات األكثر خالفاً

وأشارت إلى أن الحديث يدور  . في أوساط الفلسطينيين واألسرة الدولية شديداًإذا ما أقر أن يثير غضباًً
 في قلب حي الشيخ  مربعاً دونما45ً وحدة سكنية استيطانية على مساحة 200عن خطة كبيرة إلقامة 

  .1948 مبنى يسكن فيها مئات الفلسطينيين منذ 28وتحقيق الخطة سيتطلب هدم . جراح شرقي القدس
، التي تقف خلف مساعي إخالء العائالت "نحالت شمعون محدودة الضمان"ت بالخطة شركة وكانت تقدم

  .الفلسطينية التي تسكن في الحي وإسكان عائالت يهودية محلها
إحدى المستوطنات " الشيخ جراح"وحسب المصدر فإنه إذا خرجت الخطة إلى حيز التنفيذ، فستجعل 

وقد نجح المستوطنون حتى اآلن في إخالء . ينية في شرقي القدساليهودية األكبر في قلب األحياء الفلسط
  .ثالث عائالت في الشيخ جراح، مما أشعل صراعا يعصف بشرقي القدس منذ نحو ستة أشهر
  24/3/2010الوطن، السعودية، 

  
   وحدة استيطانية في الشيخ جراح20الحتالل يصادق على بناء ا: القدس .35

في حي الشيخ جراح " شبرد" مشروع بناء استيطاني في موقع فندق قرت بلدية القدس نهائياًأ :القدس
  .االلكتروني" يديعوت احرونوت" في موقع صحيفة أمسورد ذلك  .بالقدس وذلك بعد هدمه

 – "المفتاحية" منزل المفتي سابقا بـ"شبرد"وكان المليونير اليهودي ايروين مسكوفيتش قد اشترى فندق 
 وتقدم األصليين من عائلة كانت تستأجره من مالكه 1985 في العام  بمبلغ مليون دوالر"خلو رجل"

وقد وافقت .  السياراتإليقاف وحدة سكنية وساحة 20 إلقامة اللجنة المحلية للتخطيط والبناء إلىبطلب 
 وبريطانيا األميركية اإلدارةثار ذلك أو. اللجنة بصورة مبدئية على طلبه في شهر تموز الماضي

 الرئيس إدارة في واشنطن لمحادثة توبيخية، وتم التوضيح له بان اإلسرائيليه السفير واستدعي في حين
  . تطلب الوقف الفوري لمشروع البناءأوباما

 اليوم وبعد أما الموافقة على البناء لم تكن نهائية، أن في الموقع بسبب أعمال أيولم يتم منذ ذلك الوقت 
  . وقتأي تبدأ في أن البناء يمكن أعمالي فان  يوم الخميس الماض الخطة نهائياًأقرت أن

  24/3/2010القدس، فلسطين، 
  

  "القرابين"متطرفون يهود يستعدون القتحام المسجد األقصى االثنين المقبل وذبح  .36
 من محاولة متطرفين 1948حذّرت الحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطينية المحتلة سنة : الناصرة

صى، وذلك بعد أسبوع من اآلن، بمناسبة عيد الفصح العبري، حيث سيحاول يهود القتحام المسجد األق
  .بهذه المناسبة" قرابين"هؤالء ذبح 

إن الجماعات اليهودية : "وقال الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة اإلسالمية في تصريحات صحفية
ت بطلبٍ رسمي إلى الشرطة ، وتقدم"كنيس الخراب"دعت إلى اقتحام األقصى بعد يومٍ واحد من تدشين 

وناشد الخطيب  . مارس/ من شهر آذار30 و29العبري يوَمي " عيد الفصح"للسماح لها بذبح قرابين 
واستذكر الخطيب تصريح رئيس االستخبارات  .قيادات العالم العربي واإلسالمي نصرة األقصى
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إن الخطر المحدق باألقصى يبلغ : "قبل نحو ثالث سنوات، حين قال" آفي ديختر"اإلسرائيلي السابق 
  ".ثماني درجات على سلَّم ريختر للهزات األرضية

  23/3/2010قدس برس، 
  

  مؤسسات مسيحية فلسطينية تلجأ إلى القضاء ضد الممارسات اإلسرائيلية .37
قررت المؤسسات المسيحية :  عبد الرؤوف أرناؤوط، وائل بنات، واس- رام اهللا، القدس، غزة

 شرقي القدس اللجوء إلى المحاكم اإلسرائيلية للحفاظ على الحقوق المشروعة في حرية الفلسطينية في
الوصول إلى األماكن المقدسة بمواجهة الممارسات العنصرية اإلسرائيلية التي تحول دون مشاركتهم في 

اصة وناشد المسيحيون في األراضي المقدسة المجتمع الدولي، وخ. أعيادهم الدينية وخاصة عيد الفصح
لقدس والتوقف شرقي ا إلنهاء احتاللها ل"إسرائيل"العالم المسيحي وكنائسه ومجتمعاته المدنية للضغط على 

  .عن سياستها في الحد من ممارسة مسيحيي األراضي المقدسة لحقوقهم األساسية في العبادة
  24/3/2010الوطن، السعودية، 

  
  لضفة الغربيةالمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على المواطنين با .38

هاجم عشرات المستوطنين المتطرفين الثالثاء مزارعين فلسطينيين في قرية  : وليد عوض-رام اهللا 
وقال رئيس بلدية سنجل عماد مسالمة  .سنجل شمال مدينة رام اهللا ومنعوهم من دخول أراضيهم الزراعية

قوات االحتالل من جهة،  مواجهات واشتباكات وقعت بين مجموعات من المستوطنين المتطرفين وإن
 50وأشار مسالمة إلى أن ما يقارب  .وبين المزارعين وأصحاب األراضي الزراعية من جهة ثانية

 قرب مستوطنة معاليه ليونات ومنعوهم من "الجميلة والباطن" على أهالي قريتي االعتداء حاولوا مستوطناً
احيل المقامة على أراضي قريوت جنوب وعلى نفس الصعيد أقدم مستوطنو مستوطنة ر .أراضيهمحراثة 

  .شرق نابلس الثالثاء على منع مواطني القرية من حراثة أراضيهم
  24/3/2010القدس العربي، 

  
   تقيم حواجز على عدد من المفارق والطرق شمال الضفة المحتلة"إسرائيل" .39

ة الغربية المحتلة،  أكد تقرير، صدر عن جهاز الشرطة التابع للسلطة الفلسطينية في الضف:رام اهللا
وأفاد .  ساعة الماضية في المناطق الشمالية من الضفة12استمرار االعتداءات اإلسرائيلية خالل الـ 

، وحاجزاً آخر على المدخل "قدوميم"التقرير، أن قوات االحتالل أقامت حاجزاً على مفرق مستوطنة 
 على مدخل بلدة قراوة بني حسان الل، حاجزاًأقامت قوات االحتكما . الشرقي لمدينة قلقيلية وأزيل الحقاً
وفي محافظة الخليل، أقامت قوات االحتالل حاجزاً على مفرق بلدة  .في محافظة سلفيت وأزيل الحقاً

أما في أريحا، فقد أورد التقرير، قوات . خرسا التابعة للبلدة، وحاجزاً آخر على مدخل مخيم الفوار
  .الجنوبي لمدينة أريحااالحتالل أقامت حاجزاً على المدخل 

  23/3/2010قدس برس، 
  

   تستنكر قرار االحتالل اإلسرائيلي إبعاد الداعية رائد فتحي عن القدس"مؤسسة األقصى" .40
 رائد فتحي . استنكرت مؤسسة األقصى للوقف والتراث، قرار االحتالل اإلسرائيلي إبعاد الشيخ د:عزة

 أم الفحم والمتخصص في علوم بيت المقدس، عن مدينة المحاضر في كلية الدعوة والعلوم اإلسالمية في
  .القدس لمدة سبعة أيام، وذلك بعد احتجازه والتحقيق معه لساعات يوم االثنين في مدينة القدس

إن قرار االحتالل اإلسرائيلي وإجراءاته ضد الشيخ الدكتور رائد : "وقالت المؤسسة في بيان لها أمس
حتالل بتضييق الخناق على كل من يساهم في نصرة القدس واألقصى، فتحي تندرج في سياق سياسات اال
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ميدانياً وإعالمياً ودينياً وفكرياً، وإال فماذا يعني أن يتم احتجاز الشيخ رائد فتحي وطاقم تصوير فضائية 
وأعربت عن  !".القدس خالل تسجيل حلقة تلفزيونية عن مدينة القدس ومعالمها اإلسالمية والعربية؟

  . ووقوفها الكامل مع فضيلة الشيخ رائد فتحيتضامنها
  24/3/2010السبيل، األردن، 

  
  شخصيات مقدسية تطالب القمة العربية باالرتقاء بقراراتها إلى مستوى التحديات .41

 أشاد بيان باسم الشخصيات الوطنية واإلسالمية في القدس، بشجاعة أهالي المدينة المقدسة :القدس المحتلة
قدس "األسبوع الماضي، وقال بيان، تلقته " الذين هبوا للدفاع عن القدس ومقدساتها "والداخل الفلسطيني

إن االدعاءات التوراتية التي يختفي وراءها المستوطنون " :، باسم هذه الشخصيات23/3الثالثاء " برس
 وقد اخفق وتغذيها الحكومة اإلسرائيلية هي باطلة ال أساس لها، فلم يثبت وجود أي أثر لهم في المدينة،

االحتالل في تدعيم هذه االدعاءات بأي حقائق مادية على األرض، وإنما هي محاولة بائسة ويائسة 
  ".للسيطرة على المدينة وتهويدها

وطالب البيان، السلطة الفلسطينية وقف المفاوضات بكافة أشكالها حتى يتراجع عن كافة إجراءاته، 
ز قدرتهم في مواجهة االحتالل، مشددا على ضرورة العمل وتعزيز صمود المقدسيين في مدينتهم وتعزي

  .الجاد على تحقيق الوحدة الوطنية الرافعة األساسية لمواجهة االحتالل
ودعا البيان، إلى التحرك الجاد والفاعل على المستوى العربي والدولي وطرح مسألة القدس في المحافل 

وطالب القمة العربية باالرتقاء  . مخططاتها في المدينة على التراجع عن"إسرائيل"الدولية إلى حين إجبار 
بقراراتها إلى مستوى التحديات واإلجراءات اإلسرائيلية التي تتعرض لها القدس واتخاذ المواقف العملية 

 المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته للمحافظة على ما تنص عليه القوانين بيان الاودع .لمواجهتها
  .دس ووقف اإلجراءات اإلسرائيلية التي تتناقض مع هذه القوانينوالقرارات الخاصة بالق

  23/3/2010قدس برس، 
  

   خالل يومينجرحى في قصف لالحتالل على غزةثمانية  و...شهيد في النقب .42
الشاب الفلسطيني شاكر موسى الهواشلة، من ، أن غزةوالقدس المحتلة، من  24/3/2010الخليج، نشرت 

متأثراً بجروحه، بعد تعرضه لنيران جيش االحتالل وإصابته برأسه بزعم عرب النقب استشهد، أمس، 
دخوله منطقة تدريبات لالحتالل يوم الجمعة الماضي فيما أكدت عائلته أنه ال توجد في المنطقة الفتات 

  .تحذر من دخول المنطقة
دفت مباني وفي قطاع غزة، أصيب خمسة فلسطينيين بجروح متفاوتة في غارة جوية إسرائيلية استه

شمال " إيريز"واجتاحت قوات االحتالل محيط معبر بيت حانون  .قديمة في حي التفاح في مدينة غزة
وقال مزارعون وشهود في المنطقة إن جرافات قوات . القطاع، وسط إطالق نار في كل االتجاهات

  .لمعبراالحتالل شرعت في جرف مساحات من األراضي وتسوية للمباني المدمرة القريبة من ا
وكان جيش االحتالل قد أعلن أنه اعتقل الليلة قبل الماضية ثالثة فلسطينيين تسللوا إلى منطقة تخضع 

  .لسيطرة االحتالل الكاملة شرق خان يونس، بعد عملية مطاردة قتل فيها أحد جنود االحتالل
وم األربعاء  بجراح فجر اليوافلسطينيين أصيبثالثة  ، أنغزةمن  24/3/2010 قدس برس،وأضافت 

وقال راصد ميداني  .جراء غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المقاومين شمال قطاع غزة 24/3
  .ن القصف أسفر عن أضرار في المنازل المحيطة في المنطقة المستهدفةإ" قدس برس"لـ
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  القطاععلى حدود " إسرائيل"مئات أمام منطقة الحزام األمني الذي تقيمه التظاهر : غزة .43
 أمام منطقة الحزام األمني الذي أمس تظاهر مئات المواطنين الفلسطينيين :إبراهيم كامل -القدس المحتلة 

وحمل .  على حدود قطاع غزة بدعوة من الحملة الشعبية لمواجهة الحزام األمني"إسرائيل"تقيمه 
مني، والسماح للفالحين المتظاهرون األعالم الفلسطينية ورددوا الشعارات التي تطالب بإنهاء الحزام األ

وقال صابر الزعانين . األراضيوالمزارعين بالوصول إلى حقولهم وأراضيهم ووقف سياسة مصادرة 
 الحملة الشعبية أن المئات من المتظاهرين من طالب المدارس والمتضامنين األجانب وعدد فيالناشط 

 منطقة الحزام األمني باتجاه نوعها  مظاهرة حاشدة هي األكبر منفي توجهوا الوطنيمن قيادات العمل 
بالقرب من معبر بيت حانون شمال القطاع للتأكيد على استمرار المظاهرات والمسيرات المناهضة إلقامة 

  .م على طول الشريط الحدودي500 -300 فرضه بعمق االحتاللالحزام األمني الذي يحاول 
  24/3/2010الرأي، األردن، 

  
  سرى على سلم أولويات القيادة والفصائلدعوة إلى وضع قضية األ: غزة .44

طالب متحدثون ومشاركون في مهرجان لتكريم أمهات األسرى والشهداء بمدينة  :كتب عيسى سعد اهللا
 .غزة، أمس، بوضع قضية األسرى وجثامين الشهداء المحتجزة على سلم أولويات القيادة الفلسطينية

ل من األحوال وتحت أي ظرف، محذرين من وشدد هؤالء على عدم تجاوز قضية األسرى بأي حا
كما حذر المتحدثون خالل المهرجان التي نظمته  .مخاطر تجاوز قضيتهم في أية مفاوضات سياسية قادمة

مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى بالتعاون مع الحركة الشعبية لنصرة األسرى، من المخاطر التي 
ودعا  . السجون والمرض والحرمان من الزياراتيتعرض لها األسرى، خاصة عمليات اإلعدام في

المتحدثون العالم ومنظمات حقوق اإلنسان إلى التدخل الفوري إلطالق سراح األسرى الفلسطينيين 
  .والعرب واإلفراج عن جثامين الشهداء

 24/3/2010األيام، فلسطين، 
  

  في ندوة بدبي" تهويد الخليل"الكاتب عمر طهبوب يلقي الضوء على  .45
استضاف المنتدى األسبوعي لندوة الثقافة والعلوم في دبي، أول أمس،  :محمد ولد محمد سالم -دبي

ألمسية ل، وقدم "مدينة الخليل بين التهديد والتهويد"اإلعالمي والكاتب عمر طهبوب في محاضرة بعنوان 
بي، والبطش علي عبيد عضو مجلس إدارة دبي الثقافية بالحديث عن مركزية القضية الفلسطينية لكل عر

اإلسرائيلي المستمر بحق الشعب الفلسطيني والمصلين، مستذكراً مجزرة الحرم اإلبراهيمي في الخليل 
في تهويد المدينة " إسرائيل"وتحدث طهبوب عن سياسة  . جريحا349ً شهيداً 50 التي خلّفت 1994عام 

 تذكر إال بمناسبة جريمة كبيرة  لضمها النهائي، حيث أصبحت الخليل منسية والوتزييف تاريخها تمهيداً
وضرب . كتلك التي حدثت حين أعلن الكيان ضم الحرم اإلبراهيمي إلى قائمة التراث اليهودي المزعوم

وهو اسم " حبرون"منذ احتالل الخليل، حيث سموها " إسرائيل"أمثلة على السياسة الدؤوبة التي تنتهجها 
وقد " شيكل"ن العملة التي استخدمها إبراهيم كان اسمها رجل كنعاني لكن اليهود نسبوه ألنفسهم، كما أ

وهو اسم لملك " كريات أربع"سمى بها اإلسرائيليون عملتهم، وسموا أول مستعمرة في المدينة باسم 
  .كنعاني عربي، لكن اليهود ادعوا أنه من ملوكهم، مثلما سرقوا الزيتون

  24/3/2010الخليج، 
  

   تسير قافلة مساعدات الى غزةيةالهيئة الخيرية األردنية الهاشم .46
 سيرت الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية امس  قافلة مساعدات انسانية عبر جسر الملك حسين الى                :عمان

قطاع غزة  وذلك  ضمن المساعدات التي كان جاللة الملك عبداهللا الثاني أمر بإرسـالها إلـى  القطـاع                     
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وستصل القافلة الـى االراضـي الفلـسطينة        .  اإلسرائيلي للتخفيف من معاناة االهل هناك جراء العدوان      
  .  طنا من المواد الغذائية 145صباح اليوم، وتتضمن 

  24/3/2010الرأي، األردن، 
  

   تستنكر الممارسات اإلسرائيلية في تهويد القدساحتجاجوليامز مذكرة  السنيورة يسلّم .47
لممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في ا ورئيس كتلة نواب المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة التقى

تستنكر الممارسات » المستقبل«لبنان مايكل وليامز، أمس، وسلّمه مذكرة احتجاج باسم كتلة نواب 
. اإلسرائيلية في تهويد القدس، وذلك ليسلمها وليامز بدوره إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون

المنهجية والمنظّمة لتهويد مدينة «، رصد وتفنيد الخطوات اإلسرائيلية ومن أبرز ما نصت عليه المذكرة
القدس المحتلة، وقضم األراضي الفلسطينية من خالل مواصلتها توسيع المستوطنات غير المشروعة وفق 

أضافت المذكرة إن الحكومة اإلسرائيلية قررت بناء أكثر من . »القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة
 300مما يعني أن عدد المستوطنين الجدد سيزيد نحو «ف وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية،  أل300

 ألف مستوطن يعيشون حالياً في األراضي الفلسطينية، فضالً عن 285ألف مستوطن، يضافون إلى 
ة  ألفاً يعيشون في القدس الشرقية، مما يؤكد أن رئيس الحكومة الحالي يدمر أي تسوية منطقي193

وعادلة، متجاهالً رغبة المجتمع الدولي في السالم، ومقفالً الباب في وجه المبادرة العربية للسالم التي 
  . »2002تراوح مكانها منذ إعالنها في القمة العربية التي عقدت في بيروت في العام 

 24/3/2010السفير، 
  

   تحقيق المصالحةويؤكد على أهمية خطة لـ إنقاذ القدس  يقرمجلس الجامعة العربية .48
أقر مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، أمس الثالثاء في اجتماعه :  أحمد علي-سرت 

التحضيري الثاني للقمة العربية، مشروع الخطة العربية إلنقاذ القدس المقدمة من فلسطين، ولكنه قرر 
 مليون 150 من 2002ببيروت في عام رفع البند الخاص بزيادة الدعم المالي الذي قررته القمة العربية 

 مليون دوالر إلى اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة الذي يعقد غداً الخميس نظرا 500دوالر لـ
  .ألن األمور المالية تعد من صالحيات المجلس الوزاري

ثيق عمليات وجاء في هذه الخطة مقترح بتشكيل لجنة قانونية في إطار جامعة الدول العربية لمتابعة تو
التهويد واالستيالء والمصادرة للممتلكات العربية ومنازل الفلسطينيين بالقدس المحتلة، بما في ذلك رفع 

اتها قضايا أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك مقاضاة إسرائيل على انتهاك
بالمدينة وسياسة التطهير العرقي التي تنتهجها ضد المقدسيين، على أن تكلف فلسطين بالتنسيق مع األمانة 
العامة لجامعة الدول العربية بوضع خطة شاملة بأسرع وقت ممكن إلنقاذ القدس من المخطط اإلسرائيلي 

  .تتضمن احتياجات الدعم المالي والدبلوماسي على كافة الصعد
قترح الخطة عقد مؤتمر عربي تحت رعاية جامعة الدول العربية لوضع اآلليات والبرامج وضمن م

الالزمة لتنفيذ خطة إنقاذ القدس، ودعوة الدول والمنظمات العربية واإلسالمية والصناديق العربية 
 ومنظمات المجتمع المدني لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية بالقدس، وذلك لدعم الوجود العربي

  .بالمدينة
ورفع المندوبون الدائمون للدول األعضاء في الجامعة العربية مشروع قرار يطالب الدول والمنظمات 
الدولية كافة بعدم االعتراف أو التعامل مع أي من المشاريع واإلجراءات غير الشرعية التي تستهدف 

تدمر عملية السالم العادل األرض والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في فلسطين إلى جانب اعتبارها 
والشامل في المنطقة، وفي هذا الصدد، دعا المشروع المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس األمن الدولي 
واالتحاد األوروبي ومنظمة اليونيسكو لتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد األقصى وحمايته من 
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 بعثة دائمة في القدس لمراقبة هذه االعتداءات اإلجراءات اإلسرائيلية، ومطالبة منظمة اليونيسكو بتعيين
اإلسرائيلية بالمدينة، كما طالب منظمة المؤتمر اإلسالمي والمراجع الدينية والثقافية في العالم بتعبئة 

  .الرأي العام العالمي لوقف التدمير للمقدسات اإلسالمية والمسيحية وحمايتها
 المراوغة اإلسرائيلية، والسعي الحثيث مع الدول وأكد مشروع القرار على العمل على فضح أساليب

الصديقة للضغط على إسرائيل لحملها على وقف االستيطان، كما اقترح استمرار تكليف المجموعة 
العربية في نيويورك لطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة لألمم المتحدة إلدانة اإلجراءات اإلسرائيلية 

  .بالقدس
السالم العادل والشامل هو الخيار االستراتيجي، وأن عملية السالم عملية شاملة ال كما أقر المندوبون أن 

يمكن تجزئتها، وتتحقق من خالل االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي العربية والعودة إلى حدود 
  .1967الرابع من يونيو عام 

العربية، ووفقا لقرارات األمم المتحدة، وشدد مشروع القرار على أن السالم يتحقق استنادا لمبادرة السالم 
ورفض المواقف اإلسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين باالعتراف بيهودية دولة إسرائيل، كما دعا 
الرئيس األميركي باراك أوباما للتمسك بموقفه القاضي بوقف سياسة االستيطان في كافة األراضي 

طالبة اإلدارة األميركية بعدم قبول الحجج اإلسرائيلية الستمرار المحتلة باعتبارها تعوق تحقيق السالم، وم
  .االستيطان

وأكد أن الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل ومسجد بالل بن رباح جزء ال يتجزأ من األراضي 
الفلسطينية المحتلة وينطبق عليها كافة القوانين الدولية واتفاقية جنيف التي تؤكد أنه ال يجوز لسلطة 

تالل المساس بها، كما أدان قرار ضم المكانين وأسوار القدس إلى قائمة المواقع األثرية إلسرائيل، االح
ومنظمة المؤتمر اإلسالمي والدول اإلسالمية والمجتمع الدولي " اليونسكو"وطالب مشروع القرار 
  .للتصدي لهذه اإلجراءات

 برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده كما أكد مشروع القرار احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية
في مجال المصالحة الوطنية، واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية المنبثقة عن منظمة التحرير 
الفلسطينية، والتأكيد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تعتبر أهم المرتكزات للحفاظ على الحقوق 

اظ على وحدة أراضيه، كما دعا مصر لالستمرار في جهودها لتأمين المشروعة للشعب الفلسطيني والحف
  .التوصل إلى اتفاق المصالحة

وطالب مشروع القرار المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، 
  . وفتح المعابر، وبتفعيل اتفاق المعابر، خاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير

  24/3/2010ب، قطر، العر
  

   ووقف تهويد المقدساتبتحقيقات نزيهة في انتهاكات غزة" إسرائيل"اإلمارات تطالب  .49
أكد المندوب الدائم لإلمارات العربية المتحدة لدى المقر األوروبي لألمم المتحدة بجنيف السفير عبيد سالم 

 جميع  أن علىلسطينية المحتلة بشأن حالة حقوق اإلنسان في األراضي الف ألقاها كلمة فيالزعابي،
األطراف المعنية بما فيها هيئات األمم المتحدة إلى ضرورة العمل على تنفيذ وضمان التوصيات الواردة 

، القوة القائمة باالحتالل، بإجراء "إسرائيل"ضرورة قيام وأكد على الدولية المستقلة،  في تقرير اللجنة
  . االنتهاكات التي قامت بها في قطاع غزةتحقيقات جادة ونزيهة وذات مصداقية بشأن

  24/3/2010الخليج، 
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   مسؤولية تدهور حقوق اإلنسان في فلسطين":إسرائيل"الكويت تحّمل  .50
في كلمة   المندوب الدائم للكويت في المنظمات الدولية في جنيف السفير ضرار عبدالرزاق أكد:كونا

 حقوق االنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة بما ألقاها أمام مجلس حقوق االنسان لدى مناقشة حالة
مسؤولة عن تدهور حالة حقوق االنسان الى درجات «فيها القدس الشرقية ان الحكومة االسرائيلية الحالية 

وشدد على أن من أبرز األعمال الالانسانية التي تقوم بها اسرائيل ، غير مسبوقة في األراضي المحتلة 
 قطاع غزة حيث ال يسمح حتى بدخول كيس اسمنت لبناء ما دمره العدوان الحصار المفروض على«

وأكد أن ما تقوم به اسرائيل من أعمال عنف ضد المواطنين  .»2008االسرائيلي على القطاع في العام 
يتعارض مع التزاماتها مع اتفاقيات جنيف الدولية بشأن حماية المدنيين تحت «الفلسطينيين والعرب 

صفها قوة احتالل وكل ذلك يجري في الوقت الذي تهدد باستخدام العنف ضد لبنان االحتالل بو
  .»وسورية

  24/3/2010الراي، الكويت، 
  

  الضعف العربي سبب تهويد المقدسات: الشرع .51
أكد نائب الرئيس السوري فاروق الشرع أن التضامن العربي وبناءه على قواعد ثابتة وراسخة  :دمشق

ة مسألة تستحق بذل الجهود من أجل جعل هذا التضامن حصناً منيعاً يقي األمة ورؤية استراتيجية واضح
العربية وقضاياها المصيرية وحقوقها المشروعة من مخاطر االنحراف عن األهداف الحقيقية أو العبث 

ة وقوى الغطرس" اإلسرائيلي"بمكوناتها األساسية أو االنزالق إلى هاوية التفكك التي ال تفيد إال العدو 
وأضاف الشرع في لقاء مع طالب الدورة التاسعة لكلية الدفاع الوطني السورية، أن  .والهيمنة في العالم

ما كان بمقدورها أن تهود كل ما هو تحت سيطرتها في األراضي العربية المحتلة، خصوصاً " إسرائيل"
  .في القدس الشرقية لوال الضعف العربي وتراجع العالقات العربية

  24/3/2010الخليج، 
  

  "قشور ال تذكر"  وماحصلنا عليه غادر نهائياً" اإلسرائيلية"طاقم السفارة : الرئيس الموريتاني .52
تحصل على أي فوائد من عالقاتها "أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن بالده لم 

وأمتعته قد غادروا " ليةاإلسرائي"، وأن طاقم السفارة "قشور ال تذكر" وإن ما حصلت عليه " إسرائيل"ب
  ".موريتانيا بصورة نهائية

  24/3/2010الخليج، 
  

  في سياسة االستيطان" اسرائيل"اتحاد المغرب العربي يدين تمادي  .53
أعرب اتحاد المغرب العربي عن إدانته الشديدة لتمادي االحتالل اإلسرائيلي في سياسة : الجزائر

كداً أن هذه الممارسات القمعية من شأنها إبعاد أفاق الحل االستيطان باالراضي الفلسطينية المحتلة، مؤ
أذاعته وسائل اإلعالم ) 23/3(وانتقد االتحاد في بيان له أمس الثالثاء . العادل الشامل للقضية الفلسطينية

الرسمية في الجزائر، سياسة التصعيد اإلسرائيلية في القدس واعتبرها خرقا للقوانين واألعراف الدولية، 
يتابع وباستنكار شديد ما عمدت اليه مؤخرا سلطات االحتالل "البيان بأن االتحاد المغاربي وقال 

االسرائيلي من إجراءات خرقاء لتوسيع المستوطنات في االراضي الفلسطينية المحتلة والتمادي في بعث 
خفاف است"، وأشار إلى أن هذه التصرفات تعكس "المزيد من هذه المستوطنات وفرض االمر الواقع

، على حد "اسرائيل الواضح بالقوانين واالعراف الدولية واستهتارا متعنتا بالقرارات االممية ذات العالقة
  .تعبير البيان

  24/3/2010قدس برس 
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  بريطانيا تطرد دبلوماسيا إسرائيليا من أراضيها على خلفية اغتيال المبحوح .54

  أعلنـت   بريطانيا ، أن  شذى الجبوري  سلتهانقالً عن مرا  لندن   من    24/3/2010الشرق األوسط،    ذكرت
أمس عن طرد دبلوماسي إسرائيلي ردا على استخدام جوازات سفر بريطانية مزورة في عملية اغتيـال                

وقرأ ديفيد ميليباند وزير الخارجية البريطاني بيانـا        . القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبي       
 جواز سفر بريطانيا مـزورا      12 التحقيقات بشأن استخدام     أمس أمام مجلس العموم إلطالعهم حول نتائج      

 .الماضي) كانون الثاني(في عملية قتل القيادي في حركة حماس في دبي في يناير 
تقرير لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة البريطانية للتحقيق فـي موضـوع            «وقال ميليباند في البيان إن      

ـ       الجوازات المزورة، أثبت بما ال يجعل هن        التي استُخدمت في    12اك أي مجال للشك أن هذه الجوازات ال
ليس لبريطانيا أي عالقة بما حدث في دبي، ولـم          «: ، وأكد »العملية تعود إلى أشخاص بريطانيين أبرياء     

لقد توصلنا إلى استنتاج أن هذا التزوير قام بـه     «: وأضاف ميليباند . »يكن لها أي علم مسبق بتلك العملية      
وقد توصلنا بما ال يدع مجاال للشك إلى أن إسرائيل هي المـسؤولة عـن هـذه     . مخابراتعمالء لجهاز   

وهذا أمر نعتبره خطيرا ويتعارض مع سيادة بالدنا، بل إنه جاء من طرف بلد نعتبـره صـديقا                  . العملية
يئـة  رغم أن إسرائيل دولة ديمقراطية فعلت أشياء جيدة وتعيش في منطقة مل           «وأضاف ميليباند أنه    . »لنا

 .»بالمشكالت، فإن الحكومة البريطانية ال يمكنها رغم ذلك إال أن تتخذ عدة خطوات ردا على ذلك
الحكومة تأخذ القضية على محمل الجد، وأن سوء استخدام الجـوازات           «وأكد ميليباند في بيانه أمس أن       

مواطنين البريطـانيين  يشكل خطرا على سالمة ال«، مضيفا أن هذا »البريطانية أمر ال يمكن التساهل معه  
البلـد  «وقال إن ضلوع إسـرائيل      . »في المنطقة، كما أنه يمثل تجاوزا بليغا على سيادة المملكة المتحدة          

 .»يضيف إهانة إلى الجرح«في القضية » الصديق
وقال ميليباند إنه التقى مرتين السفير اإلسرائيلي في لندن رون برسور ودعاه بشكل قـاطع إلـى أن ال                   

ورغم أن ميليباند لم يعلن عن هوية الدبلوماسي الذي تـم طـرده،       . ا ما حدث أبدا في المستقبل     يتكرر هذ 
واستبعدت المـصادر أن    . فإن مصادر بريطانية أكدت أن المقصود هو ممثل جهاز الموساد في السفارة           

  . يكون السفير اإلسرائيلي معنيا بالطرد
 أمس عن أن لندن بصدد طرد ممثل الموساد فـي           البريطانية في عددها  » ديلي تلغراف «وكشفت صحيفة   

السفارة اإلسرائيلية، وأنه تم استدعاء السفير اإلسرائيلي إلى وزارة الخارجية البريطانية وتم إطالعه على              
وبحـسب  ). شـباط (نتائج التحقيق الذي أمر به رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون فـي فبرايـر               

يطاني امتنع عن حضور حفل كان مقررا أمس في السفارة اإلسرائيلية،           الصحيفة فإن وزير الخارجية البر    
 .بمناسبة تدشين مبناها الجديد وسط لندن، كان من المفترض أن يحضره بصفته ضيف شرف

ـ          حـول مـستقبل    » الـشرق األوسـط   «وفي هذا الصدد قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية ل
ملتزمون بعالقاتنا مع إسرائيل ونعتقـد أن هـذه العالقـات تخـدم             نحن  «: العالقات بين بالده وإسرائيل   

مصلحة البلدين، غير أن العمل الدبلوماسي بين بريطانيا وإسرائيل يتطلـب أن يجـري وفقـا ألعلـى                  
بـدال مـن    » مغادرة«، مشددا على استخدام تعبير      »مستويات الثقة، تلك الثقة التي اهتزت بسبب الحادثة       

 .رائيليالدبلوماسي اإلس» طرد«
 يوما قبل الكشف عن أنها أمرت بفتح تحقيق تمهيدي بشأن اسـتخدام             11إلى ذلك، انتظرت نيابة باريس      

 .جهاز الموساد اإلسرائيلي أربعة جوازات سفر فرنسية في اغتيال المبحوح
ل غير أن المعلومات التي تضمنها بيان النيابة العامة في باريس أمس وتلك المتسربة عنها توفر تفاصـي                

وبحـسب هـذه    . إضافية تم التوصل إليها بفضل التحقيق الذي قامت به الجهات المعنيـة فـي فرنـسا               
إما أعطيت بموجب هويات مزورة وإما تم تزويرها عبر إلصاق صورة           «المعلومات، فإن هذه الجوازات     
 .الذي يحملها» ال تتناسب مع هوية الشخص
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لكن ال البيـان وال المعلومـات التـي         . شرطة باريس وأفاد البيان أن أحد الجوازات صادر عن مديرية         
 .سربت أمس ذكر أماكن إصدار الجوازات الثالثة األخرى

 إن الدبلوماسـي     قالت  اإلسرائيلية "يديعوت أحرونوت "صحيفة  ، أن   24/3/2010بي بي سي،     وأضافت
ي حـادث اغتيـال   الذي تريد بريطانيا طرده فيما يتعلق بقضية استخدام جوازات سفر بريطانية مزورة ف          

وقالت وسـائل    ).الموساد(سرائيلية   في دبي هو من جهاز المخابرات اإل       محمود المبحوح القيادي بحماس   
ن  أل ،اعالم إسرائيلية إن إسرائيل قد تستبدل سريعا الدبلوماسي الذي أعلنـت بريطانيـا انهـا سـتطرده                

  .العالقات بينها وبين بريطانيا لم تتضرر بشكل خطير
 الذين يقيمـون    12 من البريطانيين الـ     11أن   أعلن   ميليباند، أن   لندنمن   24/3/2010اة،  الحي وأفادت

 .»بيوماتريك«في إسرائيل والذين استُخدمت جوازاتهم في قتل المبحوح تم منحهم جوازات جديدة حديثة              
لّم احتجاجـا    أفيغدور ليبرمان تس   "إسرائيل"إن وزير الخارجية    » الحياة«وقالت ناطقة باسم الخارجية لـ      

قبل أن تـرد عليـه      » في شكل أكثر تفصيالً   «ورد بأن بالده ستدرس األمر      ) في بروكسيل (من ميليباند   
وشددت الناطقة على رغبة بريطانيا فـي قيـام إسـرائيل           ). طلب ميليباند تعهداً رسمياً بعدم تكرار ذلك      (

سي المطرود، لكنها أقرت بأن اسمه      ورفضت تحديد هوية الديبلوما   . »يعيد الثقة التي تم فقدانها    «بتصرف  
  .ورد في التحقيقات التي قام بها المحققون البريطانيون في عملية التزوير

  
  القدس من قضايا الحل النهائي ويجب حلها عبر التفاوض: الخارجية األمريكية .55

هو ذكر الناطق باسم الخارجية األميركية فيليب كراولي فـي بيـان أن نتانيـا             :  جويس كرم  -واشنطن  
وأضـاف أن  . وكلينتون التقيا على مدى أكثر من ساعة وانضم إليهما ايهود باراك في جزء من االجتماع    

تركيزنا يبقى على ايجاد جو من الثقة بحيث يتمكن الطرفان من البدء في بحث المسائل األساسية عبـر                  «
وال نزال نحـرز    .. .مفاوضات غير مباشرة واالنتقال منها إلى مفاوضات مباشرة في أسرع وقت ممكن           

  .»تقدماً نحو تحقيق هذه الغاية
بعد لقاء كلينتون ونتانياهو أن الموقف األميركـي مـن القـدس            » الحياة«وكان مسؤول أميركي أكد لـ      

وقـال إن واشـنطن     . »من قضايا الحل النهائي ويجب حلها عبر التفاوض       «ويلتزم باعتبارها   » واضح«
عدم القيام بخطوات تحريضية أو احادية عن قصد أو غير          ) سطينياالسرائيلي والفل (طلبت من الطرفين    «

الجهود األميركية ما زالت في اتجـاه إيجـاد         «وأشار إلى أن    . »قصد، تقوض الثقة وجهود المفاوضات    
  . »الظروف المالئمة الستئناف المفاوضات

  »الكونغرس إلى جانب إسرائيل«
 مجلس النواب األميركي نانسي بيلوسي وزعـيم األقليـة          وقبل لقائه أوباما، عقد نتانياهو لقاء مع رئيسة       

في وقت تـشهد فيـه      » إلى جانب إسرائيل  «وأكدت بيلوسي أن الكونغرس يقف      . الجمهورية جون بونر  
  . العالقات بين البلدين أزمة خطيرة

 في  نحن،«: وقالت بيلوسي التي كانت تتحدث في حضور بونر لدى استقبالها نتانياهو في مبنى الكابيتول             
وأضـافت أن   . »إنها نقطة نلتزم بها بمعزل عن الخالفات الحزبية       . الكونغرس، نقف الى جانب إسرائيل    

الديموقراطيـة والتعدديـة    : الصداقة القديمة بين الواليات المتحدة وإسرائيل ترتكز على قيم مـشتركة          «
وقتـاً  «أن البلـدين يـشهدان      وأقر بونر ب  . »وثمة آمال مشتركة للسالم واألمن ألبنائنا     . الحزبية والحرية 

  .حول سبل التوصل إلى السالم» صريح ومفتوح«، لكن حضور نتانياهو قد يسمح بإجراء حوار »صعباً
24/3/2010الحياة،   
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  وقف االستيطان في القدس"إسرائيل"على : وزير الخارجية السنغافوري .56
 على هامش زيارته إلى دبي مؤخراً       »البيان«ـقال وزير الخارجية السنغافوري جورج يو ل      : كفاية أولير 

 مستوطنات جديدة في مدينة القدس المحتلة، مطالباً إياها بالتوقف عن بناء            "إسرائيل"ان بالده ترفض بناء     
 والسلطة الفلسطينية، معرباً    "إسرائيل"ـالتي تربط بالده ب   » العالقات المتينة «وأكد يو على     . المستوطنات

 اإلسرائيلي والفلسطيني من التوصل إلى سالم دائم قائم حـل الـدولتين             عن أمله في أن يتمكن الطرفان     
 . »يعيش كل منهما بجانب اآلخر في سالم

24/3/2010البيان، اإلمارات،   
  

  وصلت للقاع" إسرائيل"عالقات بريطانيا مع : االندبندنت .57
يليباند يستعرض  م: خرجت صحيفة االندبندنت بمقال افتتاحي رئيسي تحت عنوان       :  حيدر البطاط  -لندن  

انزعاجه، قالت فيه انه على الرغم من ان طرد الدبلوماسيين ليس شيئا غير عادي، اال انه امر نادر بين                   
  .االصدقاء والحلفاء، وهو ما جعل قرار وزير الخارجية البريطاني شيئا استثنائيا بين البلدين

 لرأب الـصدع والـسيطرة علـى        وتشير الى انه حتى في حالة الخصومة بين االصدقاء هناك محاوالت          
الضرر من خالل عدم االعالن عن عملية الطرد تلك، اال ان الحكومة البريطانية ال تريد فقـط ايـصال                   
انزعاجها من اسرائيل من خالل االعالن عن هذا الطرد، بل ايضا تريد ان يكون هـذا مـسموعا امـام                    

  .الرأي العام البريطاني
مود العملية السلمية منذ مجيء نتنيـاهو الـى الـسلطة، ومـذكرة             وتقول انه بعد الحرب على غزة، وج      

االعتقال القضائية البريطانية بحق وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، لم يعد قـرار الطـرد العلنـي                 
  .مفاجئا، ومن هنا يؤمل ان تبدأ العالقات بين البلدين بالتحسن بعد ان وصلت الى القاع

، مجموعة الضغط االسرائيلية االكبر في الواليات المتحـدة،         "ايباك"اهو امام   وترى الصحيفة ان كلمة نتني    
اظهرت على نحو جلي المسافة الكبيرة التي تفصل االمريكيين عن االسرائيليين، على الرغم مـن كـل                 

  .التطمينات وعالمات الدعم
ذا كانت هناك فرصة امام     صحيفة التايمز شاركت زميالتها في نفس التغطية، لكنها في التحليل تقول انه ا            

نتنياهو الستخدام مهاراته السحرية في السياسة، فالفرصة كانت باالمس، اذ يـدرك انـه ال يتحمـل اي                  
  .خصومة كبيرة مع واشنطن، حليفه وداعمه الرئيسي في عالم معاد السرائيل

 االمريكـي،  اال ان الصحيفة ترى انه في نفس الوقت انه ال يمكنه الظهور في مظهر المـذعن للـضغط            
، التي يراها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم      1967والقبول بوقف االستيطان في القدس الشرقية المحتلة منذ         
  .المستقبلية، والتي اعلن االسرائيليون انها عاصمتهم االبدية

24/3/2010بي بي سي،   
  

  اتحاد المنظمات اإلسالمية بأوربا يطالب العالم بوضع حد للتعنت اإلسرائيلي .58
استنكر اتحاد المنظمات اإلسالمية في أوربا ما تقوم به السياسة اإلسرائيلية فـي األراضـي الفلـسطينية                 

  .المحتلة، ورأت أن الجانب اإلسرائيلي اليقيم وزنا لما يسمى بالمجتمع الدولي
 إن تحدي الحكومة اإلسرائيلية المتطرفة لمن حولها وصل إلى حد         : وأضاف االتحاد، في بيان صدر عنه     

 1600إهانة راعيها الدولي، الواليات المتحدة األمريكية، حين أعلن وزير الداخلية اإلسرائيلي عن بنـاء               
وحدة سكنية في القدس الشرقية، بينما كان نائب الرئيس األمريكي يجلس مع رئيس الوزراء اإلسـرائيلي                

  .لبحث وقف االستيطان



  

  

 
 

  

            26 ص                                     1738:         العدد       24/3/2010األربعاء  :التاريخ

رفين يهود تدشين كنيس محـاذ للمـسجد األقـصى،     وأوضح االتحاد ان ما زاد األمر تعقيدا، إعالن متط        
وهذا مـن شـأنه أن      . كبداية لهدم المسجد األقصى الحقا ليحل محله ما يسمونه بالهيكل الثالث المزعوم           
  .يضيف إلى جانب السياسة الرسمية لتهويد القدس، خرقا آخر في حقوق الشعوب

واثيق الدولية، وباإلدانات المتكررة من     ووصف البيان هذه السياسات بأنها تضرب عرض الحائط بكل الم         
المجتمع الدولي وقرارات األمم المتحدة، وأن االمر اليشجع على التفاؤل بمستقبل المنطقة، بل من شـأنه                
أن يزيد في شحنة اإلحباط، لدى أبناء الشعب الفلسطيني، في كل من القدس المحتلة، والـضفة الغربيـة                  

  .عن الشعوب العربية واإلسالميةالمستباحة، وغزة المحاصرة، ناهيك 
  :وطالب اتحاد المنظمات اإلسالمية في أوروبا في بيانه بما يلي

  .أن تتحرك الحكومات األوروبية والغربية لحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته من التطرف اإلسرائيلي.1
 المحتلـة، مـن     أن يرقى الخطاب األوروبي والغربي إلى مستوى الجرائم التي ترتكب في األراضي           . 2

قتل، وتدمير للهوية وتهجير أهل القدس ضمن سياسة هادفة لتحويلهم إلى أقلية، وإنهـاء ملـف القـدس                  
  .نهائيا

أن يتوقف العالم الحر لحظة مع ضميره، ليرفع الحصار عن غزة، ويعلن بذلك رفضه للمشاركة في                 . 3
  ... .هذه الجريمة الغريبة في عصر حقوق اإلنسان

23/3/2010ن، اللواء، االرد  
  

        قضية المبحوح تتجه لمحاكم بريطانيا    .59
علمت الجزيرة نت من مصادر في منظمات حقوقية ومن محامين في بريطانيـا أن              :  مدين ديرية  -لندن  

محمود المبحوح، ستدخل المحاكم البريطانية     ) حماس(قضية اغتيال القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية        
يلة القادمة، وذلك بعد أن أعلنت لندن طرد دبلوماسي إسرائيلي على خلفية تزويـر              في غضون األيام القل   

  .الموساد جوازات سفر بريطانية واستخدامها من لدن منفذي عملية االغتيال
وأفادت هذه المصادر بأن منظمات بريطانية متضامنة مع القـضية الفلـسطينية ومؤسـسات فلـسطينية                

  .اورات على مدار الساعة لدراسة الموقفوإسالمية في بريطانيا، تجري مش
ومن جهتها طالبت المبادرة اإلسالمية في بريطانيا بطرد السفير اإلسرائيلي من لندن، وإطالع الجمهـور               

  ".تعرض كل حاملي الجوازات البريطانية للخطر"البريطاني على تفاصيل هذه الجريمة التي قالت إنها 
 بإجراءات الحكومة البريطانية، ودعاها إلى عدم االكتفاء بـذلك،          ورحب المنتدى الفلسطيني في بريطانيا    

بل جلب المسؤولين اإلسرائيليين لمحاكمتهم أمام القضاء البريطاني، أو منعهم على األقـل مـن دخـول                 
  .األراضي البريطانية

24/3/2010نت، .الجزيرة  
  

  المبحوحتحقيقا فتح لكشف مصدر جواز سفر ألماني استخدم في اغتيال : ألمانيا .60
اعلنت النيابة العامة األلمانية أن تحقيقا فتح لكشف مصدر جواز سفر الماني صحيح تـم        : برلين، وكاالت 

  .تغيير اسم صاحبه واستخدم خالل اغتيال محمود المبحوح
" لقيامه بنشاطات لخدمة جهاز استخبارات أجنبـي      "وقال متحدث باسم النيابة إن التحقيق فتح ضد مجهول          

، والهدف معرفة كيف تمكنت هذه المجموعة من الحصول على جـواز سـفر ألمـاني                "هويةالنتحاله  "و
صحيح، وتابع أن ال عالقة للتحقيق بعملية اغتيال محمود المبحوح نفسه ألنه ال شيء يؤكد حتى اآلن أن                  

  .القاتل استخدم جواز السفر المذكور
24/3/2010الخليج،   
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 د تحتمله اإلدارة األميركيةلم تع" إسرائيل"تطّرف سياسة : غاالواي .61
قال النائب البريطاني المناصر للقضية الفلسطينية جورج غاالواي، في المؤتمر الصحافي           : زينة برجاوي 

تطرف سياسة إسرائيل لم تعد تحتملها اإلدارة األميركيـة         «الذي عقده في نقابة الصحافة في بيروت، أن         
وبـرأي غـاالواي،    . » ال قدرة لهم على السيطرة عليـه       ..أخيراً، ما يذكر بمخلوق فرانكشتاين العجيب     

بريطانيا، عندما ساهمت بإنشاء إسرائيل، اعتبرتها مستوطنة مساعدة لليهود، وأنفق األميركي الماليـين             «
  . »لتركيز استمرار االستيطان، ولكن هؤالء ليسوا موالين لألميركيين، وهذه مرحلة مصيرية

اسرائيل اصبحت عبئا علـيهم وعلـى       « بهدف القول لسكانها بأن      وتحدث عن جولة في واليات أميركية     
  . »االستمرار في تحريضهم»، واعداً بـ»اقتصادهم وأمنهم القومي

تقطيع القـدس وتهويـدها     «، معتبراً ان    »إسرائيل رفضت القانون الدولي ولم ترضخ له      «وشدد على أن    
هل : حت االحتالل اإلسرائيلي أجابوا، والسؤال    يطرحان علينا أسئلة حول إمكانيات الفعل، فالفلسطينيون ت       

  . »إذا انضممنا إليهم، سنفوز حتماً.. نتركهم وحدهم؟ أو ننضم إليهم
24/3/2010السفير،   

  
   تتغير تبعاً لمفاهيم الحرب الجديدة"إسرائيل"لـ العقيدة القتالية  .62

 بها أطقم الجيش اإلسرائيلي بعد نقاشات طويلة ودراسات مستفيضة معمقة، قامت: محمد نجيب -رام اهللا 
IDF على مدار ثالثة أعوام، قررت قيادة الجيش مؤخرا تبني إدخال مفاهيم جديدة على نظريتها القتالية 

. في حروبها المستقبلية، سواء ضد الجيوش النظامية أو شبه النظامية أو ما يسمى بحرب العصابات
جدة آخذة بعين االعتبار طابع المعركة الحديث من بحيث تستجيب بشكل فعال للتحديات والتهديدات المست

  .حيث طبيعة العدو، سالحه المستخدم، تكتيكاته القتالية واإلستراتيجية، باإلضافة إلى مكانه الجغرافي
وتأخذ العقيدة القتالية الحديثة للجيش اإلسرائيلي بعين االعتبار التغيير الذي طرأ على طبيعة المعركة في 

بعدما كان االستيالء على مناطق جغرافية هدفا استراتيجيا وتكتيكيا هاما لقوات الجيش الوقت الراهن؛ ف
الى استهداف " العدو"في الحروب التقليدية لم يعد هدفا ذي أهمية حسب المفهوم الجديد، مشيرة إلى تعمد 

 الحرب الجبهة الداخلية اإلسرائيلية بقصد إرهاقها واستنزافها مما يشكل ضغطا على الجيش لوقف
  .وتشويش صورة مفهوم االنتصار لديه

إن الجهات المعادية إلسرائيل كمنظمة "يقول احد كبار قادة العمليات بالجيش، الذي رفض ذكر اسمه، 
حزب اهللا وحماس وسوريا وإيران تستهدف المجتمع اإلسرائيلي أو ما بات يعرف باسم الجبهة الداخلية 

مضيفا بان إستراتيجية ". د بالفائدة على العدو مع مرور الوقتبهدف إرهاق المجتمع، األمر الذي يعو
وتكتيكات العدو تغيرت اآلن، وان الصراع معه لم يعد محكوما بوقت محدد بل باستمرارية تشهد فترات 
هدوء وتصعيد مما يشكل إرهاقا للمجتمع اإلسرائيلي الذي ال يحتمل معارك طويلة تفرض عليه، على 

الذين ينظرون للحرب من وجهة نظر أيديلوجية على أنها صراع مستمر عكس حزب اهللا وحماس 
من وجهة نظر الجيش اإلسرائيلي فهو يأخذ بعين االعتبار بأن الردع سيكون دفاعيا . "لعشرات السنين

وهجوميا في آن واحد؛ الن الحرب ال تبدأ وتنتهي بزمن محدد، بل تشكل سلسلة حلقات متتالية من القتال 
  ". التهديدات الجديدة تجبرنا على تغيير أساليبنا القتاليةعوضا عن أن

وتشير النظرية القتالية اإلسرائيلية الجديدة إلى تغير جغرافي في مكان العدو المحتمل؛ فبعد أن كانت 
األهداف المعادية للجيش اإلسرائيلي ال تبعد سوى مئات الكيلومترات عن إسرائيل، كدمشق مثال، باتت 

ف الكيلومترات كإيران؛ مما يحتم على قيادة العمليات والتخطيط اخذ ذلك بعين االعتبار تبعد حاليا آال
بعد العدو عنا هذه المسافة يحتم علينا أن نبني ألنفسنا قدرات للوصول إلى تلك األهداف وليس االكتفاء ُ"

  .بحسب قول قائد بارز في الجيش اإلسرائيلي" بجمع المعلومات اإلستخبارية عنها
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ص النظرية القتالية على أن مفهوم الجبهة األمامية ونجاعة اإلصابات قد تتغير أيضا، مستشهدة بان وتن
من قدراته الصاروخية، % 50  دمر 2006القصف الجوي اإلسرائيلي لمواقع حزب اهللا في حرب تموز 

ستطاع وا% 30إال ان الحزب نجح باالحتفاظ ب . أخرى من تلك القدرات% 20إضافة إلى استخدامه 
بعد وقت قصير من إعادة بناء قدراته ربما أفضل من ذي قبل باإلضافة إلى التهديد النووي اإليراني 

  .الذي يحميه
 ويشدد المفهوم القتالي الجديد على ضرورة االستجابة للتهديدات عبر إتباع أساليب جديدة في بناء القوة 

تمل أن تشارك في المعركة مستقبال، إذ تشير والتدريب والتسليح، وكذلك طبيعة القوات التي من المح
التقديرات العسكرية اإلسرائيلية أن يشارك كل من حزب اهللا وحماس في المعركة، إذا ما نشبت حرب 

وان سوريا لن تباغت إسرائيل باقتحام مساحة جغرافية بلواء مدرع، بل سوف . مع سوريا مستقبال
  .رائيلتستخدم الصواريخ لضرب أهداف حيوية داخل إس

وكانت النظرية العسكرية اإلسرائيلية التقليدية القديمة، التي وضع قواعدها القتالية غير المكتوبة دافيد بن 
غوريون منذ الخمسينات، وخاضت إسرائيل جميع حروبها الالحقة بناء عليها بدءا بحرب األيام الستة 

تقوم على مفهوم حروب صغيرة  1982 وحرب لبنان عام 1973، مرورا بحرب أكتوبر عام 1967عام 
وقصيرة يسعى خاللها الجيش اإلسرائيلي إلى نقل المعركة الى الطرف المعادي، بحيث يتم حسم المعركة 

إال انه تبين . خالل فترة قصيرة وبأسرع وقت ممكن الن إسرائيل ال تتحمل أن تستمر المعركة اشهرا
 يوما وبقي 33عية حيث استمرت الحرب  أن نظرية الوقت القصير غير واق2006خالل حرب تموز 

  .حزب اهللا يقصف إسرائيل بالصواريخ حتى اليوم األخير من الحرب
وتضيف النظرية بان المعركة أصبحت صورة كبيرة مركبة من صور صغيرة؛ إذ تشارك قوات 

يش ووحدات قتالية إسرائيلية مختصة ومتعددة في نفس الوقت على جبهات عدة لمقاتلة عدو مكون من ج
عن االنتصار قد تغير إذ " األعداء"كما أن مفهوم . نظامي وقوات شبه نظامية وعصابات مقاتلة بآن واحد

 وغزة 2006بات يكمن في الصمود وعدم خسارة المعركة وليس في تدمير إسرائيل حسب حربي تموز 
را في الحرب وترى النظرية بان كل من حماس وحزب اهللا بدوا واثقين من أنهم حققوا انتصا. 2009

األخيرة، غير آبهين بالضرر الكبير الذي لحق بقدراتهم العسكرية الن االنتصار من وجهة نظرهم تترجم 
  .في صمودهم

وبحسب النظرية الجديدة؛ يجب االنتقال سريعا إلى المرحلة الهجومية من المعركة، ما يستلزم توفر قاعدة 
ا من دمج المناورة الميدانية مع التآكل الناشئ في جبهة أساسية ممتازة من المعلومات االستخبارية، ونوع

يجب االستيالء . "العدو بسبب الضغط والحصار وتدمير بناه التحتية من شبكة كهرباء ومياه واتصاالت
 ألزمت الواليات 2007ففي حرب لبنان في صيف . على مراكز القوى وضرب البنى التحتية األساسية

لبنى التحتية اللبنانية لكن الهدف العسكري اإلسرائيلي من ذلك كان توليد المتحدة إسرائيل بعدم ضرب ا
ضغط شعبي مع المناورة العسكرية ضد العدو واستخدام قوة نيران كبيرة إلضعافه وإثارة غضب 

  .، بحسب قول القائد في قسم العمليات بالجيش اإلسرائيلي"المدنيين ضده
ظرية الجديدة ليست خطة قتالية عملية، لكن أي مخطّط وبحسب خبراء عسكريين إسرائيليين فان الن

عسكري لمعارك وحروب إسرائيل مستقبال مجبر على التخطيط ضمن هذه المفاهيم الجديدة، في رده 
على التحديات المستقبلية سواء  بتحديد هوية العدو أو الوسائل التي يجب استخدامها للرد عليه والتي 

المعركة المستقبلية المتوقع أن تستمر فترة أطول، فيما تكون الجبهة سيتم على أساسها تحديد صورة 
  .الداخلية اإلسرائيلية معرضة لخطر حقيقي

  23/3/2010موقع األمن والدفاع العربي،
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  استقراء إشاعة انقسام حركة فتح والتحاقها بحزب اهللا .63
جنـاح محمـود    "لفلـسطينية   أشارت بعض التقارير األخيرة إلى معلومات تقول بأن حركة فتح ا          : الجمل
وبرغم قيام الحركة على وجه الـسرعة بنفـي هـذه          , قد تعرضت لعملية انقسام وخروج جماعي     " عباس

  .فإن مجرد صدور هذه المعلومات هو أمر يحمل أكثر من داللة, المعلومات
  ماذا تقول المعلومات؟

د قاموا بحركة خروج جمـاعي      ق,  عنصر 2000نقلت بعض التقارير خبرا يقول بأن العقيد المقدح ومعه          
وعلـى وجـه    , المتمركـزة فـي لبنـان     " جناح محمود عباس  "من صفوف قوات حركة فتح الفلسطينية       

وبعد صدور  , وانضموا بكامل أسلحتهم وعتادهم إلى حزب اهللا اللبناني       , الخصوص في مخيم عين الحلوة    
فما هو جدير بالمالحظة يتمثل في      وبرغم ذلك   , قامت حركة فتح بنفي الخبر    , التقارير وبوقت قصير جدا   

  :اآلتي
فهناك خالفـات بـين     " جناح محمود عباس  "توجد الكثير من الخالفات الجارية بين زعماء حركة فتح          • 

  .وهناك خالفات بين القادة العسكريين والقادة األمنيين والقادة السياسيين, قيادات الداخل وقيادات الخارج
وذلك بسبب شكوك القواعد    , وبين قواعد هذه الحركة   , زعماء حركة فتح  توجد الكثير من الخالفات بين      • 

  .في مدى مصداقية تصرفات قيادة الحركة
  .توجد الكثير من الخالفات بين زعماء حركة فتح وحكومات البلدان العربية الداعمة للقضية الفلسطينية• 

لـيس  , ن صحته أو عدم صحته    بغض النظر ع  , التقرير األخير الذي تطرق إلى عملية الخروج الجماعي       
فهناك تقارير سابقة أشارت إلى وجود خالفات بين قيـادة          , هو التقرير الوحيد الذي تطرق لهذه الظاهرة      

وأشارت آخر هذه التقارير إلى أن      , حركة فتح في رام اهللا وممثل حركة فتح في لبنان سلطان أبو العينين            
  .الته ومغادرة صفوف الحركةسلطان أبو العينين قد أصبح على وشك تقديم استق

  هيكلية أم وظيفية؟: أزمة حركة فتح
إلى أن التنظيمات والفـصائل التـي تـضطلع بمهـام           , تشير معطيات خبرة حركات المقاومة المسلحة     

تتيح لها على األقـل المـضي       ,  ال بد أن تتميز بتوافر أربعة عوامل أساسية        -وبحسب المعايير -المقاومة
  :وهذه العوامل هي, حقيق أهداف وغايات المقاومةوبثبات من أجل ت, قدما
, بالقدرة على تطبيق أسـلوب القيـادة الجماعيـة        , يجب أن تتميز النخبة القيادية    : عامل النخبة القيادية  • 

وفي هذا الخصوص نالحظ أن حركة فتح أصبحت أقل اهتمامـا           , وأسلوب تطبيق مذهبية واحدة وشاملة    
, إضافة إلى أن مذهبية الحركة قد تعرضت إلـى الكثيـر مـن االنحـالل              , بتطبيق مبدأ القيادة الجماعية   

وعلى وجه الخصوص عـدم قـدرة       , األمر الذي انعكس بدوره على مدى مصداقية الحركة       , والغموض
وذلك على النحو الذي ألغى الفواصـل بـين         , الحركة على المفاضلة بين خيار المقاومة وخيار المساومة       

وخيار المساومة  , حركة تطبق ما يمكن أن نطلق عليه خيار المقاومة بالمساومة         وأصبحت قيادة ال  , االثنين
  .بالمقاومة

, المقصود بالظروف المواتية هو متغير األوضاع الجارية وتطوراتها المحتملة        : عامل الظروف المواتية  • 
 مـع  وفي هذا الخصوص نالحظ أن قيادة حركة فتح قـد أصـبحت تتعامـل      , ومتغير االستجابة الشعبية  

األوضاع الجارية وفي نفس الوقت تتجاهل التطورات المحتملة وذلك بحيث وافقت الحركة على التفاوض              
ثم تم استئناف المفاوضات مرة أخـرى ولكـن ضـمن           , مع إسرائيل ولكن كم مرة انهارت المفاوضات      

حركة فتح ال تهـتم     فقد أصبحت قيادة    , أما متغير االستجابة الشعبية   , شروط إسرائيلية أكثر إجحافا وظلما    
األمل الذي وصل إلى مرحلة عدم احترام       , كثيرا أو قليال بمدى قبول أو عدم قبول الرأي العام الفلسطيني          

وبـرغم  , والذين أسقطوا مرشحي الحركة في االنتخابات الفلسطينية      , قيادة الحركة لتفضيالت الفلسطينيين   
في فرض نفوذها وسيطرتها علـى المؤسـسات   ذلك فقد ظلت قيادة الحركة أكثر حرصا على االستمرار       
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والتي قال الشعب الفلسطيني كلمته الواضحة في االنتخابات حول من يجب أن يتولى اإلمساك              , الفلسطينية
  !.بزمام هذه المؤشرات

تتمثل وسائط العمل في األدوات التي تستخدمها حركات المقاومة من أجل تحقيق            : عامل وسائط العمل  • 
-األدوات االقتـصادية  -األدوات الدبلوماسية -األدوات السياسية -األدوات العسكرية : برزهاومن أ , أهدافها

وبرغم أن من المشروع لكل حركة أن تستخدم ما تـشاء مـن هـذه               , وما شابه ذلك  . األدوات اإلعالمية 
هـا  فإن ما هو مهم وحصري يتمثل في ضرورة أن تلجأ الحركة إلى استخدام األداة التي تتيح ل                , األدوات

الحصول على أكبر ما يمكن من المزايا وفي نفس الوقت تقلل الخسائر واألضرار المترتبة عليها إلى أقل                 
ما يمكن وفي هذا الخصوص نالحظ أن حركة فتح الفلسطينية قد تخلت عمليا عن خيار استخدام األدوات                 

 وبـرغم أن األدوات     وأصبحت تـستخدم األدوات الـسياسية والدبلوماسـية       , العسكرية ضد اإلسرائيليين  
وتحصل علـى   , الدبلوماسية والسياسية قد جعلت الحركة تتعرض ألكبر ما يمكن من الخسائر واألضرار           

أقل ما يمكن من المزايا فإن قيادة الحركة ما تزال أكثر إصرارا على رهان استخدام األدوات الـسياسية                  
  .والدبلوماسية

وإنما أصـبحت   , ائية أو مجرد عمليات عنف فوضوية     لم تعد الحرب عملية عشو    : عامل قواعد الحرب  • 
يأتي في مقدمة العلوم السلوكية المعترف بها فـي أوسـاط كـل الخبـراء               , الحرب علما قائما بحد ذاته    

فإن قيادة  , وبرغم أن خبرة فصائل المقاومة الفلسطينية تعتبر من بين األكثر ثراء في العالم            , واألكاديميين
أو حتى اعتماد   ,  طويلة تتصرف وكأنما هي تجهل أو ال تعرف قواعد الحرب          حركة فتح بدأت ومنذ فترة    

تبـدو  , وفي كل مرحلة وكل جولة من جوالت الصراع, أبسط مبادئ إدارة لعبة الصراع مع اإلسرائيليين  
  .حركة فتح وكأنها قليلة حيلة وبال فهم في مسائل االستراتيجية والتكتيك

اإلسـرائيلي  -في أدائها الضعيف على مسرح الصراع العربي      " جناح محمود عباس  "استمرت حركة فتح    
اإلسـرائيلي وكـان طبيعيـا أن يمـل         -وعلى وجه الخصوص في الجانب المتعلق بالصراع الفلسطيني       

علينا أن نتوقع أن تشهد األشهر القادمـة        , وتأسيسا على ذلك  , ويسعى إلى الخروج من المسرح    , الجمهور
ربمـا  , وبكلمات أخرى من يدري   , السلبية داخل وبين صفوف حركة فتح     المزيد من التطورات التنظيمية     

وعلى وجه الخصوص إذا لم تسعى قيادة الحركـة         , تتحول أكذوبة الخروج الجماعي إلى حقيقة ثانية غدا       
وإنما محاربـة الفـساد الـذي       , بحيث ال تشمل العملية تصحيح المواقف السياسية      , إلى تصحيح مواقفها  
  . الجميعأزكمت رائحته أنوف

  23/3/2010، موقع الجمل اإلخباري
  

   ال تملك حماس سواهاإستراتيجية .64
  عزام التميمي. د

 – للمجلس التشريعي الفلسطيني أن اتفاقية أوسـلو         1996 عن انتخابات    2006لعل أهم ما ميز انتخابات      
ة على يـد     كانت قد تلقت ضربة قاضي     –التي شكلت مرجعية السلطة ومؤسساتها بما في ذلك التشريعي          

  .رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق آرييل شارون أفقدتها صفتها المرجعية تماماً
لم تقدر حينها قيادة حركة حماس، رغم بعض التحفظات داخل أوساط الحركـة، بـأن مـشاركة اليـوم                   

. كمشاركة األمس تضفي مشروعية على العملية السياسية التي اعتبـرت مـن قبـل فاقـدة للـشرعية                 
ئيليون اختاروا أن يحاصروا ثم يقتلوا شريكهم في عملية السالم ياسر عرفات، وقرروا وحـدهم               فاإلسرا

إال أن الذي لم يتوقعه إال القلـة القليلـة          . وبال أدنى تنسيق االنسحاب من قطاع غزة الذي أنهكهم احتالله         
  .داخل حركة حماس هو الموقف الدولي من نتائج االنتخابات

 ظن بأن االنتخابات التي فازت بها حركة حماس شكلت فرصـة ذهبيـة غيـر                لعل البعض، وأنا منهم،   
مسبوقة لترتيب البيت الفلسطيني بشكل يؤهله للتعامل مع النظام الدولي المنحاز بشكل فاضـح لـصالح                



  

  

 
 

  

            31 ص                                     1738:         العدد       24/3/2010األربعاء  :التاريخ

. الكيان الصهيوني، ومناسبة مواتية لكثير من األطراف الدولية إلعادة حساباتها تجاه القضية الفلـسطينية             
رد الدولي على فوز حماس هو التلويح بشروط الرباعية الثالث التـي صـاغها وسـوقها لـدى                  كان ال 

األمريكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت، وإعالن الحظر التام على أي تعامـل مـع                
  .حماس وفرض الحصار الكامل على المجتمع الفلسطيني الذي أوالها ثقته

وكـان أول مـن     . مقاطعة والحصار بانتظار أن تعلن الحركة انصياعها للشروط       وفعالً، تم تنفيذ قرار ال    
بارك هذا الموقف الدولي وانسجم معه ثم آخذ يصر عليه سراً وعالنية محمود عباس ومن يعبـر عـن                   

فاضطرت حماس إلى تـشكيل أول      . موقف الرباعية في حركة فتح ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية        
ابات وحدها دون مشاركة أحد من الفصائل األخرى، بينما انشغل اآلخرون بمخططات            حكومة بعد االنتخ  

فالحصار، واإلضرابات، ومحاوالت افتعال حروب     . إلسقاط الحكومة أو التسبب في فشلها على أقل تقدير        
أهلية هنا وهناك كان الهدف األساس منه إقناع حماس بأنها لن تتمكن، بل لن تمكن، مـن إدارة شـؤون                    

شعب الذي انتخبها دون أن تنصاع للشروط التي يطالبها بها قادة النظام العالمي يدعمهم في ذلك بعض                 ال
  .من يواليهم أو يخشاهم من قادة النظام العربي

ولما لم تفلح كل هذه الوسائل، لجأت حركة فتح إلى خدعة وثيقة األسرى، التي أريد منها إقناع حمـاس                   
ء المغيبين في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية، والذين هالهم ما ساد الساحة           بأن تلين موقفها إكراماً لهؤال    

الفلسطينية من إرهاصات حرب أهلية غير مسبوقة، كما أريد منها في نفس الوقت إقناع النظام الـدولي                 
بأن حركة حماس قد تم تدجينها بما يكفي لرفع ولو بعض الحصار المفروض على الفلسطينيين المعاقبين                

ورغم قبول حماس بالوثيقة على مضض، إال أن ذلك لم يكف إلقناع أصحاب القـرار الـدولي،     . ماعياًج
  .وال إليقاف مؤامرات حيكت بليل إلخراج الحركة نهائياً من ساحة العمل السياسي

أدى قبول حركة حماس بوثيقة األسرى، التي أصبحت فيما بعد تسمى وثيقة الوفاق الوطني، إلى تجديـد                 
 موقفاً سياسـياً    1967ديل في خطابها السياسي، بحيث أصبح اإلقرار بدولة فلسطينية في حدود عام             أو تع 

معتمداً، ما لبث أن ترسخ بعد أن اتفقت فتح وحماس في مكة المكرمة، برعاية سعودية، علـى تـشكيل                   
  .حكومة وحدة وطنية ضمن األساس الذي نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني

 يفتح هذا التعديل في الخطاب السياسي لحركة حماس المجال أمام محمود عبـاس              كان من المفروض أن   
بوصفه رئيساً للسلطة ورئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية ألن يسعى من خالل التفاوض مـع شـركائه                
اإلسرائيليين، وبرعاية أمريكية، لتحقيق دولة فلسطينية تقر حركة حماس بعد إنجازهـا، ومـن خـالل                

رة الهدنة طويلة المدى مع عدو ال تعترف بشرعية وجوده، بأمر واقع مفاده وجـود دولتـين                 طرحها لفك 
متجاورتين واحدة فلسطينية وأخرى إسرائيلية ضمن حدود فلسطين االنتداب مقابـل أن يـستتب األمـن                

  .والسالم
رط عقد الوحـدة    إال أن استمرار التآمر على حكومة الوحدة الوطنية من قبل الجنرال ديتون لم يلبث أن ف               

الوطنية التي لم تدم طويالً، واستبدلت الخصومة المبيتة بعداوة صارخة ترجمـت علـى أرض الواقـع                 
بأعمال عسكرية استفزازية من قبل أجهزة األمن الوقائي في قطاع غزة مما دفع حماس إلى التـصرف                 

اً وأنصاراً ورمـوزاً    أما في الضفة، فتعرضت حماس، أفراد     . من خالل ما بات يعرف بالحسم العسكري      
وأما على مستوى العالقة    . ومؤسسات، منذ ذلك الوقت لحمالت اجتثاث انتقامية واستباقية في نفس الوقت          

بين السلطة والصهاينة، فإن مفاوضات عباس مع أولمرت، وإلى أن جاء نتنياهو، لم تثمر باإلضافة إلـى                 
  .القبالت والعناقات سوى نمو مضطرد للمستوطنات

حماس لم تتنازل عن مبادئها وال عن نظرتها للصراع، إال أن ما طرأ على خطابهـا الـسياسي                  رغم أن   
بسبب ولوجها العملية السياسية، وخاصة بسبب وثيقة األسرى ثم اتفاقية مكة، خدش سمعتها ونـال مـن                 
صدقيتها لدى بعض محبيها ومناصريها ولدى بعض مؤيدي نضال الشعب الفلسطيني حول العالم الـذين               
رأوا فيها بعد أوسلو بديالً لحركة فتح التي لم تملك مقومات الصمود أمام التحديات، فاسـتبدلت الكفـاح                  
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المسلح بالدبلوماسية والتفاوض، وانتهى بها المطاف ألن تتخلى عن الحلم الفلسطيني الـذي مـن أجلـه                 
  .1957تأسست في الكويت عام 

حاصرة في قطاع غزة، مالحقـة فـي الـضفة          ما من شك في أن حركة حماس اليوم في مأزق، فهي م           
إال أن مأزق خصومها أكبر وأعمق، األمر الذي يكسبها موقعـاً           . الغربية، ومقاطعة حول العالم، إال قليالً     

ومصدر أزمة خصوم   . متفوقاً نسبياً على من يبطنون أو يعلنون الحرب عليها رغم ما هي فيه من ضائقة              
ومصدر . ن تجاوزه في أي عملية سياسية تمس القضية الفلسطينية        حماس أنها أضحت رقماً صعباً ال يمك      

 التي أضـفت علـى الحركـة        2006هذا التطور في الوضع السياسي، بشكل أساسي، هو انتخابات عام           
شرعية ال تملك أي من األطراف إنكارها، باإلضافة إلى ما تبع ذلك من فشل ذريع لكافة محاوالت قلـب         

  . قطاع غزةالشارع الفلسطيني عليها في
وفي هذا السياق يأتي حرص األطراف اإلقليمية والدولية، ومصر بالذات، على إنجاز مصالحة بين فـتح                
وحماس تشكل مخرجاً لألطراف المأزومة فيما عدا حماس، التي يطمع هؤالء المـأزومون كـالً علـى                 

  .طريقته في إخراجها من اللعبة السياسية بأسرها
وبيون يريدون حالً لألزمة، يمكن أن تشكل المصالحة مفتاحاً له شـريطة أن             فاألمريكان وحلفاؤهم األور  

االعتراف بحق إسرائيل في الوجـود،      : يكون ثمنها إقرار حماس بما بات يعرف بشروط الرباعية، وهي         
ونبذ العنف ونزع السالح، وقبول كافة ما تم التوصل إليه من اتفاقات بين منظمـة التحريـر والكيـان                   

  .الصهيوني
أما بالنسبة لألطراف العربية، التي بات كثير منها يقر بأن حماس شر البد منه، فـإن أصـحاب الـشأن                
المباشر منهم يريدون مصالحة تقلم أظافر حماس وتعيد االعتبار والسيادة للسلطة الفلسطينية فـي قطـاع            

طنية في نظر هؤالء هو     بمعنى آخر، الغاية من المصالحة الو     . غزة كما هو الحال اآلن في الضفة الغربية       
تطويع حماس بل وتركيعها، والنتيجة النهائية المرجوة من ذلك لن تختلف كثيراً عما لو أقـرت حمـاس                  

بل إن بعض األطـراف  . بشروط الرباعية كثمن لفك الحصار عن قطاع غزة وإعادة تأهيل الحركة دولياً           
صري، كثيراً ما يصدر عنها ما يفيد التزامهـا         العربية، ومنها السلطة الفلسطينية في رام اهللا والنظام الم        

بموقف المجتمع الدولي ذاته، بحجة أنه ال حول لها وال قوة إال بالتزام ما تطالب به الرباعية، وما يفيـد                    
  .تحميل حركة حماس المسؤولية عن استمرار الحصار وانسداد المسار ألنها ال تقبل بالمرجعية الدولية

فقد شهد المراقبون في الفترة األخيرة اضطراباً في الموقف تجاه المـصالحة،            أما بالنسبة لحركة حماس،     
فنظراً لما تتعرض له الحركـة      . وتضارباً في التصريحات الصادرة عن رموز الحركة والناطقين باسمها        

من تنكيل في الضفة الغربية وحصار خانق في قطاع غزة، أضحت المصالحة في نظـر الـبعض مـن                   
  .يأمل هؤالء إن حصلت المصالحة أن يأتيهم الفرج ويزول عنهم الكرب. اة الوحيدأفرادها حبل النج

إال أن البعض اآلخر من قادة ورموز الحركة يرى بأن المصالحة ال تعدو كونها خدعة يراد منها نيل ما                   
وأخطر ما في موضوع المصالحة االنتخابات التـي يـصر عليهـا            . استعصى حتى اآلن بوسائل أخرى    

س ألنها لو جرت في الظروف الحالية، وبإجراءات منضبطة تحول دون أن تجري الريـاح               خصوم حما 
وبهذا تنـزع   . بما ال تشتهي السلطة وداعموها، فإن نتيجتها المحتمة ستكون خسارة مطلقة لحركة حماس            

  .الشرعية عن الحركة بنفس األسلوب الذي أضفيت عليها من قبل
وقف وأصدرت تعليماتها لمختلف قطاعات الحركـة فـي الـداخل           ما لبثت قيادة الحركة أن تداركت الم      

وموقف الحركة المعلن هو    . والخارج بااللتزام بموقف واحد والتقيد بالتعبير عن الموقف الرسمي للحركة         
التشبث بالمصالحة ولكن دون دفع ثمن ال تتحمله الحركة يكون من نتائجه إخراج مـصر مـن أزمتهـا                   

 التزام من األطراف المعنية بإنهاء الحصار وفتح المعابر وإطالق سـراح            ومحمود عباس من مأزقه دون    
  .المعتقلين في سجون السلطة في الضفة ووقف التنسيق األمني بين السلطة وإسرائيل
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لم يتوقف السجال بين األطراف المعنية حول الطرف الذي يتحمل المسؤولية عن تعطيـل المـصالحة،                
 المصرية في صيغتها المعدلة، بينما تتهم كل من الـسلطة ومـصر             فحماس رفضت التوقيع على الورقة    

ويصر المصريون على أن توقع حماس كما وقعـت فـتح           . حماس بالتنصل والتراجع دونما سبب وجيه     
والحقيقة التي يقترب الجميع من االعتراف     . دونما نقاش أو إعادة فتح الورقة المصرية للتفاوض من جديد         

حة تكاد تكون مستحيلة، وال أدل على ذلك من فشل كافة الجهود المبذولة حتـى               بها اليوم هي أن المصال    
  .اآلن على مدى عامين تقريباً

إال أن  . لو كان الخالف بين حماس وفتح ال يتجاوز تقاسم الغنائم والنفوذ ألمكن التوصل إلى حل وسـط                
بيعة الصراع بين الفلسطينين    يتعلق الخالف بالتصور لط   . الخالف في حقيقته يتعلق بما هو أخطر من ذلك        

ولـذلك فـإن المـصالحة      . واإلسرائيليين، ويتعلق أيضاً بالغاية المرجوة من النضال الوطني الفلسطيني        
مستحيلة ما لم يتم أوالً االتفاق على المبدأ، وهذا يعني أن تنتقل فئة من الفئتين إلى موقع األخرى فتقـف                    

اف بأننا لن نتمكن في يوم من األيام من استرجاع حقوقنا           هناك أرضية االعتر  . معها على نفس األرضية   
كاملة ولذلك فال أقل من الحصول على ما هو متاح مقابل التنازل عن الباقي، وهذا هو موقف المجموعة                  
التي تسيطر على كل من فتح ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وتتحدث باسمها جميعاً، وهناك فـي                

على أن الكيان الصهيوني غير شرعي، وأنه البد في يوم من االيام زائل مهمـا               المقابل موقف اإلصرار    
طال الزمن، وأن فلسطين كل فلسطين هي حق لشعبها، وهذا هو موقف حركة حمـاس وتـشاركه فيـه                   

  .حركة الجهاد اإلسالمي وبعض الفصائل األخرى والغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني
فسلطة رام اهللا، التـي تمثـل       . ن ال يملك خيار االنتقال إلى معسكر اآلخر       من الواضح أن أياً من الطرفي     

التوجه الرسمي لكل من حركة فتح ومنظمة التحرير، تستمد شرعيتها من اتفاقية أوسلو التـي أوجـدتها                 
لتكون شريكاً لإلسرائيليين في عملية سياسية وأمنية محكمة تمولها وتديرها الواليات المتحدة األمريكيـة              

وقد أصبحت هذه السلطة مع مرور السنين جزءاً ال يتجـزأ مـن المـشروع               . الح الكيان الصهيوني  لص
الصهيوني األمر الذي أدى إلى تآكل مشروعية وصدقية حركة فـتح ومنظمـة التحريـر فيمـا يتعلـق            

بالمقابل، تستمد حركة حماس شرعيتها من مشروعها اإلسالمي والوطني         . بالمشروع الوطني الفلسطيني  
لذي يؤمن بحتمية التحرير ويصر على خيار المقاومة المسلحة وسيلة القتالع الكيان الـصهيوني مـن                ا

  .فلسطين، كل فلسطين
وإزاء هذا الواقع ال يوجد أمام حركة حماس من خيار سوى الدفاع عن موقفها بكافة الوسائل، واالمتناع                 

زام بعدم الرضوخ بأي حال من األحوال       عن تقديم أي مبادرات أو طرح حلول تنال من صدقيتها، وااللت          
صحيح أن غزة التي تحكمهـا   . للضغوط التي تستهدف حملها على استبدال األمر الواقع بما هو أسوأ منه           

حماس محاصرة، ولكنها محررة رغم الحصار، ولو لم تكن محررة لما حوصرت من كل مكان، بينمـا                 
ة مازالت محتلة من قبل الصهاينة، ولو لم تكن محتلـة        الضفة الغربية التي تدير شؤونها السلطة الفلسطيني      

  .لما قامت السلطة بدور الوكيل للمحتل تستمد وجودها وقوتها منه لتوفر له األمن ولمستوطنيه األمان
من الحكمة أن تظل حماس ملتزمة من حيث المبدأ بالمصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية، ولكن لـيس                

بل ينبغي أن تـشترط حمـاس أن تتـضمن المـصالحة            . لمصالحة بأي ثمن  من الحكمة أن تقبل بهذه ا     
  :اإلجراءات التالية األقل

 فتح معبر رفح أمام الناس والبضائع بحيث يصبح في حده األدنى نقطة حدودية بين قطرين عـربيين                  -
بر المعبر  وأن تحكم حركة الناس والبضائع ع     . كما هو حال النقاط العبورية بين األقطار العربية األخرى        

المصرية المشتركة  -من خالل االتفاقيات العربية التي تنظم ذلك إضافة إلى ما تمليه المصلحة الفلسطينية            
  .بمنأى تام عن أي شروط صهيونية أو مطالب أمريكية

 إعمار قطاع غزة، وفي سبيل تحقيق ذلك السماح بإدخال كافة المواد التي تتطلبها إعادة اإلعمار مـن                  -
  .د وألمنيوم وأخشاب وآليات وغير ذلك من مستلزماتإسمنت وحدي
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 وقف كافة أشكال التنسيق األمني بين سلطة رام اهللا والكيان الصهيوني، وإطالق جميع المعتقلين مـن                 -
وهـذا  . منتسبي حماس أو الفصائل الفلسطينية األخرى الذي اعتقلوا بموجب التنسيق األمنـي المـذكور             

  .يتون وتفكيك الجهاز الذي يعمل معه في الضفة الغربيةيتطلب ابتداء طرد الجنرال د
 ربط إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية بمنجزات المصالحة على األرض بمـا يـضمن نزاهـة                -

  .االنتخابات وشفافيتها ويؤمن للناس حرية االختيار
س، وبـأن الـضيق     قد يتصور البعض بأن األطراف اإلقليمية والدولية غير مضطرة للقبول بشروط حما           

الذي يعيشه الناس في الضفة والقطاع يشكل عامل ضغط على الحركة ويعمل بـذلك لـصالح المجتمـع                  
إال أن الحقيقة هي غير ذلك على اإلطالق، فمـأزق المجتمـع            . الدولي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية    

لفلسطيني بمجمله ال يلوم حماس على      الدولي الداعم للصهاينة يزداد صعوبة يوماً بعد يوم، بينما الشعب ا          
وحتى الجدار الفوالذي   . ما هو فيه من ضائقة بقدر ما يلوم األطراف الدولية واإلقليمية الممالئة إلسرائيل            

الذي شرعت مصر بإنشائه على امتداد الخط الفاصل بين رفح سيناء ورفح غزة ما هو إال تعبيـر عـن                    
ه فيه بعد أن فشلت كافة أساليب االبتزاز التي مارسها إلجبار           عمق المأزق الذي يجد النظام المصري نفس      
  .حماس على التوقيع على وثيقة المصالحة

رغم كل ذلك، فإن حماس هي األقدر على الثبات في لعبة عض األصابع هذه، وما من شك في أن البديل                    
يكن المزيد من االبتـزاز     عن ثباتها وصبرها لن يكون االنفراج والتيسير وإنما التجاوز والتهميش إن لم             

  .والثبات على الموقف ومقاومة كافة الضغوط هو االستراتيجية التي ال تملك حماس سواها. والتضييق
  23/3/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  داود الشريان
رة الخارجية األميركية أعلنت وزي) ايباك( اإلسرائيلية، –في خطابها أمام لجنة الشؤون العامة األميركية 

، وأنها من العائلة اليهودية، خصوصاً أن ابنتها تشيلسي على وشك »أم العروس«هيالري كلينتون أنها 
» بيعها«وتحدثت بعاطفة جياشة عن إسرائيل، لكنها برغم حديثها العاطفي، و . الزواج بشاب يهودي

 يسترعي االهتمام، وإن لم يكن إلسرائيل موقف واشنطن من تقرير غولدستون، أشارت الى موقف
جديداً، إال انه لم يكن بهذا الوضوح في الماضي، فهي لمحت الى أن أميركا تريد من إسرائيل أن 
تساعدها في توفير المساعدة الجوهرية لها، والمتمثلة أصالً بضمان المصالح األميركية في المنطقة، وأن 

  . يضر في النهاية بمصالح الدولة العبريةعدم مسايرة حكومة إسرائيل المصالح األميركية 
في الماضي كانت اإلدارات األميركية المتعاقبة، تتحدث بوضوح عن أمن إسرائيل، لكن هذا الموقف ال 

ولم نَعتَد من السياسيين األميركيين الحديث بوضوح عن مبدأ ضرورة . يربط في شكل علني بأمن أميركا
يركية، فضالً عن أن الوزيرة ربطت بين التسوية في فلسطين، مسايرة سياسة إسرائيل للسياسة األم

ولتأكيد طرحها الجديد، . ومواجهة المشروع النووي اإليراني، والرافضين للسياسة األميركية في المنطقة
نقلت هيالري تصور إدارة أوباما الذي يستند إلى محاولة الفصل بين الموقف الثابت والجلي من أمن 

ا، وبين الموقف من سياسة الحكومة اإلسرائيلية، وهذا ايضاً تغير في الخطاب إسرائيل ومستقبله
  .األميركي تجاه الدولة العبرية

ال شك في ان موقف واشنطن من االستيطان كان خجوالً، وغير متفق مع موقف اللجنة الرباعية، 
يركية تحدثت عن معارضتها فالوزيرة األم. والموقف األوروبي، وهو بالتأكيد مخيب للفلسطينيين والعرب

، لكنها أحالت القضية .البناء في القدس الشرقية، باعتبارها مدينة مهمة لليهود والمسلمين والمسيحيين
  .على المفاوضات، كأنها تقول ان ليس للمسلمين سوى الثلث، والثلت كثير
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وربطه بموقف واشنطن األكيد ان الحديث عن ضرورة مسايرة اسرائيل المصالح األميركية في المنطقة، 
واذا افترضنا ان هذا . من أمن إسرائيل بهذا الوضوح، يعتبر امراً جديداً في الخطاب السياسي األميركي

الخطاب مؤشر الى ان الواليات المتحدة لم تعد تنظر الى المنطقة من خالل إسرائيل فحسب، فإن العرب 
، وال بد من معاودة التعامل مع واشنطن من مطالبون بعدم النظر الى اميركا من خالل اسرائيل ايضاً

  .خالل لغة المصالح، وتشجيع هذا التوجه
  24/3/2010الحياة، 
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  دوف فايسغالس
 المسألة  المواجهة االخيرة مع الواليات المتحدة هي نتيجة لفجوة آخذة في االتساع بين مواقف الدولتين في              

كيف ستتقرر في التسوية الدائمة حدود دولة اسرائيل والدولة الفلسطينية؟ وما الذي ستكون عليه            : االقليمية
التسوية االقليمية في القدس؟ في هذا الموضوع تغير الواليات المتحدة موقفها عن الماضي غيـر البعيـد                 

  .جدا
، ترمـي،  "خارطة الطريـق "ن، المعروفة بـ الصيغة السياسية، التي صممتها إدارة بوش وحكومة شارو 

ضمن امور اخرى، الى منح طرفي النزاع مساحة زمنية وعملية لخلق االجواء العامة الالزمة للتنازالت               
لهذا الغرض اشترط التقدم السياسي والحـسم فـي         . وللقرارات الحاسمة التي تستوجبها التسويات الدائمة     

تعهد الفلسطينيون بالعمل على تغيير الواقع الفوضوي       ": ى االرض عل"مسائل اللباب بتحقيق أهداف عملية      
ومنظماته وإقامة االمن الجاري؛ فرض أنظمة حكـم مناسـبة؛ وقـف            " االرهاب"تصفية  : في أراضيهم 

أما اسرائيل فتعهدت، ضمن أمور اخرى، بتجميد النشاط االسـتيطاني، سـحب            . التحريض ضد اسرائيل  
التخفيف على شروط عيش المواطنين والمساعدة في التنمية االقتـصادية          جيشها من المدن الفلسطينية، و    

  .وبناء الحكم الفلسطيني
كجزء من جملة المطالب االسرائيلية بحثت بين اسرائيل والواليات المتحـدة ايـضا المـسألة االقليميـة                 

دوم الوقت، هو ترسـيم     المستقبلية، وتبلور الفهم بأن المبدأ المناسب لتحديد حدود الدولة الفلسطينية، مع ق           
: بتعبير آخـر  . 1967بعد العام   " السامرة"و" يهودا"، الذي نشأ في     "الواقع الديمغرافي الجديد  "حدود تعكس   

تلك المناطق التي نشأت فيها أغلبية يهودية واضحة ــ الكتل االستيطانية، تجمعات المراكز الـسكانية               
ركز البالد واالحياء الجديدة حول القـدس ـــ         في المنطقة الموجودة خلف الخط االخضر ومحاذية لم       

  .اما الباقي فستكون للدولة الفلسطينية. ستبقى تحت الحكم االسرائيلي
 أعربت االدارة عن تأييدها للمطلب االسرائيلي بالسيادة        2004في رسالة الرئيس بوش لشارون في العام        

؛ من هنـا أيـضا ينبـع منطـق جملـة            1967المستقبلية في الكتل االستيطانية الكبرى التي نشأت بعد         
التفاهمات، السرية ولكن الواضحة، والتي بموجبها من حـق اسـرائيل أن تواصـل البنـاء فـي هـذه                    

" يهـودا "بالمقابـل فـي منـاطق       . ألنها ستبقى في يـدها    " واقع ديمغرافي جديد  "المستوطنات التي هي    
الواقـع  "ائيل بعدم العمـل علـى تـشويش     ، التي ال ينطبق عليها المبدأ المذكور، تعهدت إسر        "السامرة"و

  .واالمتناع عن إسكانها، بنائها، او تطويرها" الديمغرافي
" الديمغرافيا"بل وتجاهلت مبدأ    (وامتنعت عن تحقيقها    " خارطة الطريق "تنازلت حكومة نتنياهو عملياً عن      

إدارة جديدة دوما يطيب    . ةقفزت ادارة اوباما على اللقي    ). بالسماح باسكان اليهود في احياء عربية مكتظة      
، حتى نسيت علـى أي حـال جملـة          "خارطة الطريق "وما أن هجرت    . لها أن تصرف ما فعلته سابقتها     

ودفعة واحدة تم التشكيك بمسألة حق اسـرائيل فـي أن           . التفاهمات واالفتراضات التي قبعت في اساسها     
ياء الجديدة حول القدس، وفي ظـل غيـاب     تحتفظ، في اطار التسويات الدائمة، بالكتل االستيطانية وباالح       

  ".في هذه االثناء"االدعاء بالملكية المعترف بها ال توافق الواليات المتحدة والعالم على بنائها 
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االزمة التالية متوقعة، بالتالي، قريبا، حين ينشب، بمناسبة محادثات التقارب التي توشـك علـى البـدء،                 
وترى االدارة في التركيبة الحالية للـسلطة       . لحدود والقدس خالف اسرائيلي ــ فلسطيني في موضوع ا      

الفلسطينية حكماً مناسباً يؤدي مهامه على نحو جيد، يمكن معه الوصول الى تسوية سلمية ويرغب فـي                 
ولما كانت ال تؤيد الموقف االقليمي التقليدي السرائيل، فان الطريـق المـسدود الـذي             . نجاح المحادثات 

  .ويدفع الى الغضب" تفويت فرصة سياسية"ر سينشأ كفيل بأن يعتب
ال تؤيـد االدارة    ". السامرة"و" يهودا"االزمة االخرى متوقعة ما أن تقرر الحكومة إنهاء تجميد البناء في            

 وأقـل تـرددا فـي       1967التي احتلت العـام     " المناطق"الحالية حق اسرائيل في البناء في أي قسم من          
وعلى أي حال فانها ال بد تنصت لالصوات التي تشكك في كون            . خلفيةمع اسرائيل على هذه ال    " المشادة"

ومؤخراً سمع اناس مؤثرون ربطوا مصاعب اسـرائيل فـي العـالم            . للواليات المتحدة " ذخراً"اسرائيل  
في مثل هذه الظروف ال توجد صعوبة لدى االدارة في أن تثير أزمـة              . االسالمي بصداقتها مع اسرائيل   

  .وأزمة اخرى
 24/3/2010م، فلسطين، األيا

  
  اإلسرائيلية-ترميم العالقات األميركية : »آيباك«مؤتمر  .67

  جلين كيسلر
يوم اإلثنين الماضي سعت الواليات المتحدة وإسرائيل إلى إعادة عالقاتهما التي ساءت خالل الفترة 

اء المستوطنات األخيرة إلى طبيعتها، وذلك بعد أسبوعين من التوتر على خلفية استمرار إسرائيل في بن
اليهودية داخل مناطق متنازع عليها في القدس الشرقية، ومعارضة واشنطن لهذه التصرفات مع تأكيد 

  .الواليات المتحدة على الحاجة إلى تعزيز جهود السالم وتهيئة األجواء المناسبة الستئناف المفاوضات
ا المنتقد إلسرائيل أمام اللجنة وفي هذا السياق دافعت وزيرة الخارجية األميركية عن موقف بالده

، التي عقدت مؤتمرها السنوي في واشنطن، ثم قابلت بعدها "آيباك"األميركية اإلسرائيلية للشؤون العامة، 
  .رئيس الوزراء اإلسرائيلي، قبل أن يلقي هذا األخير خطابه أمام اللجنة

 من المفترض أن يلتقي أوباما في محاولة ، كما أنه"جو بايدن"وكان نتنياهو قد التقى أيضاً بنائب الرئيس، 
ويرجع االستياء . إلعادة المياه إلى مجاريها والحد من التأزم الحاصل في العالقات بين البلدين الحليفين

األميركي الذي حرص المسؤولون في البيت األبيض على إبرازه إلى العلن هذه المرة إلى إعالن 
 وحدة سكنية لليهود في القدس الشرقية التي 1600ي بناء إسرائيل في التاسع من شهر مارس الجار
  .يتطلع الفلسطينيون إلى جعلها عاصمة لهم

إلى إسرائيل للدفع بعملية السالم وإقناع " بايدن"والمشكلة أن اإلعالن تزامن مع جولة كان يقوم بها 
 هاتفية مع نتنياهو الطرفين بالرجوع إلى طاولة المفاوضات، وهو ما دفع هيالري إلى إجراء مكالمة

 دقيقة عبرت فيها عن استياء اإلدارة األميركية من التصرفات اإلسرائيلية ودورها في إعاقة 45دامت 
  .جهود السالم بالمنطقة

وقد ضغط البيت األبيض على نتنياهو، كي يلغي قرار بناء المستوطنات في القدس الشرقية، والتقدم 
ا عن إدراج القدس وباقي قضايا الحل النهائي ضمن أجندة بإجراءات حسن نية للفلسطينيين، فضلً

المباحثات غير المباشرة مع الفلسطينيين، التي يرتبها المبعوث األميركي الخاص إلى الشرق األوسط، 
جورج ميتشل، ويبدو أن نتنياهو وافق على الطلبين األخيرين بعد الضغوط األميركية المتواصلة فيما 

  .ن الطلب األول المرتبط بوقف االستيطان في القدس الشرقيةرفض تقديم تنازالت بشأ
 8000تبنى نتنياهو لهجة متحدية معلناً أمام أكثر من " آيباك"وفي خطابه ليلة اإلثنين الماضي أمام 

الشعب اليهودي بنى القدس قبل أكثر من ثالثة آالف سنة، واليوم يواصل الشعب "مشارك في المؤتمر أن 
  .دساليهودي بناء الق
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يعيشون في " ألف يهودي 250، مضيفاً أن ما يقرب من "فالقدس ليست مستوطنة، بل هي عاصمتنا
، وهم جزء ال يتجزأ من القدس المعاصرة، كما أن 1949األحياء التي ال تبعد كثيراً عن خط الهدنة للعام 

ا فإن بناء تلك األحياء ال الجميع يعرف بأن هذه األحياء ستبقى جزءاً من إسرائيل في أي اتفاق للسالم، لذ
  ".يعرقل بأي حال من األحوال حل الدولتين

إننا نريدهم "وشدد نتنياهو أن إسرائيل ال ترغب في حكم الشعب الفلسطيني، أو السيطرة عليه قائالً 
، لكنه أكد بأن إسرائيل ستصر على بقاء تواجدها العسكري "كجيران لنا يعيشون بأمن وكرامة وسالم

أما هيالري فقد استخدمت خطابها أمام المؤتمر للدفاع .  الشرقية ألي دولة فلسطينية مستقبليةعلى الحدود
عن موقف اإلدارة األميركية األخيرة من إسرائيل والضغوط التي مارستها على تل أبيب في األسبوعين 

وغرافية تضع األخيرين، مشيرة إلى أن السالم في صالح إسرائيل، ألن التغيرات التكنولوجية والديم
  .الدولة العبرية في خطر وتجعل من الوضع الحالي غير قابل لالستمرار

فتحسن تكنولوجيا الصواريخ التي يستخدمها المقاتلون في غزة، أو في جنوب لبنان، تجعل العديد من 
ية البلدات والمدن اإلسرائيلية على مرمى حجر من تلك الصواريخ، وقد تصل حتى إلى المناطق اإلسرائيل

كما أن االتجاهات الديموغرافية على المدى البعيد ال تخدم إسرائيل ألنها تعني بأن . البعيدة عن الحدود
عدد الفلسطينيين تحت االحتالل سيفوق عدد اليهود في إسرائيل، وعبرت كلينتون عن هذا الواقع بقولها 

رائيليين االختيار بين الحفاظ على إن المعادلة الديموغرافية تعجل بالساعة التي سيكون فيها على اإلس"
بالنظر إلى هذا الواقع يبقى حل الدولتين "، مضيفة أنه "الديمقراطية، أو التمسك بحلم الدولة اليهودية

  ".الطريق الوحيد للحفاظ على الديمقراطية ويهودية الدولة
قبلت بترحيب في المؤتمر، لوزيرة الخارجية بسبب استيائها من إسرائيل، فإنها استُ" آيباك"ورغم انتقادات 

بل وحظيت بتصفيق الحضور عندما تحدثت عن الدفاع عن أمن إسرائيل وتعهدت بتشديد العقوبات على 
إيران، كما انتقدت التحريض الفلسطيني، وخالل المؤتمر سعت كلينتون إلى التخفيف من حدة التوتر مع 

التخاذ إجراءات بناء الثقة تجاه " ات محددةخطو"إسرائيل، وقالت إن نتنياهو عرض في األسبوع الماضي 
أن الواليات المتحدة تعارض بناء إسرائيل للمستوطنات، ألن مثل هذه " آيباك"الفلسطينيين، وأبلغت 

  .التصرفات تنال من الدور األميركي في عملية السالم، وتقوض مصداقية الواليات المتحدة كوسيط نزيه 
يمكنها مساعدة األطراف المعنية على حل "اً إلى أن واشنطن لكن نتنياهو رد على كلينتون مشير

مشاكلهم، إال أنها ال تستطيع حل المشاكل نيابة عنهم، فالسالم ال يمكن فرضه من الخارج، بل يمكن 
  ".إحالله فقط من خالل المفاوضات المباشرة

اإلدارة األميركية، لكنها ومع أن الحضور ظل صامتاً عندما كانت كلينتون تلقي كلمتها وتدافع عن موقف 
األمر ال يتعلق بإهانة الكبرياء، وال بالوضع النهائي للقدس ألن "حظيت ببعض التصفيق عندما قالت 

األمر سيحل على طاولة المفاوضات، بل يتعلق بالجلوس إلى الطاولة وتهيئة أجواء مناسبة لخلق الثقة 
  ".والبقاء على الطاولة حتى تحل جميع المشاكل

  "طن بوستواشن"
  24/3/2010، اإلماراتاالتحاد، 
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