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   دولياً"إسرائيل" بعزل أمريكا تهدد: نتنياهو وأوبامابين استمرار الخالف  .1

االجتماع ، أن الناصرة من أسعد تلحمي، و واشنطن منجويس كرم عن، 25/3/2010الحياة، ذكرت 
الذي عقد بين الرئيس باراك أوباما ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو، انتهى من دون أي 

 اإلسرائيلي في موضوعي -الم، في ظل استمرار الخالف األميركي اختراق يذكر في تحريك عملية الس
  .االستيطان ومصير القدس

وعلى مدى ساعة ونصف الساعة، استقبل أوباما نتانياهو في خلوة بينهما في المكتب البيضاوي في البيت 
األميركي، األبيض، تبعتها اجتماعات استمرت ساعتين لرئيس الحكومة اإلسرائيلية مع مستشاري الرئيس 

بينهم رام ايمانويل وديفيد أكسلورد، ومسؤولين في مجلس األمن القومي بينهم مستشار األمن القومي 
  . جيمس جونز والمبعوث السابق دنيس روس

 اإلسرائيلية على هذا المستوى، لم يعقد أي مؤتمر صحافي، ولم -وفي مفارقة عن اللقاءات األميركية 
عن االجتماعات، وسيطر التعتيم اإلعالمي على لقاءات نتانياهو في وزارة يصدر البيت األبيض أي بيان 

  . الخارجية األميركية وفي عشائه مع نائب الرئيس جو بايدن
لم » أحجية«وفي إسرائيل، تعاطت وسائل اإلعالم العبرية مع لقاء نتانياهو مع أوباما كتعاطيها مع 

ارير مراسليها االعتقاد بأن االجتماع لم يبدد التوتر بين تستطع توفير حلول قاطعة لها، وإن غلب على تق
  .البلدين الناجم عن االستيطان

وأبرزت وسائل اإلعالم العبرية حقيقة أن االجتماع عقد في ساعة متقدمة من مساء الثلثاء، ومن دون 
  .الماضي) مبرنوف(تغطية إعالمية، تماماً كما حصل خالل اللقاء السابق بين الرجلين في تشرين الثاني 

أن المستشار اإلعالمي لرئيس الحكومة اإلسرائيلية نير حيفتس والناطق باسم » هآرتس«وأفادت صحيفة 
البيت األبيض روبرت غيبس تناقشا لساعات في شأن مضمون البيان المشترك إلى أن اتفقا على القول 

مناقشة األفكار التي ) أمس(ن اليوم سيواصال) البلدين(فريقي «، وإن »في أجواء طيبة«فيه إن اللقاء عقد 
  .»جرى بحثها خالل هذا اللقاء

وأدى التعتيم إلى اجتهادات إعالمية في إسرائيل الستشراف ما حصل، واتفق المراقبون على أن 
االجتماع لم يسفر عن تحقيق انفراجة في األزمة التي تأججت مع وصول نائب الرئيس األميركي جو 

  .أسبوعين واإلعالن عن إقرار البناء الجديد في مستوطنة في القدس المحتلةبايدن إلى إسرائيل قبل 
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وأشارت وسائل اإلعالم العبرية إلى بقاء نتانياهو في البيت األبيض لنحو ساعتين بعد لقائه أوباما أجرى 
نية خاللها مشاورات مع كبار مرافقيه، وبينهم وزير الدفاع ايهود باراك، قبل أن يطلب لقاء أوباما ثا

وتوقع محللون أن يكون أوباما فاجأ ضيفه بطلب توضيح مواقف . لنصف ساعة في اجتماع لم يحدد سابقاً
  . »بعدما لم يقتنع بما سمعه منه«إسرائيل من عدد من المسائل 

على موقعها على االنترنت عن مصدر إسرائيلي تحدث إلى مسؤولين كبار » يديعوت أحرونوت«ونقلت 
التي نقلها نتانياهو إليهما » ليسا راضيين من الرسالة«كية، قوله إن أوباما وكلينتون في اإلدارة األمير

وضمنها الخطوات اإلسرائيلية إلعادة الثقة، مضيفاً أن اإلدارة األميركية قررت تخفيف علنية األزمة مع 
اهو في شأن اللفتات إسرائيل، لكن مع اإلبقاء على التوتر إلى حين يتيقن أوباما وكلينتون من جدية نتاني

وأضافت إن اإلدارة الحالية ترفض اقتراح نتانياهو باإلبقاء . الطيبة التي تعهد القيام بها تجاه الفلسطينيين
الواليات المتحدة وإسرائيل ال تتفقان في مسألة البناء في «على السياسة األميركية السابقة التي قضت بأن 

  . ل مشروع جديد للبناء، من دون خلق أزمة في ك»القدس الشرقية
ورأى المستشار الخاص لرئيس الحكومة السابق أرييل شارون المحامي دوف فايسغالس أن االستقبال 

تبليغ رسالة سياسية «لنتانياهو في البيت األبيض يؤشر إلى أزمة حقيقية، وأن أوباما أراد » غير الدافئ«
  . »لنتانياهو
نقلت وسائل االعالم االسرائيلية ، أن رام اهللامن مضان أحمد ر عن، 25/3/2010 المستقبل، وأضافت

لن تحميكم أميركا من االن فصاعداً باستخدام حق "عن مصادر أميركية قولها ان اوباما أوضح لنتانياهو 
في مجلس االمن، كما اعتدتم من قبل اذا لم توافقوا على الشروط والمطالب االميركية، ) الفيتو(النقض 

  ". لوحدكم الغضب العالمي في المحافل الدوليةوسنترككم تواجهون
وبينت المصادر ان محادثات نتنياهو مع المسؤولين االميركيين كانت اشبه بتلقي اوامر ما يجب عليه ان 
يفعل وما يجب عليه اال يفعل في الموضوع االيراني والفلسطيني منوهة الى ان مسؤولين أميركيين 

دة اوروبية اذا لم توافق على المطالب األميركية في ظل تلميحات هدووا بعزل اسرائيل سياسيا بمساع
  .بتخفيض سقف الضمانات العسكرية السرائيل 

  :االستخباري االسرائيلي، ان نتانياهو وافق خطيا الوباما على المطالب التالية" ديبكا"وقال موقع 
  .تخفيف حقيقي للحصار إسرائيل على قطاع غز، وادخال مواد بناء اليه* 
  .خفض عدد من الحواجز العسكرية اإلسرائيلية في الضفة الغربية* 
  .من سجون إسرائيل للضفة الغربية" فتح"إطالق سراح مئات األسرى من * 
  .تجميد البناء االستيطاني في الضفة إلى وقت غير محدود* 
  .إشراف نتانياهو على تجميد االستيطان في القدس* 

  .هو خضع لمطالب اخرى الوباما ولكن لن يجري الكشف عنها االنكما كشفت مصادر اخرى ان نتانيا
وبحسب مصادر الوفد االسرائيلي المرافق لنتنياهو، فان تل ابيب تشعر بأن هناك تناغما بين دول االتحاد 
االوروبي وواشنطن لحشر نتنياهو وحمله على تغيير موقفه من قضية االستيطان في القدس، مشيرة الى 

رائيلي بات يدرك ان واشنطن شجعت لندن على اتخاذ خطوات ضد تل ابيب ومن بينها ان الوفد االس
في العاصمة البريطانية، وتحريض دول اوروبية اخرى على مقاطعة " الموساد"طرد مدير محطة 

  .حسب تلك المصادر" ما كانت تجرؤ حتى بالتلميح بذلك سابقا دون موافقة واسنطن"اسرائيل 
أكدت ان الرئيس " سما" من واشنطن أن مصادر مطلعة لوكالة 24/3/2010وكالة سما، وجاء في 

االمريكي اوباما وجه اهانة بالغة لنتيناهو خالل اجتماعه به ليلة امس عندما اخبره  بان االجتماع بين 
الجانبين انتهى عند نقطة معينة عندما حاول نتنياهو الربط بين قضية تجميد االستيطان والملف النووي 

  .يراني اال
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عليكم ان تتفهموا ان مصالحنا تتضرر بسبب "واوضحت المصادر ان اوباما صرخ على نتنياهو غاضبا 
االن ..لماذا تتعمدون اهانتنا امام حلفائنا اثناء اجتماعاتكم بنا"مضيفة ان اوباما اخبر نتنياهو " تصرفاتكم 

واكدت المصادر ان اوباما خرج ". وانت تجلس معي تعلنون عن مشروع استيطاني جديد في القدس ؟؟
عندما تاتيني باراء جديدة اطلب مقابلتي وخرج الى منزله الخاص "غاضبا من غرفة االجتماعات قائال 

  ".بالبيت االبيض
 

 مساء اليومالحملة األهلية الحتفالية القدس تكرم الفائزين بجائزة القدس  .2
، إلى حضور حفل تكريم الفائزين 2009عربية دعت الحملة األهلية الحتفالية القدس عاصمة الثقافة ال

 الحمرا -السادسة مساء اليوم، في فندق كورال سويتس . بجائزة القدس في المسارين األدبي واألكاديمي
  .بيروت

  25/3/2010 والسفير، الحياة،
  

  على المطالبة بإلغاء قرارات االستيطان في القدس المحتلة" مصمم "عباس: عريقات .3
" مصمم" الرئيس عباس أن، أمس كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أكد: )ب ف ا( –رام اهللا 

  . في القدس الشرقية المحتلةاإلسرائيليةعلى الغاء القرارات االستيطانية 
 القرارات االستيطانية في القدس الشرقية      إلغاءعباس مصمم على    "ان  وقال عريقات لوكالة فرانس برس،      

 أعلنـت  ببناء عشرين وحدة في حي الشيخ جراح الذي          األخير وحدة والقرار    1600وخاصة قراري بناء    
  ".إسرائيلعنه 

، منـدداً  " بوقف النـشاطات االسـتيطانية  اإلسرائيليةالزام الحكومة " الى  األميركية اإلدارةودعا عريقات   
ـ     20بناء   "إسرائيلبقرار   " ي القـدس  وحدة استيطانية في محيط فندق شبرد في منطقة الـشيخ جـراح ف
  .الشرقية

الطريق الوحيد للسالم يكمن في عملية سالم جدية تقود الى          "وشدد كبير المفاوضين الفلسطينيين على ان       
القدس، الحدود،  ( وحل كافة قضايا الوضع النهائي وهي        1967انهاء االحتالل االسرائيلي الذي بدأ العام       

  ".فقاً لقرارات الشرعية الدوليةو) الالجئون، المياه، األمن، المعتقلون المستوطنات،
مفتاح االمن والسالم في منطقة الشرق االوسط يعتمد الى حد بعيد علـى قـدرة المجتمـع                "واضاف، ان   

 1967الدولي على الزام اسرائيل بانهاء االحتالل واالنسحاب الى خطوط الرابع مـن حزيـران العـام                 
اسرائيل تحفر لنفـسها حفـرة      : وتابع عريقات    ".ةواقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقي      
هناك إجماع دولي على عدم شرعية المستوطنات       . سيتعين عليها الخروج منها إذا كانت جادة في السالم        

 .االسرائيلية، بما في ذلك في القدس الشرقية، والضرر الذي تتسبب به لحل الدولتين
 25/3/2010األيام، فلسطين، 

  
  إعدام أحكام تنفيذ تصادق على لحكومة غزة ةتابع الة العاميابةالن .4

 أقـرت اعلن النائب العام التابع لحكومة غزة التي تديرها حركة حماس ان النيابة              :اشرف الهور  -غزة  
 ومرتكبـي  إلسـرائيل  محاكم في القطاع مؤخرا ضد عمـالء         أقرتها باإلعدام أحكامالمصادقة على تنفيذ    

نسخة منـه ان    ' القدس العربي 'ئب العام في قطاع غزة في تصريح تلقت         وقال محمد عابد النا    .جرائم قتل 
 قضية من قضايا الدم والمال والقضايا الكبرى العالقة التي اهملت منذ عهد             1800استطاعت فتح   'النيابة  

اقرار المصادقة على تنفيذ احكام االعـدام       'واكد ان النيابة العامة شرعت منذ شهرين بـ          .'سلطة اوسلو 
  .'لعمالء ومرتكبي جرائم القتل العمدبحق ا
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ودافع عابد عن القرار الذي اتخذته النيابة، وقال ان له سندا قانونيا، الفتا الى ان االقرار يـأتي اسـتنادا                    
والتي تنص على مساعدة مجلس الوزراء لرئيس السلطة في المـصادقة علـى             ' 40'للمادة القانونية رقم    

  .'ستكون حاسمه في اتجاه اصدار االحكام وانزال العقوبات' االيام القادمة تنفيذ االحكام العالية، منوها ان
وشدد النائب العام في سياق حديثه انه ال هوادة وال حصانة ألي مواطن يرتكب تجاوزا او خطأ، مـشيرا    

  .الى ان الجميع تحت طائلة المسؤولية والقانون
من اثر على نفسه بأن يعدم ابنـاء شـعبه          'وقال  وتطرق النائب العام في غزة لقضية االتجار بالمخدرات         

  .'ومجتمعه فنحن اولى بأن نعجل في اعدامه
لكن المؤسسات الحقوقية التي تنتقد عمليات تنفيذ احكام االعدام بشكل عام، اكدت ان قرار حكومة غـزة                 

في قطاع غزة   غير قانوني، وقال المحامي جميل سرحان مدير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق االنسان             
، 'شرطا وجوبيا 'ان الحصول على موافقة الرئيس عباس على تنفيذ احكام االعدام يعد            ' القدس العربي 'لـ  

  .'مخالف لقانون االجراءات الجنائية'مشددا على ان قرار حكومة غزة 
قـانون  واكد انه ال يجوز تنفيذ هذه االحكام اال بالحصول على موافقة الرئيس، وقال ان الرئيس حسب ال                

  .من الممكن ان ال يصادق على العقوبة، ودعا وزير الداخلية الى التراجع عن قراره
انتهاكـا واضـحا    'واشار سرحان الى معارضة هيئات حقوق االنسان لتنفيذ احكام االعدام، النها تمثـل              

  .'لحقوق الحق في الحياة
  25/3/2010القدس العربي، 

  
  ول األقصى دخعباس من تمنع حرم الرئيس "إسرائيل" .5

أن السلطات اإلسرائيلية منعت حرم الرئيس الفلسطيني       " يديعوت احرنوت "القدس المحتلة كشفت صحيفة     
محمود عباس ، من الدخول لتأدية الصالة في المسجد األقصى يوم االثنين ، حيث كانت برفقتهـا والـدة         

  .الرئيس الشيشاني ، قدمتا لتأدية الصالة في المسجد
لى أن والدة الرئيس الشيشاني التي تقوم بزيارة إلى األراضي الفلسطينية طلبت القيام             وأشارت الصحيفة إ  

بتأدية الصالة في المسجد األقصى ، فقامت السلطة بتقديم طلب للسلطات اإلسرائيلية للسماح لهما بدخول               
لعقيلـة  األقصى ، فما كان إال أن وافقت على منح والدة الرئيس الشيشاني بالدخول ورفـضت الـسماح                  

  .الرئيس عباس من الدخول
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية أن رفض السماح لعقيلة الرئيس عباس الدخول برفقـة الـضيفة                
الشيشانية ، جاء خوفا من اعتبار االمر اعتراف بالسيادة الفلسطينية على المسجد األقـصى ، معللـة أن                  

  .أجنبية بالدخول إلى األقصىإسرائيل ال تجيز لشخصيات فلسطينية مرافقة شخصيات 
  25/3/2010الدستور، األردن، 

  
  المقاومة الشعبية السلمية أعادت االعتبار للنضال الوطني الفلسطيني :فياض .6

شدد رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض على ضرورة تعزيز صمود لشعب الفلـسطيني الـذي          : رام اهللا 
 وممارساته العسكرية واالستيطانية وسبل     اإلسرائيليحتالل  اعتبره متطلباً أساسياً للمقاومة الشعبية ضد اال      

  .مواجهتها شعبيا، مؤكداً ضرورة حمل الرسالة الشعبية للعالم والحفاظ على زخمها وانجازاتها
 واإلذاعـات  الثالث، إلذاعة صوت فلسطين والشبكات اإلذاعية        األسبوعي اإلذاعيجاء ذلك خالل حديثه     

 ان أخطر نتائج التصعيد العسكري اإلسرائيلي، هو استشهاد أربعة مـواطنين            المحلية، الذي اعتبر خالله   
  .في أقل من أربع وعشرين ساعة برصاص جيش االحتالل

ما زاد الطين بلة هو إعالن جيش االحتالل عن قريتي بلعين ونعلين مناطق عسكرية مغلقة كل                : وأضاف
ل بحق ناشطي اللجان الشعبية لمناهضة الجدار       يوم جمعة ولمدة ستة أشهر، باإلضافة إلى حمالت االعتقا        
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تسعى اسرائيل الى تقويض المقاومة السلمية ومحاولة جر الفلسطينيين مجـدداً           : واالستيطان، وقال فياض  
في مواجهة عسكرية ومنها إلى دوامة العنف التي تمكنها من استخدام كامل قدرتها العسكرية في مواجهة                

ملص من االستحقاقات السياسية، وحصر الموضوع باألمن وإدعـاء عـدم           الفلسطينيين وأيضا محاولة الت   
  ).اإلرهاب(قدرة الفلسطينيين في الحفاظ عليه وربما العودة إلى معزوفة 

واشار رئيس الوزراء في حديثه اإلذاعي االسبوعي الى ان المقاومة السلمية أسهمت في إعادة االعتبـار                
  .مام العاللقضية الفلسطينية في أوساط الرأي الع

  25/3/2010األيام، فلسطين، 
  

  حكومة غزة تنتقد تصريحات نتنياهو وتؤكد أن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية .7
شددت حكومة غزة التي تديرها حركة حماس أمس من رفضها لتصريحات نتنياهو            :  وليد عوض  -غزة  

  .بشأن القدس، وثمنت قرار بريطانيا القاضي بطرد مسؤول الموساد في لندن
نسخة منه عقب جلستها األسبوعية أن المدينة المقدسة        ' القدس العربي 'وأكدت الحكومة في بيان لها تلقت       

أرض فلسطينية محتلة وهي عاصمة الدولة الفلسطينية ولن تتغير هـذه المعـاني بمـرور الـزمن                 'هي  
  .'وبتهجير أهلها وسكانها

ائيلي على خلفية ضلوعه في اغتيـال الـشهيد         وأشارت الى أن طرد الحكومة البريطانية لدبلوماسي إسر       
  .'خطوة في االتجاه الصحيح ودليل اضافي على تورط الموساد الصهيوني في االغتيال'محمود المبحوح 

مالحقة من ارتكب الجريمة سواء من قام بتنفيذها بنفسه أو          'وطالبت بان تكون الخطوة المقبلة متمثلة في        
 الموساد والمستوى السياسي في تل أبيب وخاصـة بنيـامين نتنيـاهو             من أصدر التعليمات اليه من قيادة     

  .'ومحاكمتهم
تحـت حمايـة مـن جـيش        'التي يقوم بها المستوطنون في الضفة المحتلة،        ' الحمالت اإلرهابية 'وأدانت  

  .'االحتالل وبغطاء فلسطيني عبر التعاون األمني
ية في الضفة من خالل فصل جماعي لعدد مـن          ونددت الحكومة بالقرارات التي اتخذتها السلطة الفلسطين      

نعتبر هذه الخطوات دليال جديدا على انعدام الرغبة فـي          '، وقالت   'على خلفية االنتماء السياسي   'المعلمين  
  .'ونية االستمرار في حرب األرزاق التي بدأت في غزة وتتواصل في الضفة(..) الوحدة وإنهاء االنقسام 

خطوة في االتجاه الصحيح باتجاه كسر ورفـع        'مم المتحدة إلى غزة بأنها      ووصفت زيارة األمين العام لأل    
، وقالت ان هذه الخطوة لن تكون مكتملة ما لم تتبعها خطوات وإجراءات             'الحصار نهائيا عن قطاع غزة    
  .على األرض إلنهاء الحصار

  25/3/2010القدس العربي، 
  

  ينيينحكومة غزة تتهم االحتالل بالسعي لقتل األسرى الفلسط .8
اتهم المستشار محمد فرج الغول، وزير األسرى في غزة ورئيس اللجنة العليا لألسـرى، الدولـة                : غزة

العبرية بالسعي إلى قتل األسرى الفلسطينيين من خالل حرمانهم من أبسط حقوقهم المتمثلة في الحصول               
    .على العالج والرعاية الطبية

الحكومة اإلسرائيلية ومصلحة السجون اإلسرائيلية المسؤولية      وحمل الغول وعائلة األسير يحيى السنوار       
  . عاما22ًالكاملة عن تدهور الحالة الصحية لألسير السنوار المعتقل منذ 
سوف نستمر في فعالياتنا التضامنية حتى      : "وأعلن الغول إطالق حملة تضامنية مع األسير السنوار، وقال        

  ".اقي األسرى الفلسطينيينيرفع االحتالل يده النجسة عن السنوار وب
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وطالب الغول المؤسسات الحقوقية ومنظمة الصليب األحمر الدولي بالتدخل العاجـل لزيـارة الـسنوار               
. واالطالع عن كثب على حالته الصحية وتقديم العالج الالزم له في ظل استمرار تدهور حالته الـصحية    

   
  24/3/2010قدس برس 

  
   تهويدهاإكمال إلنقاذ ما تبقى من القدس قبل مناألالرويضي يطالب بالتوجه لمجلس  .9

اكد المحامي احمد الرويضي مدير وحدة القدس في مؤسسة الرئاسة الفلسطينية            : اشرف الهور  -رام اهللا   
 وحدة اسـتيطانية فـي      20االربعاء ان قرار اسرائيل المصادقة على الشروع في بناء          ' القدس العربي 'لـ

ر سياسة اسرائيلية عامة تهدف الى تجزئة االحياء الفلسطينية بالمدينـة           منطقة الشيخ جراح ياتي في اطا     
  .المقدسة الى شمالية وجنوبية، ومحاصرة البلدة القديمة في اطار السعي المتواصل لتهويدها

ـ           وحدة استيطانية التي تمت المصادقة      20واوضح الرويضي الذي يتابع ملف االستيطان في القدس بان ال
 وحدة استيطانية مرتبطة مع الحديقة      250ئها في الشيخ جراح تاتي ضمن مخطط لبناء         على الشروع ببنا  

  .التوراتية التي تعتزم بلدية االحتالل اقامتها على انقاض حي البستان في منطقة سلوان
وطالب الرويضي القيادة الفلسطينية والدول العربية بالتوجه لمجلس االمن الدولي إلنقاذ مـا تبقـى مـن                 

  .بل اكمال اسرائيل تهويدهاالقدس ق
  25/3/2010القدس العربي، 

  
   العميد سلطان ابو العينين ُيمنع من مغادرة لبنان":الديار" .10

ذكرت معلومات ان السلطات اللبنانية ابلغت مسؤولين فلسطينيين في السلطة الفلسطينية فـي رام اهللا ان                
رام اهللا لتسلم مسؤولياته الجديدة قبل ان يقوم ابو         العميد سلطان ابو العينين لن يسمح له بمغادرة لبنان الى           

العينين بتسليم احد مرافقيه للتحقيق معه في موضوع اغتيال المسؤول الفلسطيني اللواء كمـال مـدحت                
  .وثالثة من معاونيه العام الماضي

 حتى تـسليم    واشارت المعلومات الى ان القرار اللبناني هو بمثابة وضع ابو العينين تحت االقامة الجبرية             
مرافقه وتقول المعلومات ان السلطة الفلسطينية ستوفد خالل اليومين القادمين موفدا فلسطينيا الى بيروت              
هو عزام االحمد لبحث ملف ابو العينين مع السلطات اللبنانية، باالضافة الى ان السلطات الفلسطينية فـي           

ع، كما ذكر ان عـزام االحمـد ربمـا زار      رام اهللا اجرت اتصاالت مع قيادات عربية لحل هذا الموضو         
  .دمشق لبحث ملف ابو العينين مع المسؤولين السوريين

  25/3/2010الديار، لبنان، 
  

  لعربا ملفًا خماسيا للقادة تأرسلحماس ".. إسرائيل"مشعل يدعو القمة لطرح أوراق ضغط على  .11
مشعل إن الحركة بعثت مذكرة من خالد ) حماس(قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 

خمس نقاط إلى جميع القادة العرب بشأن ما يجري في األراضي الفلسطينية وخاصة القدس والمسجد 
األقصى، مطالباً هؤالء القادة بتبني خطة إستراتيجية لوضع حد الستعالء إسرائيل واستباحتها لألراضي 

 .الفلسطينية وفي مقدمتها القدس
س التي وردت في مذكرة حماس على قضايا القدس واألقصى، ومعالم المدينة وتركز النقاط الخم

المقدسة، والبدء في إعمار قطاع غزة، وإدانة جريمة اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح، 
 .والموقف العربي السياسي بعد السلوك اإلسرائيلي المستهتر، على حد قوله
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ال حدود على قناة الجزيرة أمس األربعاء، إلى ضرورة أن يطرح  ودعا مشعل، في لقاء مع برنامج ب
غضبهم " أوراق ضغط حقيقية على إسرائيل، بحيث يظهرون -في قمتهم المقبلة في ليبيا-العرب 
 ".بعد أن قتلت إسرائيل عملية السالم"مما تفعله في القدس، فيعيدون النظر في خياراتهم " الحقيقي

للضغط على إسرائيل " وزنهم االقتصادي واستثماراتهم في الغرب"وقال إن على العرب توظيف 
وحماية األقصى ووقف تهويد القدس، مؤكداً أنه لو فعلت األمة العربية " للجم إسرائيل"والواليات المتحدة 

 .ذلك ألجبرت إسرائيل على االستجابة لمطالبها دون الدخول في حرب معها
، ودق "ودعم المقدسيين دعماً حقيقياً"بدعم مشروع المقاومة، كما طالب رئيس المكتب السياسي لحماس 

ناقوس الخطر من سعي إسرائيل الحثيث لتهويد كامل القدس عبر مصادرة أراضي المقدسيين وتهجيرهم 
لجعلهم أقلية، وتسكين مليوني يهودي في المدينة، وقال إن إسرائيل وضعت خطة لجعل القدس عاصمتها 

 .2020األبدية بحلول عام 
 ألف هوية 60 ألف منزل وسحب 20وأشار إلى أن االحتالل اإلسرائيلي هدم خالل الفترة الماضية 

 كنيسا يهوديا حول المسجل األقصى، 60 ألف هوية أخرى، كما أنه أنشأ 50مقدسية، ويخطط لسحب 
 ".مقدمة للسيطرة على المسجد األقصى لهدمه وبناء الهيكل المزعوم"وهي 

، ودعا "ألنه وصاية أميركية"رحيل الجنرال األميركي كيث دايتون عن الضفة الغربية  كما طالب مشعل ب
وترك العنان ألبناء الضفة للتعبير "إلى وقف التنسيق األمني بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وإسرائيل، 

 ".عن غضبهم إزاء ما يحدث في القدس
ومة تصريف األعمال الفلسطينية التي يرأسها ودعا مشعل حركة فتح التخاذ الحيطة مما يحدث من حك

 ".التي تعمل على تفريغ النضال الفلسطيني من محتواه"سالم فياض و
وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، أشار مشعل إلى أن الواليات المتحدة تضغط على السلطة الفلسطينية 

، ثم " حماس رفضت شروط الرباعيةألن"ومصر للحيلولة دون التوقيع على الوثيقة بصيغتها األصلية، 
 .أجريت بعد ذلك تعديالت على وثيقة المصالحة

وقال إن حماس جاهزة للتوقيع على الوثيقة المصرية إذا نفذت مطالب الحركة بمطابقة الورقة األخيرة 
 وأقر مشعل بوجود .، وألغيت التعديالت األخيرة"مع ما اتفقنا عليه طيلة أشهر تحت الرعاية المصرية"

أزمة مع النظام المصري بسبب عدم توقيع الحركة على الورقة، مؤكداً أن حماس تقدر تضحيات مصر 
حماس تُحاسب ألن جذورها من اإلخوان المسلمين، وألنها تقود المقاومة، وألنها "وشعبها وجيشها، لكن 
 ".فازت بانتخابات حرة

  25/3/2010نت، .الجزيرة
 

  سيخلو من اتهام حماس بتعطيل المصالحة  للقمةالبيان الختامي": القدس العربي" .12
 االتصاالت العربية الجارية    أن من مصادر واسعة االطالع      "القدس العربي "علمت  : اشرف الهور  -غزة  

 تقريب وجهات النظـر     إلىاآلن وبينها الزيارة السرية لخالد مشعل زعيم حركة حماس للسعودية تهدف            
ذي سيخلو من توجيه االتهام للحركـة بتعطيـل المـصالحة بـسبب             العربية حول نقاط البيان الختامي ال     

 المصادر التـي فـضلت       وأكدت .معارضة دول محورية، واالكتفاء بالطلب منها التوقيع على المصالحة        
 اتفاق المصالحة الفلسطينية الداخلية قبل عقد القمة العربية في          إبرامعدم ذكر اسمها انه تأكد اآلن استحالة        

  . السبت المقبلأعمالهايبية، التي ستنطلق مدينة سرت الل
 إلـى وتؤكد المصادر انه بات من المؤكد استمرار السياسة العربية على حالها تجاه المصالحة، والمستندة               

  . طرف بشكل مباشر، خاصة حماس لعدم توقيعها لغاية اللحظة على ورقة المصالحة المصريةإدانةعدم 
 أراضـيها  اآلن ليبيا التي تجري القمة على        وأهمهاث دول عربية     معارضة ثال  أن إلىوتشير المعلومات   

 كل من سورية وقطر، إلدانة حماس بشكل صريح وتحميلهـا مـسؤولية تعثـر المـصالحة،            إلى إضافة
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 يتم االكتفاء بالحديث    أنستحول دون شمول البيان الختامي للقمة على عبارات شديدة ضد الحركة، على             
 الفلسطينيين، من خالل حث حماس على التوقيع على االتفاق، واستمرار          ءلفرقاا مع   أكثربشكل دبلوماسي   

  .الدعم العربي لمصر في خططها الرامية لعودة الوحدة الفلسطينية
ـ     إسماعيل قال الدكتور    وفي سياق قريب   حول زيارة خالـد     "القدس العربي " رضوان القيادي في حماس ل

جية السعودي سعود الفيصل انصب على الجهود العربيـة          حديث مشعل ووزير الخار    مشعل للسعودية إن  
 نتائج التحركات العربية لم تتمخض عنهـا        أنالرامية لتذليل عقبات المصالحة، لكنه اكد في ذات الوقت          

  ." توقع المصالحة قبل القمة العربية في ليبياأنليس من التوقع "وقال  ."نتائج ايجابية"
  25/3/2010القدس العربي، 

  
  الب القمة العربية بالعمل على رفع حصار غزةحماس تط .13

 في األشقر إسماعيل البرلمانية واإلصالح رئيس كتلة التغيير  عن حركة حماسنائبالقال : )أ ف ب(
ودعا . "نطالب القمة بتنفيذ قرارات القمة السابقة المتمثلة برفع الحصار المفروض على قطاع غزة": بيان

. "ملية لنصرة األقصى والمقدسات التي تتعرض لتهويد صهيوني ممنهجبخطوات ع"القادة العرب للقيام 
لم ) السابقة (تالقراراالكثير من " أن إلىبتحرك عربي، الفتاً » ليس متفائالً كثيراً" انه أكد األشقر أن إال
  ."ينفذ

  25/3/2010الحياة، 
  

 تدهور الحالة الصحية ألبرز قادة حماس في سجون االحتالل .14
 إن األسـرى  باسم اللجنة الوطنيـة لنـصرة        اإلعالمي الناطق   األشقرقال رياض   : هوراشرف ال  -غزة  
 اعتقـال صـعبة،     أوضاعيعاني  "مسؤول معتقلي حماس في السجون اإلسرائيلية        ،السنواريحيى   األسير

ـ أيام السنوار نقل للعزل االنفرادي قبل عشرة        أن إلىولفت   ."ويتعرض لوعكة صحية قوية    نوع مـن   " ك
 إحـضار  السجن رفضت    إدارة أن إلى، الفتا   "الذي تفرضه سلطات االحتالل عليه بشكل متواصل      العقاب  

  . السنواراألسيرطبيب لعالج 
 مـصلحة الـسجون   وإدارات سـلطات االحـتالل   األسرىحمل المركز الفلسطيني للدفاع عن    من جهته   

  ."السنوار يحيى األسير إعدام محاولة أوتصفية "المسؤولية الكاملة عن ما اسماها 
 ومحكـوم عليـه     اإلسرائيلية حماس في السجون     اسري عن   األول السنوار يعد المسؤول     يذكر أن األسير  

 األسـير  عاما، وتضع حماس اسـم       20 من   أكثر حتى اآلن    امضيبالسجن المؤبد في سجون االحتالل،      
  . الجندي غلعاد شليطإطالق عنها مقابل باإلفراجضمن القائمة التي تطالب 

  25/3/2010العربي، القدس 
  

  فتح تنعي العميد عبد اهللا داود أحد مبعدي كنيسة المهد إلى الجزائر .15
 وفاة احد مبعدي كنيسة المهد في احد مستشفيات         األربعاء مصادر فلسطينية     أكدت :وليد عوض  - رام اهللا 

 فـي    للـسماح بـدفن جثمانـه      إسـرائيل  اتصاالت مع    بإجراءالعاصمة الجزائرية، فيما شرعت السلطة      
  . حكومة بنيامين نتنياهو على رفض طلبهاإقدام الفلسطينية وسط خشية من األراضي

ونعت حركة فتح بنابلس العميد عبد اهللا داوود من مخيم بالطة، مشيدة بمسيرته النضالية حيث ابعد مـن                  
، ويعتبر  أيام لجامعة النجاح الوطنية لعدة      اإلسرائيلي اثر حصار الجيش     1992قبل سلطات االحتالل عام     

   .إبعـاده  وتمت مطاردته لفترة طويلة قبـل  األولىداوود من ابرز القيادات الوطنية التي قادت االنتفاضة        
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 ابعد داوود للمرة الثانية حين كان يعمل قائدا لجهاز المخـابرات العامـة فـي                األقصىوخالل انتفاضة   
  . تم حصار كنيسة المهدأنمحافظة بيت لحم بعد 

  25/3/2010القدس العربي، 
  

  وطريق المفاوضات معقد..  تحقيق دولة فلسطينية أمر مشكوك فيه:ليبرمان .16
وزير خارجية اسرائيل  افيجدرو ليبرمان ابان مباحثاته مع نظرائه بدول أكد :   فكرية احمد-الهاي 

االتحاد االوروبي ببروكسل ان الطريق معقد وصعب امام اي مفاوضات للسالم، وتحيط الشكوك في 
ئج االيجابية ألي مفاوضات محتملة، كما اكد ان هناك شكوكاً كبيرة ايضا في امكانية اقامة دولة النتا

وقال ليبرمان لوزراء االتحاد ان اسرائيل من حقها .  فلسطينية علي ارض الواقع علي المدي المنظور
طينية التي تقودها انتهاج كافة االساليب التي تمكنها من حماية نفسها ضد االرهاب واالعتداءات الفلس

  .حماس من غزة
  24/3/2010الوفد، مصر، 

  
   تعين مندوبا جديدا للموساد في لندن"إسرائيل" .17

توحي ردود الفعل اإلسرائيلية على قرار الحكومة البريطانية طرد مندوب :  نظير مجلي لندن- تل أبيب
بأن إسرائيل الرسمية اعتبرت في السفارة اإلسرائيلية بلندن، ) جهاز المخابرات الخارجية(» الموساد«

 .الرد معتدال على عكس تصريحات اليمين المتطرف العصبية
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن الثمن الذي تدفعه اآلن يعتبر رخيصا، وتمنى أن ال يكون رد بقية الدول، 

 .ي، أشد من الرد البريطان)ألمانيا وأيرلندا وفرنسا وأستراليا(التي تم استخدام جوازاتها 
قرار الطرد سياسي «، لم تكشف هويته، قوله إن »مسؤول إسرائيلي كبير«ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن 

، مضيفا أن وزير الخارجية »المقبل) أيار(بامتياز مع اقتراب موعد االنتخابات التشريعية في مطلع مايو 
د عبر ذلك تعبئة أصوات الذي ينتهج منذ فترة طويلة سياسة مناهضة إلسرائيل، يري«البريطاني، 

 .»المسلمين
ومن جهة ثانية، قرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، إيهود باراك، 
الموجودان حاليا في واشنطن، بالتشاور مع وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، الموجود في بروكسل، 

اثلة كما هو متبع في حاالت كهذه، والعمل على امتصاص الغضب البريطاني وعدم الرد عليه بخطوة مم
 .تهدئة الخواطر بين البلدين

لم يقدموا دليال واحدا يبرهن على أن إسرائيل هي «: وكان ليبرمان قد استغرب القرار البريطاني، وقال
ومع ذلك، فقد صرح بأن العالقات بين إسرائيل . »التي نفذت عملية اغتيال محمود المبحوح في دبي

 .طانيا قوية ومهمة جدا بالنسبة إلى إسرائيل ولن تتأثر بهذه الحادثةوبري
 . وأعرب السفير اإلسرائيلي في لندن، رون فرشوار، عن أسفه للموقف البريطاني

أورئيل أبولوف، الخبير في العالقات الدولية، إن الموقف البريطاني ليس ضريبة . من جهة ثانية، قال د
السياسيين اإلسرائيليين التلميح، إنما هو إشارة أخرى إلى تدهور مكانة شفاه كما يحاول الكثير من 

 .وأن هذا التدهور سيتواصل. إسرائيل في العالم عموما وفي أوروبا بشكل خاص
وواصل اليمين المتطرف، في الحكومة اإلسرائيلية وخارجها، االنتقادات الالذعة لبريطانيا بسبب قرارها 

 التحتية، عوزي النداو، إن بريطانيا تمس بهذه الطريقة في صميم التنسيق وقال وزير البنى. المذكور
فنحن شركاء في هذه المعركة، وال يجوز أن يتصرف «: األمني بين البلدين في المعركة ضد اإلرهاب

 .»األصدقاء الحلفاء بحساسيات مبالغة في قضايا إجرائية
  25/3/2010الشرق األوسط، 
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   العبرية حول قرار لندن طرد دبلوماسي إسرائيليتباين لدى وسائل اإلعالم .18

تباينت قراءات وسائل اإلعالم العبرية لهذا القرار، وإن مالت إلى االعتقاد بأن ال أزمة خطيرة : الناصرة
منحدراً «في العالقات بين الدولة العبرية والمملكة المتحدة، لكنها حذرت من أن القرار البريطاني يشكل 

  .احتمال أن تحذو كل من ارلندا وأستراليا وفرنسا، وربما ألمانيا، حذو بريطانيايتمثل في » زلقاً
  25/3/2010الحياة، 

  
  في الشيخ جراح ورأس العامود أيضا..سنواصل البناء في كل أنحاء القدس: عضو بلدية القدس .19

 وحدة سكنية 20  القدس بناءادعت أوساط نتانياهو أن ال علم لديها بقرار بلدية:  أسعد تلحمي-الناصرة 
زائفاً يراد منه خلق استفزازات «، فيما اعتبرت األخيرة نشر الخبر عن قرارها في حي الشيخ جراح

مجرد خطوة «واعتبر عضو البلدية اليشاع بيليغ القرار . »خالل زيارة رئيس الحكومة للواليات المتحدة
سنواصل البناء «: إلذاعة العسكريةوأضاف في حديث ل. » منزل100فنية في الطريق للموافقة على بناء 

  .»في الشيخ جراح وراس العامود أيضاً... في كل أنحاء القدس 
  25/3/2010الحياة، 

  
  تصرفات نتنياهو تهدد بانهيار التحالف العربي االسرائيلي ضد ايران: "دير شبيغل"مجلة  .20

الوزراء االسرائيلي بنيامين   االلمانية بأن تصرفات رئيس     ' دير شبيغل 'أكدت مجلة    :ـ عالء جمعة   برلين
ـ االسرائيلي ضد ايران، اذ انه ومنذ تأسيس دولة اسـرائيل            نتنياهو العدائية تنذر بفض التوافق العربي     

 لم يحدث أن ظهر العرب واالسرائيليون بهذا التوافق أبدا كما هو ضد ايران ومسألتها النووية         1948سنة  
ن قبل أجهزة االستخبارات العالمية بانه في حال وافقـت          وبشكل علني، وهو ما ساهم في رسم تكهنات م        

أمريكا على ضرب ايران فان طائراتها ستقلع من السعودية وليس من العراق كما كان متوقعـا وذلـك                  
  .السباب عسكرية وجيهة

واضافت الصحيفة ان هذا التقارب كان من الممكن استغالله لدفع عملية السالم المتعثـرة فـي الـشرق                  
ال أن نتنياهو يبدوا راضيا جدا بالوضع الراهن ويسعى الى تمديده، فهو لم يضع الفرص الكثيرة                االوسط ا 

التي الحت باألفق العادة احياء عملية السالم فقط، بل انه يتصرف بعدوانية حتى مع حلفائه االمـريكيين                 
الرباعية السرائيل تعطي   واالوروبيين مما قد ينذر بمواجهة محتملة ولعل االدانة االخيرة من قبل اللجنة             

  .مثاال واضحا لما آلت ايه االوضاع
  25/3/2010القدس العربي، 

  
  "األقصى"أعضاء كنيست متطرفون ينظمون جولة استفزازية في محيط  .21

من اليمـين    ارييه الداد ويعقوف كاتس   وميخائيل بن اري،    ونظم اعضاء الكنيست اوري اريئيل،      : القدس
جولة استفزازية في القـدس الـشرقية المحتلـة امـس،           ) االتحاد القومي (االسرائيلي ينتمون الى حزب     

احتجاجاً على قرار الشرطة االسرائيلية منع اليهود من اقتحام المسجد االقصى وللتأكيد علـى الموقـف                
وكانت اعداد كبيرة من الجـيش والـشرطة         .االسرائيلي القاضي باستمرار البناء االستيطاني في القدس      

 .وفرت الحماية ألعضاء الكنيست اليمينيين الذين عبروا بدورهم عن رفضهم لوجود الشرطةاالسرائيلية 
 25/3/2010األيام، فلسطين، 
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  الشباب اإلسرائيلي في طريقه للهاوية ..يزتقرير يحذر بير .22
 وصـفته   2009كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت في موقعها االلكتروني عن تقرير لعام           : القدس المحتلة 

المتخصصة في معالجة الشباب اإلسرائيلي مـن االنحـراف، وقـدم           " عليم  " ، وصاغته جمعية    بالمكثف
ويشير التقرير الجديد إلى أن الشباب اإلسـرائيلي ال يعلـم            . للرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرس مؤخراً      

ل، بل جـزء  المخاطر التي يقدم عليها جراء إقامة عالقات جنسية دون استعمال وسائل الوقاية ومنع الحم             
وكنتيجة لذلك ذكر التقرير أن ظـاهرة        .كبير منهم يبدي نوع من االستخفاف اتجاه استعمال هذه الوسائل         

اإلسرائيلي من جراء أحداث العنف الجنسي والجسدي أصـبحت         ) المجتمع(انتشار الشابات الحوامل في     
  .تزداد شيئاً فشيئاً 

  25/3/2010وكالة سما، 
  

 ة فوق المجر تثير تساؤالت حول ما إذا كان الهدف إيرانمناورة عسكرية إسرائيلي .23
فصلت الحكومة المجرية رئيس قسم الطيران في الهيئة الوطنية للنقل للجوي، كما اتخذت :  لندن-أنقرة 

إجراءات تأديبية ضد أربعة موظفين آخرين على خلفية فضيحة استخدام طائرتين عسكريتين إسرائيليتين 
 وفسر مراسلو شؤون الدفاع في وسائل إعالم إسرائيلية المناورة التي قامت بها .المجال الجوي المجري

. في المجر بأن بودابست تقع تقريبا على نفس بعد طهران بالنسبة إلسرائيل» غالف ستريم«طائرتا 
وأضافوا أن المناورة في فيريهجي كانت تدور حول تدريب بدون مزيد من التفاصيل، فيما أثيرت 

ل ما إذا كان اختيار المجر يأتي في إطار تحضيرات إسرائيلية لخطط متعلقة بإيران إذا تساؤالت حو
 .فشلت الدبلوماسية والعقوبات

  25/3/2010الشرق األوسط، 
  

  يؤدي إلى تفجر األوضاع في األراضي المحتلةس األقصى اقتحام :عكرمة صبري .24
رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس حذر خطيب المسجد األقصى المبارك :  نادية سعد الدين- عمان

تنفيذ الجماعات اليهودية المتطرفة لتهديداتها باقتحام المسجد في التاسع "المحتلة الشيخ عكرمة صبري من 
، بما يؤدي إلى تفجر األوضاع في "عيد الفصح"والعشرين من الشهر الحالي لالحتفال بما يسمى عندهم 

المسلمين إلى شد "من القدس المحتلة " الغد"صبري في تصريح إلى ودعا الشيخ  ".األراضي المحتلة
الرحال لألقصى واتخاذ الحيطة والحذر والتحفز لحدوث أية مفاجأة نتيجة تنفيذ المتطرفين اليهود 

الحكام العرب اليوم أمام تحديات كبيرة سيواجهونها في انعقاد القمة "وقال إن  ".لتهديداتهم التي لم تتوقف
المقررة نهاية الشهر الحالي في ليبيا، حيث أن مدينة القدس والمقدسات اإلسالمية وضعت على العربية 

  ".جدول أعمال القمة
  25/3/2010الغد، األردن، 

  
  خطة إسرائيلية تستهدف المنطقة التجارية في القدس المحتلة .25

د، يستهدف المنطقة  جدي"استيطاني"تعتزم سلطات االحتالل اإلسرائيلي تنفيذ مخطط : القدس المحتلة
  .التجارية في األحياء العربية بمدينة القدس المحتلة، في إطار التصعيد المتواصل لسياسة تهويد المدينة

وأفادت اإلذاعة العبرية أمس األربعاء، بأن بلدية االحتالل في القدس تسعى إلى توسيع المنطقة التجارية 
، مضيفةً  عن مائة وثمانين دونماًثمانمائة دونم، عوضاًوالسياحية في األحياء العربية؛ لتصبح مساحتها 

  وأوضحت  . جديدة في ذات المنطقة"استيطانية"أنها تعمل على مشروع بناء نحو ألف وحدة سكنية 
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) 1(اإلذاعة أن هذا المخطَّط سيشمل المنطقة الواقعة بين أسوار البلدة القديمة من الجنوب، وطريق رقم 
  . من الشرق ووادي النار من الشمالمن الغرب، ووادي الجوز

  25/3/2010السبيل، األردن، 
  

   وحدة سكنية بالقدس ترسيخ لسياسة التهويد100بناء : التفكجي .26
 بناء مزيد من الوحدات السكنية للمستوطنين "إسرائيل"تعتزم  :وكاالت، محمد جمال - فلسطين المحتلة

لجنة  لس اليهودي لمدينة القدس المحتلة وعضوالمج في شرق القدس المحتلة، بحسب اليشع بيليج عضو
 وحدة لمجمع في حي الشيخ 100 إنه تمت الموافقة على بناء ، أمس األربعاء،التخطيط المحلية الذي قال

  .جراح بالقدس الشرقية يعرف باسم منطقة فندق شبرد
  المحتلةدسوقال خليل التفكجي رئيس دائرة الخرائط واالستيطان في بيت الشرق المغلق في الق

إن هذا اإلعالن رسائل للجميع وفي مقدمتها الواليات المتحدة والقيادة الفلسطينية في رام اهللا ": "الشرق"لـ
أن القدس المحتلة ال يمكن تقسيمها، وأن إسرائيل مصممة على أن تكون عملياً عاصمة أبدية للدولة 

أما الرسالة التي : "وتابع التفكجي بغضب. "لميالعبرية ومركزاً ثقافياً وقلب ورأس المشروع اليهودي العا
للسلطة الوطنية الفلسطينية بأنه لم يعد لكم قدس وال مفاوضات على جوهر مفاوضات الحل الدائم وهي 

 ال بل هناك تأكيد وإصرار إسرائيلي غير معلن على أنه ال يوجد شريك 1967قضية القدس المحتلة عام 
  ". م اإلسرائيليفلسطيني لصنع السالم حسب المفهو

  25/3/2010الشرق، قطر، 
  

  مواجهات في بلدة سلوان على أثر اختطاف شابين من حي البستان .27
معركة القدس وسلوان "أكد رئيس لجنة الدفاع عن أراضي القدس صالح الشويكي أن : القدس المحتلة

ت تأخذ منحاً والتحركات التصعيدية الصهيونية بدأ.. على وجه الخصوص باتت قاب قوسين أو أدنى
 وهجمات عسكرية على يد المستعربين أكثر خطورة؛ فبعد أن كانت مجرد تهديدات أصبحت أفعاالً

مهددة باالنفجار في أية "وبين الشويكي أن األوضاع في الحي  ".والمستوطنين بمساندة جنود االحتالل
بعض أفراد الطابور الخامس لحظة نظراً لتزايد رسائل التهديد من قبل الصهاينة على ألسنة العمالء و

  ".المنتشرين في األحياء المقدسية إلثارة القالقل واألكاذيب بين المواطنين
وقال الشويكي إنه في ساعات المساء حاول بعض من المستوطنين الذين استولوا على بعض العقارات 

إال أن الشبان الذين حاولوا في بلدة سلوان استفزاز شبان الحي وتوجيه الكلمات النابية واالستفزازية لهم، 
  .الرد عليهم تفاجأوا بسيارة المستعربين الذين عمدوا إلى مهاجمة المواطنين

  25/3/2010السبيل، األردن، 
 

  "كنيس الخراب" في أعقاب افتتاح  مقدسيا50ًإبعاد  .28
 القدس  عن مدينة مقدسيا50ًأبعدت سلطات االحتالل أكثر من  :وكاالت، محمد جمال - فلسطين المحتلة

بالقرب من المسجد األقصى " كنيس الخراب"المحتلة خالل المواجهات التي جرت في أعقاب افتتاح 
عصب، إن سلطات االحتالل وجهت لعدد  وقال مسؤول لجنة أهالي األسرى المقدسيين أمجد أبو .المبارك

 إلى أن ، الفتاًيوماً 15 إلى10 قرارات إبعاد عن المدينة لمدة 210كبير من المعتقلين البالغ عددهم 
، األمر الذي يعني حرمانهم من سلطات االحتالل احتجزت البطاقات الشخصية لخمسة عشر مقدسياً

  .الحركة والتنقل في المدينة التي تنتشر فيها الحواجز العسكرية في كل مكان
  25/3/2010الشرق، قطر، 
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   جّردوا جنوداً من أسلحتهم قالت إنهم48 فلسطينيي من مجموعةالشرطة اإلسرائيلية تعتقل  .29
 اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية في األيام القليلة الماضية مجموعة من المواطنين الفلسطينيين من :الناصرة

، بزعم قيامهم بتجريم جنود إسرائيليين من أسلحتهم ومن ثم نقلها إلى 1948سكان األراضي المحتلة سنة 
؛ فإن قوات الشرطة )24/3(برية، يوم األربعاء وبحسب ما أفادت به اإلذاعة الع .جهات أخرى

اإلسرائيلية اعتقلت عدداً من سكان بلدة سخنين وكفركنا واعبلين، قالت إنهم شكلوا مجموعة عملت حتى 
  .اآلن على تجريد جنديين إسرائيليين من سالحهما

 بمراقبة تحركات جنود واستناداً إلى ما سمحت الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بنشره؛ فإن المجموعة قامت
  . خاصة في محطات استيقاف السيارات سعياً منهم لتجريدهم من أسلحتهمآخرين

  24/3/2010 قدس برس،
  

   غزة عامالً شمال قطاع20االحتالل يعتقل  .30
 أمس أفادت مصادر محلية في شمال قطاع غزة أن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت : سمر خالد-غزة 

وذكرت المصادر أن قوة خاصة من االحتالل . فلسطينياً بالقرب من محررة دوغيتنحو عشرين عامالً 
 قبل أن تعتقل نحو "الحصمة"توغلت في المنطقة المذكورة وطاردت عدداً من العمال الذين يقومون بجمع 

وأضافت أن قوات االحتالل اعتدت على العمال المعتقلين  .عشرين منهم وتنقلهم إلى جهة مجهولة
  .  فيما تمكن عدد آخر منهم من الفراربالضرب

  25/3/2010الرأي، األردن، 
  

  قاضية إسرائيلية تجيز إطالق المستوطنين النار على الفلسطينيين .31
، التي " يوجد عدل-يش دين " رأى مايكل سفارد المستشار القانوني لمؤسسة :القدس المحتلة، باقة الغربية

 المعتدى عليهم، أن قرار محكمة الصلح اإلسرائيلية إجازة تدافع عن حقوق الفلسطينيين، وجمع شهادات
 إلى أن هذا حمل السالح للمستوطنين ضد الفلسطينيين بمثابة القرار الخطير وسابقة خطيرة، مشيراً

 عليهم وال تهديد، بدل أن يقوموا القرار يحث المدنيين إلى استخدام السالح في وضع ال يشكل خطراً
  ".ة في هذه الحاالتبالتوجه للجهات األمني

وكانت قاضية محكمة الصلح في القدس المحتلة، قد أجازت وقررت السماح للمستوطنين بإطالق النار 
في الهواء على الفلسطينيين لتفريقهم، مشيرة إلى إن قاضية المحكمة حاجيت كلمانوفيتش قررت الشهر 

لسالح عندما أطلق النار في الهواء الماضي أن المستوطن إبراهام هوفي، ليس مذنباً بسوء استخدام ا
  ".حلميش" عندما الحظ ثالثة رعاة فلسطينيين على بعد مائة متر من سياج مستوطنة 6/5/2005بتاريخ 

  25/3/2010الدستور، األردن، 
  

   المصالحةوإتمام القدس وإنقاذ تطالب القمة بتفعيل تقرير غولدستون  منظمة أهلية100 .32
 منظمة أهلية فلسطينية في قطاع غزة والضفة 100وقعت : األنباءاالت  وك، سمير حمتو-غزة، عواصم 

  .الغربية وثيقة مشتركة رفعتها للقمة العربية تطالب فيها بدعم الفلسطينيين ومصالحتهم
 القمة أمسوطالبت الوثيقة التي عرضتها شبكة المنظمات األهلية، في مؤتمر صحفي عقدته في غزة 

ردع االحتالل اإلسرائيلي ووقف انتهاكاته بحق الشعب "ة من اإلجراءات لـالعربية بضرورة اتخاذ سلسل
 بوضع ملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء االنقسام الداخلي على وطالبت الوثيقة القمة أيضاً". الفلسطيني

رأس أولوياتها لتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة التحديات اإلسرائيلية وإنهاء الحصار اإلسرائيلي 
أمام حملة التطهير "وأكدت المنظمات في العريضة ضرورة التوقف الجاد في قمة ليبيا  .لى قطاع غزةع
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  واضحاًالعرقي اإلسرائيلية في مدينة القدس ومساسها بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية باعتبارها تحدياً
  ".إلرادة المجتمع الدولي ومبادئ القانون اإلنساني الدولي

كحاجة ملحة وضرورية لترتيب "عم الجهود العربية لخيار الوحدة الوطنية الفلسطينية وأكدت العريضة د
وشددت المنظمات في ." البيت الداخلي وبناء المؤسسة الوطنية الفلسطينية ضد االحتالل اإلسرائيلي

 "إسرائيل"العريضة على ضرورة تفعيل تقرير غولدستون أمام المحافل الدولية والعمل على مقاطعة 
فرض عقوبات عليها بوصفها دولة خارجة عن القانون الدولي اإلنساني والعمل الجاد لمالحقة مجرمي و

  .الحرب اإلسرائيليين أمام المحافل الدولية
  25/3/2010الدستور، األردن، 

   
   في سجون االحتالل غالبيتهم نتيجة اإلهمال الطبي المدروس أسيرا197ًوفاة  .33

 حذر المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى من أي خطوة إسرائيلية تقوم :م كامل إبراهي-القدس المحتلة 
بها سلطات االحتالل داخل السجون بهدف تصفية قيادة الحركة األسيرة التي تعاني ظروف اعتقالية 

 سلطات االحتالل وإدارات أمس وحمل المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى في بيان صدر عنه .قاسية
 وحمل المركز .ن المسؤولية الكاملة عن تصفية أو محاولة إعدام األسير يحيى السنوارمصلحة السجو

 في  أسيرا197ً إلى وفاة ولية تدهور حياة السنوار، مشيراًؤدول العالم الحر باإلضافة إلى االحتالل مس
  .ىسجون االحتالل غالبيتهم نتيجة اإلهمال الطبي المدروس الذي يمارسه االحتالل بحق األسر
  25/3/2010الرأي، األردن، 

  
   في المخيمواقعاً بائساً ومفجعاًتكشف " شاهد"لـ جديدة دراسة :"الوجه اآلخر لمخيم عين الحلوة" .34

، وهو عنوان الدراسة التي "الوجه اآلخر لمخيم عين الحلوة"يكشف :  خالد الغربي- جنوب لبنان/ صيدا
 تنظّمها اليوم في بلدية صيدا، واقعاً اجتماعياً تعرض نتائجها مؤسسة شاهد لحقوق اإلنسان في ندوة

 مدير مؤسسة شاهد "األخبار"واقتصادياً بائساً ومفجعاً، هو الجانب المنسي من المخيم على حد ما قاله لـ
لتسليط الضوء على واقع مأسوي متجاهل لحساب صورة نمطية جائرة بحق "والدراسة . محمود حنفي

وتسعى الدراسة إلى محاولة تغيير هذه الصورة النمطية الموشومة . ابالمخيم تصنّفه مصدر قلق وإره
على جبين المخيم الحزين عين الحلوة، التي سببت له معاناة إضافية صرفت األنظار عن جوهر القضية 

  .، كما قال"اإلنسانية التي يعيشها هذا المخيم
استطالع "ت الحسية، وأنّها مبنية على أهمية الدراسة في نظر حنفي أنها تتحدث بلغة األرقام والمعطيا

 فرداً، شمل الخصائص الديموغرافية، والمسكن، 182الرأي الذي جرى مع عينة عشوائية ضمت 
والخصوبة وتنظيم األسرة، والخصائص الصحية، خصائص الهجرة، الخصائص التعليمية، والخصائص 

يم عين الحلوة هو مجتمع فتي، إذ تُمثّل نسبة وفي تلخيص ألهم ما جاء في الدراسة، فإن مخ. "االقتصادية
  . من مجموع السكانةالمائ في 38,4 سنة 15من تقل أعمارهم عن 

 ألف 70تشير بعض اإلحصاءات غير الرسمية إلى وجود (ويؤدي ضيق المخيم وارتفاع الكثافة السكانية 
. ة ونفسية واجتماعية هائلةإلى مشاكل صحي) نسمة في مساحة ال تتعدى كيلومتراً ونصف كيلومتر مربع

تتضمن (فمعدل عدد أفراد األسرة هو خمسة، أما معدل عدد الغرف في المنزل الواحد، فهو ثالث غرف 
ممن شملتهم العينة هذا % 60.7ويبدو أن معدل أفراد األسرة تراجع عما كان عليه، ويعيد ). المطبخ

ض المنتشرة بين سكان المخيم، فهي أمراض من األمرا% 61.1أما . التراجع إلى الظروف االقتصادية
  . الضغط والتنفس، لعدم توافر البيئة الصحية

 فالالجئ الفلسطيني مسؤولية األونروا، ولكن تراجع خدماتها الصحية "مؤشر مقلق"وتتحدث الدراسة عن 
هم االقتصادية  دفع بنسبة عالية من أبناء المخيم إلى اللجوء إلى عيادات خاصة برغم أوضاع"كماً وجودة"
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من أفراد العينة المستطلعة يعانون إعاقة، سواء أكانت بصرية أم % 13.5وتظهر الدراسة أن . البائسة
بيئة "وتعد الدراسة مخيم عين الحلوة . عضوية أم سمعية أم عقلية أم متعددة، ومنها بدأ مع الوالدة

ق والتوتر وعدم الشعور باألمان االقتصادي القل"من أفراد العينة يعني المخيم لهم % 32.6، فنسبة "طاردة
 "إلى المخيم باعتباره رمزاً وهوية وانتماء إلى فلسطين"، فيما بلغت نسبة الذين ينظرون "والنفسي

وهو تعبير يدل على "منهم أن المخيم مجرد لجوء ومحطة للجوء آخر، % 28، بينما ترى نسبة 26.9%
ينظرون إلى المخيم % 9، وثمة "لمية من تحقيق حق العودةالتشاؤم بسبب عدم تمكّن المفاوضات الس

  .باعتباره وطناً نهائياً لهم، وأنهم سوف يمضون بقية حياتهم فيه
% 60.6منهم يلمون بالقراءة والكتابة، ونسبة % 4.5من أفراد العينة أميون، و% 6.7الدراسة بينت أن 

وظهرت من خالل الدراسة . جامعيون% 3.4ثانوي، و% 13.5أنهوا صفوف االبتدائي والمتوسط، 
. من نساء المخيم يعملن% 23.4من أفراد العينة ال يعملون أبداً، وأن نسبة % 17.3مؤشرات منها أن 

منهم، فقد % 14.6أما نسبة . ومعظم األعمال التي يمارسها سكان مخيم عين الحلوة هي أعمال موسمية
أليف مرجعية سياسية موحدة قوية وقادرة على التعامل بحزم وهو ما يستلزم ت"طالبوا باألمن واالستقرار 

 .، يقول حنفي"مع كل التجاوزات
  25/3/2010األخبار، 

  
  عن الحقوق االقتصادية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين في لبنانتنظم ندوة " حقوق" .35

 للدفاع عن "ايزسك" بالشراكة مع مركز "حقوق" -نظمت المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان: بيروت
الحقوق االقتصادية "الحريات اإلعالمية والثقافية التابع لمؤسسة سمير قصير أمس في بيروت، ندوة عن 

، بدعم من "الحلول وآليات التطبيق: واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، ال سيما الحق في العمل
ميين اللبنانيين والفلسطينيين على الخطوات  اإلعالإلىوركزت الندوة الموجهة  .السفارة البريطانية

  .المنجزة حتى اآلن، والحلول الممكنة وآليات تطبيقها
 في االقتصاد اللبناني، وإسهاماتهم دراسة عن قوانين العمل اللبنانية وأوضاع الالجئين "حقوق"ووزعت 
  ." التجنيسإلى الحق في العمل ال يقود تلقائياً أن"واعتبرت 

  25/3/2010الحياة، 
  

   مليار دوالر2.1قيمته  "منتجع سياحي " إقامةعلى" إسرائيل"السلطة تنتظر موافقة  .36
 السلطة الفلسطينية إنقال محمد مصطفى رئيس صندوق االستثمار الفلسطيني :  محمد السعدي-رام اهللا 
ل قيمته  مشروع تصإلقامة األردن بالوالية على أرض بالضفة الغربية في منطقة وادي "إسرائيل"طالبت 

 مليار 1.4 خطة السلطة تتضمن استثمار إنوقال مصطفى في مقابلة مع رويترز  . مليار دوالر2.1 إلى
 مليون دوالر على بناء مدينة جديدة 700 وإنفاقدوالر في بناء منتجع سياحي على ساحل البحر الميت 

السلطة لبناء وقال مصطفى إن مشروعات وادي األردن ستسير بالتوازي مع خطط  .قرب أريحا
  .2011مؤسسات الدولة الفلسطينية بحلول عام 

 تخصيص الموقع الذي بإعادة تسلمه لطلب من السلطة اإلسرائيلي باراك وزير الدفاع إيهودوأكد مكتب 
  . وفق اتفاقيات سالم مؤقتة"إسرائيل"لـ من الضفة الخاضع للسيطرة الكاملة ةبالمائ 60يقع في نطاق 

وتتضمن الخطة التي  .ناء المنتجع السياحي على شريط طوله سبعة كيلومتراتومن المخطط أن يتم ب
 الصحية لألبحاثحصلت عليها رويترز بناء فنادق وشاليهات ومركز تجاري ومستشفى تعليمي ومركز 

ومن المخطط أن تتضمن منطقة التنمية التي  . لثراء مياه البحر الميت بالمعادنومراكز عالجية استغالالً
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 مليون دوالر مشروعات تنمية زراعية وصناعية 700عليها اسم مدينة القمر وستتكلف سيطلق 
  .ومن المخطط أن تقام شمالي أريحا. وإسكانية

 للمنتجع األساسية العمل في البنية إنوقال ،  ألف فرصة عمل50 المشروعين سيتيحان إنوقال مصطفى 
  . وسيكتمل في غضون خمس سنوات"إسرائيل" يونيو في حالة موافقة /قد يبدأ في حزيران

  24/3/2010وكالة رويترز، 
  

   التي يشرف عليها الباحث الفلسطيني عبد القادر ياسين"ورشة التحرير"هو رصيد "  كتابا١٧ً" .37
 يـشرف عليهـا المفكـر والباحـث         التي هو رصيد ورشة التحرير،      " كتاباً ١٧" :حوار محمد الكفراوى  

 باحث شاركوا فيها بالتعلم والبحـث       ٥٠٠ تخرج فيها حتى اآلن نحو       والتيالقادر ياسين،     عبد الفلسطيني
 القضية الفلسطينية، ومن أهـم هـذه الكتـب          فيوالكتابة، وتبنت بعض دور النشر أبحاثهم المتخصصة        

 والعـشرين،   الحـادي موسوعات عن تاريخ فلسطين، والقدس منذ أقدم العصور وحتى مشارف القـرن             
 وشرح أبعاد   الفلسطينيادرة عنها بمثابة مشروع متكامل لتوثيق التاريخ        لتصبح تلك الورشة والكتب الص    

 ظـل   فيالقضية الفلسطينية من جميع جوانبها، إضافة إلى العمل على توثيق التراث واآلثار الفلسطينية،              
  .الخطوات اإلسرائيلية المستمرة لتهويد معالم القدس

  25/3/2010المصري اليوم، 
 

  ونرفض أي دور في الضفة ..  تلعب بالنار"يلإسرائ": األردنيالعاهل  .38
 األردن سيواصل دوره في حمايـة األمـاكن   أناهللا  عبدالعاهل األردني أكد :  محمد حسن التل-عمان 

المقدسة، اإلسالمية والمسيحية ، قائال ان هذه أمانة حملناها أبا عن جد وسنستمر في أدائها بكل إمكانياتنا                 
  .وقدراتنا

ل تلعب بالنار واألردن يرفض ويدين كل المواقف واإلجـراءات اإلسـرائيلية التـي              وأضاف ان إسرائي  
لقد حذرت في كل االجتماعات التي تمت مع المسؤولين اإلسرائيليين          : تستهدف تغيير معالم القدس، قائال      

 واألمريكيين والمسؤولين الدوليين من أن االستمرار في االعتداء على القدس وعلى مقدسـاتها سيـشعل              
  .المنطقة برمتها

وقال ان كل الخيارات السياسية والقانونية والدبلوماسية مفتوحة للتعامل مـع اإلجـراءات اإلسـرائيلية               
وأعرب جاللته عن ثقته من التزام الرئيس األمريكي        . المرفوضة ومنع إسرائيل من الوصول إلى غايتها      

أساس حل الدولتين مـشيرا الـى أن أمـن          باراك أوباما بإيجاد حل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على         
. إسرائيل لن يتحقق عبر استمرار االحتالل وبناء الجدران وعبـر االعتمـاد علـى القـوة العـسكرية                 

هذه أوهام ، وأكدت مرارا وأعود وأقول اآلن ال يوجد شـيء            : وبخصوص ما يسمى الخيار األردني قال     
ا مثل هذا الحل ، ومن يتحـدث بهـذه األوهـام            وال يستطيع أحد أن يفرض علين     . اسمه الخيار األردني  

  .يتحدث عن شيء مستحيل حدوثه
نحن نرفض وبشكل مطلق أي دور في الضفة الغربية سوى مساعدة األشـقاء لبنـاء دولـتهم                 : وأضاف
وكما قلت سابقا لن نستبدل الدبابات اإلسرائيلية في الضفة بالدبابات األردنيـة ، ولـن نـسمح                 . المستقلة

.  تحل مشكلة احتاللها للضفة الغربية والمعاناة والظلم الذي نتج عنه علـى حـساب األردن               إلسرائيل أن 
وأعرب عن تطلعه إلى أن تكون القمة العربية المقبلة محطة مهمة على            . وهذا أمر غير قابل حتى للنقاش     
   .طريق تنقية العالقات العربية

  25/3/2010الدستور، األردن، 
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   دليل دامغ على ممارسات العدو ونهجها إسرائيليدبلوماسياانيا طرد بريط: سليمانالرئيس  .39
أن طرد ديبلوماسي اسرائيلي من بريطانيا علـى خلفيـة تزويـر    "رأى رئيس الجمهورية ميشال سليمان   

جوازات سفر تتعلق بقضية المبحوح، يأتي برهاناً قاطعاً ودليالً دامغاً على ممارسـات العـدو ونهجـه،                 
 يعطـي   األوسـط ل يرفض اي دعوة الى التوصل الى حل دائم وعادل  في الشرق              وخصوصاً انه ال يزا   

  ".الفلسطينيين حقوقهم وفي طليعتها حق العودة الى ديارهم وأرزاقهم
  25/3/2010 لبنان ،النهار

  
  لبنان يعين محامية لملف الالجئين الفلسطينيين .40

ية مايا غسان مجذوب رئيسة أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قرارا قضى بتعيين المحام
 . لفريق العمل المكلف بمعالجة قضايا الالجئين الفلسطينيين في لبنان

، 1970ووزع المكتب اإلعالمي للحريري نبذة عن حياة مجذوب، وهي من مواليد مدينة صيدا في العام 
 منسقة عامة للجنة حائزة إجازة في الحقوق ودراسات عليا بقانون األعمال من الجامعة اللبنانية، وعملت

كما عينت مستشارة في وزارة .  ولغاية تاريخه2007اللبنانية الفلسطينية للحوار والتنمية في العام 
، وهي حالياً 2009 ولغاية شهر تشرين األول عام 2008التربية والتعليم العالي من شهر حزيران 

 .  المحامينعضو في لجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات العامة في نقابة
  25/3/2010السفير، 

  
   جدول أعمال القمة العربيةان تتصدر وسحب المبادرةالقدس .41

العدوانية ضد " إسرائيل"أكدت جامعة الدول العربية أمس، أن ملف القدس وممارسات : القاهرة -سرت
التي تعقد بعد  22الفلسطينيين والمقدسات تتصدر جدول أعمال القادة العرب في القمة العربية العادية ال 

غد السبت في سرت شرق ليبيا، وشددت الجامعة في تصريحات ألمينها العام عمرو موسى وكبار 
مسؤوليها، على أن فلسطين هي القضية الوحيدة التي يجتمع فيها العرب على قلب رجل واحد، نافية أي 

أن لجنة ضح موسى وأو. ة الفلسطينية المطروحة على القمةخالفات حول القرارات الخاصة بالقضي
مبادرة السالم العربية ستعقد اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية الجمعة لمناقشة آخر التطورات وما 

واعتبر أن التصريحات التي أدلى بها رئيس " . اإلسرائيلي"يمكن اتخاذه في ضوء استمرار التصعيد 
دم وجود فائدة في التعامل معه بعد وأكد ع. بنيامين نتنياهو بشأن االستيطان سلبية " اإلسرائيلي"الوزراء 

سحب مبادرة السالم العربية "التطورات األخيرة، وشدد على أن العرب لن يتخلوا عن القدس، وقال إن 
  " .مطروح على القمة

 25/3/2010الخليج، 
  

   بتوضيحات إزاء التصريحات اإلسرائيلية بشأن القدس"الرباعية"السعودية تطالب  .42
ي مسؤول أمس، بأن السعودية تابعت باستنكار شديد تصريحات رئيس صرح مصدر سعود :الرياض

التي صادر فيها علنا الحق الفلسطيني والعربي واإلسالمي في القدس الشريف «الوزراء اإلسرائيلي 
دونما أي اعتبار للحقوق الفلسطينية المشروعة وعلى رأسها القدس الشريف المحتل أو اعتبار للجهود 

المملكة العربية «وأشار المصدر السعودي المسؤول إلى أن  .»طالق عملية السالمالدولية الحثيثة إل
السعودية، التي طالما دعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته أمام هذه السياسات اإلسرائيلية المتعنتة 

زاء سياسة األحادية الجانب والمناهضة لعملية السالم، تتطلع إلى توضيحات من اللجنة الرباعية الدولية إ
العنجهية اإلسرائيلية وإصرارها على تحدي اإلرادة الدولية وانتهاك قوانينها وتشريعاتها وتجاهل كافة 
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ضمانات وتأكيدات اللجنة الرباعية الدولية، خاصة أن مثل هذه التصريحات تلقي بشكوكها على عملية 
 .»وضاتالسالم برمتها وعلى جدية التحركات الدولية القائمة إلطالق المفا

  25/3/2010الشرق األوسط، 
  

  لجنة مبادرة السالم تبحث معوقات عملية السالم في اجتماع عشية القمة .43
تعقد لجنة مبادرة السالم العربية على المستوى الوزاري واألمين العام للجامعة العربية عمرو : سرت

 اجتماع القمة العربية الثانية موسى باإلضافة إلى الدول العربية التي تطلب الحضور اجتماعاً غداً عشية
   .والعشرين التي تستضيفها مدينة سرت الليبية

 اإلسرائيلي، -وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إن اللجنة ستبحث آخر تطورات النزاع الفلسطيني 
خصوصاً الجهود األميركية المبذولة للتغلب على المعوقات التي تواجه إطالق المفاوضات غير المباشرة 

  .لفلسطينيين واإلسرائيليين خصوصاً وقف االستيطان وإجراءات تهويد القدس وانتهاك المقدساتبين ا
  25/3/2010الحياة، 

  
  مشروع قرار أمام القمة العربية يطالب بالتعاون مع اإلمارات لمالحقة قتلة المبحوح .44

ة قرار بريطانيا أكد الفريق ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي قانوني: وكاالت-محمود خليل-دبي
طرد دبلوماسي اسرائيلي على خلفية قضية استخدام جوازات سفر بريطانية مزورة في اغتيال القيادي 

محمود المبحوح في دبي يناير الماضي، وتوقع قيام دول أخرى استخدمت جوازات ” حماس“بحركة 
  . سفرها أيضاً في العملية بخطوات مماثلة

امس ما قالت إنه مشروع قرار مقدم الى القمة العربية المقبلة في ” سفرانس بر“الى ذلك، نشرت وكالة 
ليبيا يطالب كافة الدول المعنية بالتعاون مع أجهزة األمن في دولة اإلمارات العربية المتحدة للتصدي 
. ومالحقة العصابة اإلجرامية التي قامت باغتيال المبحوح ومحاسبتها في إطار االتفاقات الدولية والقوانين

استغالل المزايا القنصلية التي منحت لرعايا الدول التي استخدمت جوازات سفرها “وأدان مشروع القرار 
إن مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة يدين جريمة اغتيال المبحوح “، وقال ”في عملية االغتيال

ف والقانون الدولي، ويعبر عن التي تمثل انتهاكاً لسيادة وأمن دولة اإلمارات العربية المتحدة ولألعرا
  .”تأييده لجهود اإلمارات الرامية الى أن يمثل المجرمون أمام العدالة

  25/3/2010االتحاد، االمارات، 
  

  اليهود لم يبنوا القدس: الجامعة العربية ترد على نتنياهو .45
ي العربية نفى السفير محمد صبيح األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراض: أحمد علي-سرت 

المحتلة في جامعة الدول العربية، أمس صحة ادعاء بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل حول تاريخ 
ال يوجد آثار أو هيكل : وأوضح أن علماء اآلثار اإلسرائيليين قالوا . القدس وهوية من بنى هذه المدينة

 الذي كان مكلفا من منظمة إلعاد بني في هذا المكان، موضحا أن عالم اآلثار اليهودي البارز أشر،
 أمتار وبعرض ثالثة أمتار، ومبني 8المتطرفة بالحفريات في القدس، اكتشف حائطا ضخما بارتفاع 

: بأنها آثار لهم، قال هذا العالم كلمته الفصل» هللوا«بطريقة هندسية متميزة، وأن اليهود بعدما فرحوا و 
  .بعة آالف عام، وكانت في حينه حضارة مزدهرة ومتقدمةلألسف هذا الجدار بناه الكنعانيون قبل أر

  25/3/2010العرب، قطر، 
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  وغير خاضع لسؤال العلماء.. شيخ األزهر الجدار العازل مسئولية السياسيين .46
شيخ األزهر أنه ال توجد خالفات بين علماء األمة حول « أكد الدكتورأحمد الطيب: أحمد الشوكي-القاهرة

مضيفا أن مسألة الجدار العازل علي الحدود المصرية مع غزة، تخص القائمين وي األقص مشكلة المسجد
والذين يدرسون خطورة ما يترتب علي بنائه، فهو غير خاضع لسؤال العلماء عنه، ألن . علي األمر

المعرفة الجيدة هي أساس الفتوي، وال افتاء علي مجهول، وهناك المعارف ومعلومات ال تعرض علي 
أن الذين أفتوا بحرمة الجدار العازل عليهم أن يدركوا أن هناك أموراً أكثر « الطيب واضاف .الجماهير

بأن « الطيب وصرح. خطراً من الجدار من وجهة نظر المسلمين، ال يستطيعون فيها الفتوي بكلمة واحدة
  . أمر مشروع للجمهور في مصر والعالم وليس بحراماألقصىالتظاهر من أجل 

 24/3/2010الوفد، مصر، 
  

  إجراءات ثقة وإيضاحات حول االستيطانبلب نتنياهو اطيأوباما  .47
واشنطن نقالً عن مراسلتها جويس كرم أن االجتماع الذي عقـد بـين              من 25/3/2010 الحياة،   ذكرت

الرئيس باراك أوباما ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو، انتهى من دون أي اختراق يذكر فـي                
 اإلسرائيلي فـي موضـوعي االسـتيطان        - السالم، في ظل استمرار الخالف األميركي        تحريك عملية 
  .ومصير القدس

تعتبرها من  «أن واشنطن تختلف مع نتانياهو في موقفه من القدس، إذ           » الحياة«وأكد مسؤول أميركي لـ     
العالقـات  ، وذلك بعد خطاب نتانياهو أمـام لجنـة          »قضايا الحل النهائي، ويجب حلها عبر المفاوضات      

. »ليست مستوطنة بل عاصـمة إلسـرائيل      «الذي اعتبر فيه أن القدس      ) إيباك( األميركية   -اإلسرائيلية  
فيما ال يرى نتانياهو فرقاً بين البناء في القدس والبنـاء           «وكان الفتاً قول الناطق باسم البيت األبيض انه         

  .»في تل أبيب، نحن نختلف معه في هذا الشأن ونميز بينهما
 اإلسرائيلي على جدول أعمال زيارة نتانياهو ولقاءاته في الكونغرس ووزارة           -غى الخالف األميركي    وط

الجانب األميركي برد نتانياهو على اإلدارة في الرسـالة         » عدم اكتفاء «ونقلت تقارير إعالمية    . الخارجية
 وحدة استيطانية   1600لـ  التي بعث بها لوزيرة الخارجية هيالري كلينتون بعد اندالع األزمة في شأن ا            

لنتانياهو، » امتحاناً«وأشارت التقارير الى أن المرحلة المقبلة ستكون        . المخطط بناؤها في القدس الشرقية    
إذ تنتظر واشنطن خطوات ملموسة منه في موضوع االستيطان وتحسين الوضع فـي الـضفة الغربيـة                 

  .  المفاوضاتوغزة تعكس نيته الدفع بعملية السالم وتؤدي الى استئناف
 من واشنطن نقالً عن مراسـلها مينـا العريبـي، أن جوناثـان              25/3/2010 الشرق األوسط،    أضافتو

ـ     هناك نقاط خالف حـول مـا يمكـن أن تنتجـه            : قال»الشرق األوسط «برينس، الناطق باسم ميتشل ل
مباشـرة بـين    المفاوضات غير المباشرة، خاصة تحديد القضايا التي سيتم بحثها في المفاوضات غير ال            

وبينما يرغب نتنياهو في تقليص القضايا التي يـتم         . الفلسطينيين واإلسرائيليين، التي يشرف ميتشل عليها     
طرحها في المفاوضات، يشدد الفلسطينيون واألميركيون على ضرورة طرح جميع قضايا الحل النهـائي              

 .في المفاوضات
ـ   »ت المتحدة للسالم  معهد الواليا «وقال خبير في قضايا الشرق األوسط في         الـشرق  «، ستيفن ريسكين، ل

 .»حتى اآلن البناء في القدس وتوسيع االستيطان استمر من دون رد أميركي فعال«: »األوسط
الضغط األميركي على إسرائيل في     «: »األميركيين للسالم اآلن  «وقال أوري نير، الناطق باسم مجموعة       

في السابق لم تجلب نتائج، وكان بإمكان نتنياهو عدم الـرد           العلن قد يجلب نتائج، فالضغوط غير العلنية        
 .»عليها
 نقالً عن مراسلها حلمي موسى، أن أوباما أضاف إلى هذه المطالب مطلباً             25/3/2010 السفير،   وأفادت

كما طالـب   . »القدس مثل تل أبيب   «يتعلق بتوضيح القرار حول االستيطان في الشيخ جراح، ومعنى أن           
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وما ال يقل أهميـة     . بتمديد فترة تجميد االستيطان المعلنة، وأن تسري على القدس الشرقية         أوباما نتنياهو   
وأصر أوباما على أن يعرف من نتنيـاهو        . عن ذلك هو أن يبدأ بتنفيذ التجميد على األرض فعالً ال قوالً           

د أين يقف اآلن، وما هي فكرته عن التســوية في المنطــقة، ودعا نتنيــــاهو إلـى تحـــدي                
  . المسائل التــي هو مستعد للتعهد بااللتزام بها

ولم يفلح طاقم من أربعة أعضاء ـ اسحق مولخو ورون ديرمر من الوفد اإلسرائيلي، وجورج ميتـشل   
وظلت الصياغات تدور بـين  . ودينيس روس من الطاقم األميركي ـ في التوصل إلى صيغة متفق عليها 

  . رف إلى مرجعه بيدين فارغتينالطرفين من دون نجاح إلى أن عاد كل ط
  

  »تتغير« اإلسرائيلية -ديناميكية العالقة األميركية ": واشنطن بوست" .48
في عددها أمس   » واشنطن بوست «استخلصت صحيفة   :  أسعد تلحمي  - جويس كرم؛ الناصرة     -واشنطن  

. اليهود األميـركيين  في شكل يثير قلق الكثير من       » تتغير« اإلسرائيلية   -أن ديناميكية العالقة األميركية     
 اإلسـرائيلي، ولـيس فقـط العالقـة         -تسوية النزاع الفلسطيني    «وذكرت أن نهج إدارة أوباما ووضعه       

وكـان رئـيس    . ، غيرت قواعد اللعبة   »مصلحة األمن القومي األميركي   «كـ  »  األميركية -اإلسرائيلية  
أن «أمام الكونغرس األسبوع الماضي     القيادة المركزية في الجيش األميركي ديفيد باتريوس أكد في شهادة           

ينمي مشاعر العداء ضد أميركا ألن الواليـات المتحـدة تبـدو            ) بين الفلسطينيين واإلسرائيليين  (النزاع  
  . »بصورة منحازة إلسرائيل

  25/3/2010الحياة، 
  

  بمجلس حقوق اإلنسان" إسرائيل"أمريكا تصوت ضد ثالثة إدانات لـ .49
ن التابع لالمم المتحدة ثالثة قرارات امـس تـدين اسـرائيل بـشأن              أصدر مجلس حقوق االنسا   : جنيف

سياساتها في االراضي الفلسطينية والسورية المحتلة لكن الواليات المتحدة صـوتت ضـد جميـع هـذه                 
ويتوقع ان يصدر اليوم الخميس قرار آخر يدعو الى انشاء صندوق لتعـويض الفلـسطينيين               . القرارات

وطالـب قـرار يتعلـق      .  شـهرا  14 الهجوم االسرائيلي على غـزة منـذ         الذين تعرضوا لخسائر اثناء   
من جانب القوات االسرائيلية في االراضي الفلسطينية والـذي تـم           " باالنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان   "

 عضوا بأن تنهي    47 واعتراض تسعة اعضاء وامتناع سبعة في المجلس المكون من           31اقراره بموافقة   
كما طالب المجلس اسـرائيل بـأن        . 1967الراضي الفلسطينية التي احتلتها منذ عام       اسرائيل احتاللها ل  

توقف ما وصفه باستهداف المدنيين الفلسطينيين والتدمير المنظم لتراثهم الثقافي ووقف جميـع العمليـات        
ء ودعا قرار آخر اسرائيل الى وقف بنـا       . العسكرية في انحاء االراضي الفلسطينية ورفع حصارها لغزة       

 صـوتا   45كل المستوطنات في االراضي المحتلة والتحرك الزالة الموجود منها االن وصدر بأغلبيـة              
  .حيث ايده االتحاد االوروبي واعترضت عليه الواليات المتحدة فقط

24/3/2010وكالة رويترز،   
  

  في قلب المنطقة العربية في القدس نشاط غير شرعي" إسرائيل"بناء : كي مون .50
 صرح االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون فـي أعقـاب اجتمـاع مغلـق                 :يس كرم  جو -نيويورك  

بأعضاء مجلس االمن، بأن بناء اسرائيل في قلب المنطقة العربية في القدس الشرقية هو ضمن النـشاط                 
تعطل مـا تـم     » اجراءات استفزازية «، داعياً االطراف الى عدم اتخاذ اي        »غير الشرعي ويجب وقفه   «

الذي يشعر بـه القـادة    » االحباط«وعبر عن تفهمه لـ     . عليه في شأن المفاوضات غير المباشرة     االتفاق  
العرب نتيجة االجراءات االستيطانية، وقال انه لمس في محادثاته مع قادة عرب استعدادهم للمرونة برغم               
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ه يدعوهم الى   برغم دعمهم المشروط للمحادثات، لكنه اضاف ان      » انني ممتن لمرونتهم  «: ترددهم، مضيفا 
  . دعم المفاوضات غير المباشرة

عن موقفها بـأن القـدس      » تعبر بوضوح وبصوت عال   «واشار الى ان اللجنة الرباعية واالسرة الدولية        
وحرص على التذكير بـأن     . مسألة يجب ان تبحث كجزء من المفاوضات على الوضع النهائي لألراضي          

اتخاذ اي خطـوات    «و» مراقبة االوضاع على االرض   «اعلنت في بيانها في موسكو عزمها       » الرباعية«
  .»اضافية عند الحاجة

25/3/2010الحياة،   
  

  ومصالح الغرب بشأن فلسطين ليست واحدة " إسرائيل"مصالح : االندبندنت .51
، هذا ما يريد أن     "إلسرائيل مصالحها ولنا مصالحنا وهي ليست متطابقة بالضرورة       : " مها الريشة  -لندن  

مصالح إسـرائيل ومـصالحنا     "ب أدريان هاميلتون في مقاله بصحيفة اإلندبندنت بعنوان         يخلص إليه الكات  
  ".بشأن فلسطين ليست واحدة

يفسر الكاتب أن أهم ما يعني إسرائيل هو األمن، والذي تعرفه بالحفاظ على الهيمنة العسكرية الكاملة في                 
  .المنطقة وبإبقاء الفلسطينيين ضعافا ومنقسمين بجوارها

 هاملتون أمثلة على ما يقصده فيقول أنه بالنسبة إلسرائيل ال بد من مواجهة إيران ألنهـا تهـدد                   ويطرح
هيمنتها العسكرية، كذلك ال غموض هناك في سياستها االستيطانية أوحول القدس، ألن الحقـائق علـى                

ثل تهديدا إلسرائيل،   األرض هي األهم بالنسبة لألمن، ألن دولة فلسطينية تتمتع بالرفاهية والثقة بالنفس تم            
وهذا ما يفسر هوس الحكومة اإلسرائيلية بكيفية إجراء محالدثات السالم، وكذلك سياسات االغتيال التـي               
تقوم بها الدولة والتي تهدف إلى جز رؤوس أي قيادة فلسطينية قد تبرز وأيضا العمليات العسكرية فـي                  

  .غزة والضفة الغربية
قلية على اليسار هناك هي في مستقبل بالرغم من الـشرق األوسـط ال              فمصالح إسرائيل في رأيها عدا أ     "

وكـأن الكثيـرين مـنهم بـأنظمتهم الفاسـدة          ( كجزء منه، وهذا يتطلب توجيه إهانات متواصلة للعرب       
، كما أنها تطالب الغرب بتبني وجهة نظر إسرائيل بوجود          )والسلطوية ال يقومون بالكثير من ذلك بأنفسهم      

  ".اؤها ليس فقط معرضا للخطر طوال الوقت وإنما هو أيضا ضروري للمصالح الغربيةعالم يكون فيه بق
طال الحديث عن اإلهانة التي وجهت للواليات المتحدة، لكن اإلهانة األكبر كانـت مـن               "ويقول هاملتون   

ـ                ن نصيب الجامعة العربية التي ساعدت في دفع السلطة الفلسطينية للموافقة على إجراء محادثات سالم م
خالل طرف ثالث، كما كانت أيضا الصفعة في وجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمـود عبـاس الـذي                  

  ".يتعرض لضغوط شديدة ممن حوله كي يوقف جميع االتصاالت بإسرائيل طالما استمر االستيطان
ـ            ا ويستطرد الكاتب ان واشنطن تريد محادثات السالم أكثر بكثير من اإلسرائيليين من أجل المظـاهر كم

ألسباب أخرى، إال أنها في السعي لذلك تضاعف اإلهانة لحلفائها العرب والكراهية التي يشعر بها إزاءها                
  .الشارع العربي

ويختم الكاتب بالقول إن الواليات المتحدة في النهاية ستدع إسرائيل تفعل ما تريد، فهي لن توقفها، وربما                 
عيدا، إال أنه في هذا األسبوع من المشاحنات مع واشنطن          ال تستطيع ذلك، وسيتم اإلطاحة بعملية السالم ب       

ولندن ربما نرى أول لمحة من التفهم بأن إلسرائيل مصالحها ولنا مصالحنا، وأن األمرين ليسا متطابقين                
  .بالضرورة 

25/3/2010بي بي سي،   
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  ته للقدس بتغطية زيار اإلسرائيلي عالموفد من االتحاد الدولي لكرة القدم يرفض السماح لإل .52
العبرية ان وفدا رفيع المستوى من االتحاد الدولي لكرة القـدم           ' معاريف'أفادت صحيفة   : زهير اندراوس 

العالمي رفض االنصياع لطلبات وزارة السياحة االسرائيلية بان تتم مرافقته من قبل وسـائل االعـالم،                
م بتغطية زيارة الوفد الى القـدس       واوضح اعضاء الوفد، انّه يرفض رفضا قاطعا السماح لوسائل االعال         

  .الشرقية المحتلة
من ناحية اخرى قال الناطق بلسان االتحاد االسرائيلي لكرة القدم للصحيفة العبرية ان مسار الزيارة، بما                
في ذلك، زيارة الوفد الى القدس، ما زال قائما، وانّه تم االتفاق مع اعضاء الوفد االجنبي بتصوير الزيارة                  

صوري االتحادين، ونصح وزارة السياحة االسرائيلية بالكف عن محاوالتها الفتعال ازمة مـع             من قبل م  
  .الوفد، على حد تعبيره

25/3/2010القدس العربي،   
  

  استراليا تقرر طرد مدير محطة الموساد على أراضيها  .53
ـ     25/3/2010 وكالة سما،    ذكرت رد مـدير   من كانبرا نقالً وكاالت أن الحكومة االسترالية قـررت ط

محطة الموساد في استراليا ردا على استخدام جوازات سفر اسرائيلية في اغتيال القيـادي فـي حركـة                  
وقالت مصادر اسرائيلية ان وزارة الخارجية االسترالية استدعت السفير         . حماس محمود المبحوح في دبي    

.  في منطقة جنوب شـرق اسـيا       االسرائيلي وابلغته بنية استراليا مدير محطة الموساد والتي تعتبر االهم         
وقال موقع قضايا مركزية االسرائيلي ان  ايرلندا والمانيا وفرنسا ستتخذ خطوات مماثـة خـالل االيـام         

  .القادمة 
وزير الخارجية االسترالي ستيفن سميث قال في       ، أن    نقالً عن وكاالت   25/3/2010 المستقبل،   وأضافت

بكثير من الجدية   ) طرد السفير اإلسرائيلي من بريطانيا    (سألة  نتعاطى مع هذه الم   : "حديث لالذاعة الوطنية  
  ".إال أن مقاربتنا لها ستكون منهجية

اننا بالطبع نأخذ في االعتبار اإلجراءات التي اتخذتها دول أخرى، وبريطانيـا            : "وتابع الوزير االسترالي  
إال : "وأضـاف ". وايرلندا وألمانيا ليست البلد الوحيد الذي أقحم بهذه المسألة بل لألسف هناك أيضاً فرنسا             

أننا سنتحرك على مراحل وسأطلع على تقرير الشرطة االسترالية ونتخذ عندها القرارات التي نعتبر أنها               
  ".تدخل في نطاق أمننا القومي

وأعلنت السلطات االسترالية، التي أرسلت فريق تحقيق الى إسرائيل، أنها كـشفت حتـى اآلن اسـتخدام                 
  .سفر استرالية من قبل المجموعة التي قتلت المبحوحأربعة جوازات 

 مذكرة بحث وتحر تتعلق بحملة جوازات سفر        27) االنتربول(ومنذ ذلك الحين، أصدرت الشرطة الدولية       
  .غربية، سواء مزورة أو استخدمت بهويات مختلفة

  
  الوضع في القدس خطير: األمم المتحدة .54

مستـشهداً  " المتـوتر "، الموقف السياسي فـي القـدس ب       وصف مسؤول باألمم المتحدة، أمس    ): ا.ب.د(
وقال فيليب الزاريني رئـيس مكتـب األمـم     .باشتباكات وقعت أخيراً بين شرطة االحتالل والفلسطينيين

  ".الوضع في القدس متوتر للغاية: "المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في القدس
نيف قبل تصويت متوقع في مجلس حقوق اإلنسان        جاء ذلك بينما كان الزاريني يتحدث للصحافيين في ج        

وكرر موقف المنظمة الدولية من البناء االستيطاني في القدس، وقـال   .بشأن الوضع في الشرق األوسط
مـن  % 80في قطاع غزة حيث يعتمـد حـوالي   " أزمة كرامة إنسانية شاملة "المسؤول األممي إنه توجد     

  .السكان على أعطيات من منظمات اإلغاثة
25/3/2010خليج، ال  
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  قضية المبحوح في عهدة القضاء الفرنسي: باريس .55

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن استخدام إسرائيل جوازات سفر فرنسية مـزورة  : ووكاالت – باريس
  .في عملية اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح باتت بيد القضاء

25/3/2010المستقبل،   
  

  ر ال يتواجد بما فيه الكفاية في االراضي الفلسطينية ألداء مهامهتوني بلي: كارين أبو زيد .56
قالت كارين أبو زيد مفوضة وكالة غـوث وتـشغيل الالجئـين    : من هيام حسان' القدس العربي'لندن ـ  

الفلسطينيين التي أنهت مهام منصبها أواخر العام الماضي ان توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية للـشرق                
  .ر المناطق الفلسطينية بما فيه الكفاية من أجل تحقيق فرق ملحوظ في االوضاع السائدةاالوسط ال يزو

جاء هذا في معرض ردها على سؤال عن دور بلير وذلك في أعقاب ندوة نظمها مرصد الشرق االوسط                  
في احدى قاعات مجلس العموم البريطاني مساء الثالثاء، وقالت أن المجتمع الدولي بات يتكيف مع كـل                 

  . ما يطرأ على الساحة الفلسطينية من مستجدات سيئة ال يجوز القبول بها
وشددت على أن االمور تستغرق وقتاً طويالً في غزة من أجل اتمامها بسبب العراقيل االسرائيلية بما في                 
ذلك مشروع توني بلير نفسه في القطاع، حيث يتطلب االمر االنخراط في عملية تفاوضـية شـاقة مـع                   

السرائيلي ما يجعل الناس تنسى ما كان عليه الحال في السابق وتتكيف مع الوضع الجديد االكثر                الجانب ا 
  .صعوبة

واعتبرت أبو زيد أيضا أن عملية التفاوض غير المباشر المطروحة على الساحة السياسية حاليـاً مثـال                 
 الموقـف عنـد أي      آخر على تردي االوضاع الى درجات أخرى من السوء، قائلة ان الحيرة باتت سيدة             

منذ سنوات فـان االمـور اآلن       ' األزمة'محاولة لوصف االوضاع المتردية فاذا كان الوضع يوصف بـ          
  .باتت تتطلب وصفا آخر ليعبر عن درجة السوء الجديدة

وشددت خالل حديثها على أن محاوالت جدية لتحقيق السالم الدائم في الشرق االوسط ال يجب أن تغفـل                  
  .دائمة ومتينة لقضيتي الالجئين والقدسضرورة وضع حلول 

25/3/2010القدس العربي،   
  

  البنك الدولي ملتزم بالعمل على مساعدة الفلسطينيين في جهودهم لبناء مؤسسات الدولة .57
خوان خوسيه دبوب، المدير المنتدب للبنك الدولي، التزام البنـك الـدولي            . أكد د : عبد الرؤوف ارناؤوط  

نحن بطبيعـة الحـال     "سطينيين في جهودهم الرامية لبناء مؤسسات الدولة، وقال         بالعمل على مساعدة الفل   
  ".داعمون جداً لدولة فلسطين، ونتطلع ألن يتحول هذا الحلم الى حقيقة في المستقبل القريب

ـ     سالم فياض، رئيس الـوزراء، لبنـاء       . ان فترة العامين التي حددها د     " األيام"واعتبر دبوب في حديث ل
ن التحدي   إ ".لديك اناس قادرون، اناس على استعداد للعمل بجد كبير        "ولة ليست وهماً، وقال     مؤسسات الد 

االكبر هو بالتأكيد انعدام المرونة في حرية التنقل والقيود المفروضة من قبل إسرائيل فيما يتعلق بدخول                
  .وخروج البضائع ودخول وخروج االفراد

25/3/2010األيام، فلسطين،   
  

  رية تحاسب موظفين على خلفية الطائرتين اإلسرائيليتين الحكومة المج .58
طردت الحكومة المجرية رئيس قسم الطيران في الهيئة الوطنية للنقل الجـوي، كمـا اتخـذت              ): د ب ا  (

إجراءات تأديبية بحق أربعة موظفين آخرين، وذلك على خلفية فضيحة استخدام طـائرتين عـسكريتين               
 . يإسرائيليتين المجال الجوي المجر
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وقال رئيس المواصالت المجري بيتر هونيغ امس، إن مدير قسم الطيران في الهيئة الوطنية للنقل سـمح                 
لطائرتين عسكريتين إسرائيليتين باستخدام المجال الجوي المجري من دون إبالغ االسـتخبارات بـذلك،              

  . جالها الجويبتحليق الطائرتين اإلسرائيليتين في م» لم يتهدد«رغم انه ذكر ان أمن المجر 
25/3/2010السفير،   

 
  "سرائيلإ"سحب المبادرة العربية الحّد األدنى في رّد القمة على عدوان : شلّححوار مع  .59

 رمضان عبد اهللا شلح قادة الدول العربية "اإلسالميالجهاد "دعا زعيم حركة :  ابراهيم حميدي-دمشق 
الرد على العدوان "ي ليبيا نهاية الشهر الجاري لـالى سحب مبادرة السالم العربية خالل القمة المقررة ف

 إن، "الحياة" لـوقال شلح، في حديث .  الفلسطينية" والمقدساتواألرض على الشعب اإلسرائيلي
من حق قوى المقاومة أن تدافع عن شعبها ومقدساتها وأن يؤيدوا مقاومتنا : المطلوب منهم أن يقولوا"

  . "اجبها وهي كفيلة بأن تحتضن المقاومةالشعبية وان يتركوا الشعوب تؤدي و
إذا . ال مشكلة لدينا مع السلفية": والتكفيريين في االراضي الفلسطينية، قائال "القاعدة"وحذر من تغلغل 

لكن المشكلة هي في السلفية التكفيرية، أو . كانت السلفية تعني التمسك بنهج السلف الصالح فنحن سلفيون
  ."قل معركة األمة إلى داخلهابعض الجماعات التي تريد ن

 تحفظاته إن الحركة لم تتسلم نسخة من الورقة المصرية، وقال إنوعن المصالحة الفلسطينية، قال شلح 
 مصالحة بين فتح أي أن، معتبرا "لذلك نحن ال نقبل بهذه الورقة.  من اعتراضات حماسأكثر"عنها 

  ." لن تكون كبيرةشكلية، وحظوظها في النجاح واالستمرار"وحماس ستكون 
االنتفاضة فعل شعبي «حض شلح لى انتفاضة ثالثة في األراضي الفلسطينية المحتلة، لكنه قال ان و

  . »وطوال تاريخ النضال الفلسطيني االنتفاضة ال تتم بقرار تنظيم أو دعوة قائد فصيل
  : وهنا نص الحديث

  طين؟ماذا تتوقعون أن تقدم القمة العربية في ليبيا لقضية فلس> 
 لألسف ال نتوقع أن تقدم القمة أي شيء مهم لفلسطين ألن الشيء المهم والمطلوب لن تقدم الدول -

هذا هو الحد األدنى الذي يمكن أن يرد . إعالن إنهاء وسحب المبادرة العربية للسالم: العربية عليه وهو
ت السيما القدس والمسجد به العرب على العدوان اإلسرائيلي المتصاعد على الشعب واألرض والمقدسا

  .األقصى
  هل تعتقد أن سحب المبادرة مطلب واقعي وممكن؟> 
 خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبد العزيز قال سابقاً إن هذه المبادرة لن تبقى على الطاولة -

مبرر لالنتظار، وهذا يعني أن مبدأ سحب المبادرة وارد لكن متى؟ نحن نقول لم يبقَ هناك أي . إلى األبد
إذا كان المقصود اختبار نوايا إسرائيل تجاه السالم فال أظن أن هناك اثنين بين العرب يمكن أن يختلفا 

  .على أن إسرائيل هي التي ترفض السالم لكن الغرب يلتمس لها األعذار ويدعم غطرستها
  هل أفهم أن موقفكم من المبادرة ينصب على المدى الزمني الذي تصلح له؟> 
طالما أنها تقوم على مبدأ االعتراف بإسرائيل فنحن ال نقبل . نحن لنا موقف مبدئي من المبادرة.  ال-

بها، لكننا نحاول أن نصل إلى موقف عربي موحد لمن يقبل بالمبادرة ومن ال يقبل، مضمونه أن إسرائيل 
  .ال تريد السالم وال بد من بديل وخيار عربي آخر في التعامل معها

   البديل الحرب؟ماهو> 
لكني سأجيب بكالم مسؤول وموضوعي جداً، .  لو سألت الشارع العربي هذا السؤال ألجابك فوراً بنعم-

األول، طرح مبادرة سالم بديلة، وهذا بنظري ليس في مصلحة العرب : وهو أن هناك ثالثة بدائل
الخيار الثاني، .  وحاجاتهاوفلسطين ألنه يعني إرضاء إسرائيل وتفصيل السالم على مقاسها ورغباتها

الالسلم «الخيار الثالث، هو . 1982الحرب، وهو ما ابتعد عنه العرب رسمياً منذ قمة فاس عام 
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بالنسبة لرأينا في هذه الخيارات نقول إن من واجب العرب أن يدافعوا عن شعوبهم . »والالحرب
 ال يسمح، وهذا غير صحيح بنظري، ومقدساتهم ويذهبوا الى الحرب، وإن كان ميزان القوة كما يقولون

ال نريدهم أن يوقعوا سالماً يفرط باألرض والحقوق والمقدسات، وال . فليذهبوا رسمياً إلى الخيار الثالث
كل المطلوب منهم أن يقولوا إن من حق قوى المقاومة أن . نريدهم أن يحاربوا إن كانوا ال يستطيعون
 مقاومتنا الشعبية، وال نريد منهم دعماً عسكرياً أو مادياً لهذه تدافع عن شعبها ومقدساتها، وأن يؤيدوا

المقاومة فقط أن يتركوا الشعوب تؤدي واجبها وهي كفيلة بأن تحتضن المقاومة وتدعمها بما يمكنها من 
  .أداء واجبها في الدفاع واسترداد الحقوق

  ا؟أنتم كفصائل تتحدثون عن المقاومة لكن عملياً ال نرى شيئاً لماذ> 
  . هذا السؤال يجب أن يوجه إلى سلطة رام اهللا وماذا تفعل بالتنسيق مع العدو لمالحقة المقاومة وقمعها-
  وغزة أيضاً ليس فيها مقاومة حتى الصواريخ توقفتم عن إطالقها؟> 
 غزة ليس فيها مستوطنات واإلسرائيليون خرجوا من داخلها واستهداف العدو لم يعد ممكناً إال بقصف -
ونتيجة ظروف شعبنا ومعاناته نحن لدينا تقدير موقف يراعي مصلحة .  بالصواريخ أو غيرها48طق منا

  .شعبنا وحاجة المقاومة إلى إعادة بناء قوتها واالستفادة من تجربة حرب غزة الماضية
تقول مصادر اسرائيلية إن المقاومة في غزة جربت صواريخ يمكن أن يصل مداها إلى تل أبيب هل > 

  صحيح؟هذا 
 لن أعلق على هذا الموضوع، وأكتفي بالقول إن قوة المقاومة في غزة اليوم هي بفضل اهللا أضعاف ما -

  .كانت عليه قبل وأثناء الحرب على كل المستويات
و » حماس«هناك جماعات سلفية تتبنى إطالق صواريخ من غزة اليوم أال تخشون من أن سياسة > 
   يعززا نفوذ الجماعات السلفية كبديل منكم؟وقبول التهدئة يمكن أن» الجهاد«
  . ساحة المقاومة في فلسطين تتسع للجميع ونحن ال حساسية لدينا تجاه أحد-
  أو على نهجها؟» القاعدة«حتى لو كانت جماعات سلفية مع > 
إذا كانت السلفية تعني التمسك بنهج السلف الصالح فنحن .  أوالً، نحن ال مشكلة لدينا مع السلفية-

لكن المشكلة هي في السلفية التكفيرية، أو بعض الجماعات التي تريد نقل معركة األمة إلى . سلفيون
ما حدث في العراق نموذج سيء، وفلسطين ال تحتمل تكراره بنقل المعركة من مقاومة العدو إلى . داخلها

  . شعبناالمواجهة الداخلية، هذا ليس في مصلحة أحد وال نقبل وال نسمح به نحن وكل قوى
في دمشق في شأن » حماس«محادثات قبل أيام مع » فتح«اجرى عزام األحمد احد مسؤولي > 

  هل أنتم جزء من هذه المحادثات؟ وما هو موقفكم من المصالحة؟. المصالحة
  .لكن لسنا جزءاً من هذه المحادثات وال علم لدينا حول ما دار فيها.  نحن نؤيد المصالحة-
  هل تؤيدون المصالحة وفق هذه الورقة؟.  على الورقة المصريةلها تحفظات» حماس«> 
ونحن لنا .  رسمياً نحن لم تتسلم نسخة من الورقة المصرية، قرأناها بعد أن نشرت في اإلعالم-

) الرئيس(عليها، وهي ورقة برأينا منحازة لسلطة » حماس«اعتراضات على هذه الورقة أكثر مما لـ 
  . المقاومة، لذلك نحن ال نقبل بهذه الورقةمحمود عباس وليست في مصلحة

في » حماس«هناك مساع جادة اآلن إلجراء المصالحة وفق الورقة المصرية مع أخذ بعض تحفظات > 
  هل ستوقعون معها أم ال؟» حماس«الحسبان، أنتم حلفاء لـ 

نا طرفاً نحن لس. »حماس«و » فتح« الورقة المصرية صيغت لمعالجة حالة االنقسام الحالي بين -
. أن من مصلحتها التوقيع على الورقة، فنحن نحترم رأيها» حماس«إذا رأت . مباشراً في هذا االنقسام

لكننا غير ملزمين بالتوقيع على هذه الورقة ألننا أصالً غير مشاركين بالسلطة أو الحكومة أو االنتخابات، 
  وقع على شيء لم يؤخذ رأينا فيه؟فالورقة تعالج تفاصيل تتعلق بسلطة لسنا جزءاً منها، وكيف ن

  بعيداً من موقفكم، هل تعتقدون أن هناك فرصة حقيقية للمصالحة؟> 
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لكن حظوظها في النجاح .  بناء على الورقة المصرية بصيغتها الحالية، يمكن أن تحدث مصالحة شكلية-
 يمكن أن تعرقل واالستمرار لن تكون أفضل من اتفاق مكة، ألن هناك تعقيدات كثيرة في التفاصيل 

  .تطبيق أي اتفاق
  طالب قادة فصائل فلسطينية بإلغاء السلطة الفلسطينية؟ هل هذا واقعي؟> 
الوضع الحالي .  هذا الرأي ينطلق من المقارنة بين الوضع الحالي وبين ما يترتب على إلغاء السلطة-

عباء المطلوبة من سلطة إن الضفة الغربية محتلة وإسرائيل تتحكم في كل شيء ألنها ال تتحمل األ
السلطة اآلن توفر غطاء لكل ما تقوم . االحتالل بحسب القانون الدولي، وهو ما كان موجوداً قبل أوسلو

به إسرائيل من عدوان على األرض والشعب والمقدسات، السلطة في نظر إسرائيل هي مجرد موظف 
سلطة تعني رفع الغطاء عن جرائم إسرائيل أمني يعمل لخدمة االحتالل ويقمع المقاومة، فالمطالبة بحل ال

وإجبارها على تحمل مسؤوليتها كسلطة احتالل، وإطالق يد الشعب الفلسطيني بالمقاومة ال مالحقته 
  .لمصلحة العدو من داخل البيت

  سلطة رام اهللا أم غزة؟: ما المقصود بالسلطة> 
  . نحن نتحدث عن مشروع السلطة ككل كإفراز لمشروع أوسلو-
  ن الواقع اليوم فيه سلطة رام اهللا وسلطة غزة؟لك> 
 إذا أردنا أن نتحدث عن حل السلطة في المنطقتين، في الضفة يكون الوضع وضع مقاومة لسلطة -

في غزة، إسرائيل خرجت من القطاع وال تريد العودة إليه، ولو استمر الوضع الراهن ينبغي . احتالل
ن قاعدة للمقاومة تقطع الصلة بكل ما يتعلق بأوسلو وعملية إعالن قطاع غزة منطقة محررة فعالً ليكو

  .التسوية
  وهل هذا ممكن؟> 
 هو ليس أمراً سهالً، بل خطوة كبيرة لها تبعاتها التي يجب أن يتحملها العرب وكل من راهن على -

  .التسوية لكنها ليست مسألة مستحيلة بل ممكنة
  لثة من أجل القدس، فهل االنتفاضة ممكنة؟أيضاً هناك قادة فصائل دعوا إلى انتفاضة ثا> 
 االنتفاضة فعل شعبي وطوال تاريخ النضال الفلسطيني االنتفاضة ال تتم بقرار تنظيم أو دعوة قائد -

  .فصيل، االنتفاضة تبدأ كفعل شعبي عفوي قد يقصر أو يطول كما حدث في االنتفاضة األولى والثانية
إلى انتفاضة مسلحة، ويقال إن عسكرة االنتفاضة أضرت بالشعب االنتفاضة الثانية حولتها الفصائل > 

  الفلسطيني؟
 شكل وشراسة العدوان اإلسرائيلي هو الذي يفرض شكل المقاومة، ومن يتحدثون عن عسكرة -

  .االنتفاضة يرفضون أي شكل من أشكال المقاومة حتى لو كانت بالحجر
هل توافق . في تاريخ القضية الفلسطينية» رحلةأخطر م«يقول أكثر من مسؤول عربي وفلسطيني أنها > 

  ولماذا؟
عملية التسوية وصلت إلى طريق مسدود، والعرب .  نعم أوافق ألن القضية تقف على مفترق طرق-

يحاذرون الدخول في أي اتجاه آخر، لكن حالة االنسداد قد ال تستمر طويالً والبد من االنعطاف الخطر 
  .في أي اتجاهين

  التسوية أو الحرب؟تقصد اتجاه > 
  . نعم، واألخطر برأيي هي التسوية-
  لماذا؟> 
 ألن التسوية التي يفرضها ميزان القوة الراجح لكفة العدو ستكون حتماً في مصلحة العدو وعلى حساب -

  .حقوقنا
  وهل هناك فعالً إمكانية للتسوية في ظل حكومة بنيامين نتانياهو؟> 
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في السياسة غالباً غير المتوقع هو الذي يحدث، وجماعتنا أقصد أبو لكن .  المعطيات الظاهرة تقول ال-
  .مازن وجماعته أصحاب سوابق بالمفاوضات السرية ال أستغرب أن يفاجئونا يوماً بطبخة ما

  إذا لم تحدث التسوية هل هناك حرب في المنطقة؟> 
هي تعتبر . واثقة من النتائجأعتقد أن إسرائيل تريد الحرب لكنها غير .  سؤال الحرب هو سؤال الساعة-

أن محور المقاومة والممانعة في المنطقة يشكل خطراً وجودياً على كيانها، لذلك هي مسكونة بفكرة 
الحرب مع هذا المحور لكنها ال تعرف من تحارب، ومتى تحارب، وما هي آفاق وتداعيات الحرب؟ 

رب اليوم، لكنها ال تلغي فكرة الحرب من هناك أسئلة كثيرة إجاباتها ال تساعد إسرائيل على قرار الح
  .رأسها وقد تقع في أي لحظة

  ما هي األسئلة التي تمنع إسرائيل من الحرب؟> 
 أوالً، جاهزية الجبهة الداخلية، وليس الجيش، بنظري الجبهة الداخلية غير جاهزة لحرب ستطال مدنهم -

وهناك الدعم . رائيلي ال يقبل الحربالوضع النفسي للشارع اإلس. بصواريخ المقاومة من كل اتجاه
ثم التأييد والتفهم الدولي لها، وإسرائيل في هذا الجانب في . األميركي للحرب وهذا لم يحصل بعد

  .الحضيض اآلن لذلك هي تنتظر وتركز على جاهزية الجيش وتأهيل الجبهة الداخلية في انتظار القرار
  ؟»الجهاد اإلسالمي«ن حركة إذا حدثت الحرب ضد محور المقاومة أين ستكو> 
وقوى المقاومة وشعبنا فسنكون في قلب هذه » حماس« إذا حدثت الحرب ضد غزة فهي ضدنا وضد -

وإذا استهدفت سوريا أو لبنان فنحن موجودون في كليهما، ومستهدفون بهذه الحرب، . المعركة بإذن اهللا
 فلسطينية نقف على الحياد أو نأخذ  صهيونية، ونحن كقوى مقاومة-وهل يعقل أن تنشب حرب عربية 

على رغم إقرارنا أننا لسنا دولة وإن إمكاناتنا كفلسطينيين تظل متواضعة، لكن استعدادنا . موقف المتفرج
) يوليو(للتضحية يؤهلنا لعمل الكثير في معارك رأسمالها األساسي هو اإلنسان كما حدث في تموز 

  .2009 وفي غزة 2006
  ران؟وماذا إذا ضربت إي> 
 أظن أن لقاءات دمشق إبان زيارة الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد ولقاءه الرئيس بشار األسد -
  .السيد حسن نصراهللا وقادة الفصائل الفلسطينية أجابت عن هذا السؤال) األمين العام لحزب اهللا(و

  وما هو الجواب؟> 
  . إن أي عدوان على أي طرف هو عدوان على الجميع-
   موقف الجميع؟هل هذا> 
  . هذا هو موقفنا، وما نعرفه عن مواقف الجميع، وبإمكانك أن تسأل اآلخرين-

بغياب » حزب اهللا«يقال إن عالقة وثيقة ربطتك بعماد مغنية، هل تأثر مستوى التنسيق بينكم وبين > 
  مغنية؟

المقاومة، وأنا فعالً  ال شك في أن غياب قائد كبير بحجم الشهيد عماد مغنية هو خسارة كبيرة لمشروع -
ربطتني به عالقة وثيقة، عالقة أخوة وصداقة ورفقة نضال وكفاح، لكن عالقتنا بحزب اهللا هي عالقة 

  .بتنظيم كبير فيه مؤسسات، وليست عالقة أشخاص، فهي مازالت عالقة متينة وقوية
  25/3/2010الحياة، 

  
  استسالم السلطة الفلسطينية المطلق .60

  بشير موسى نافع. د
س ثمة ما يمكن به وصف السياسية التي تتبعها السلطة الفلسطينية في رام اهللا سوى االستسالم الكامل،                 لي

االستسالم لإلرادة اإلسرائيلية، االستسالم لوهم عملية تفاوض، ال من حدود أو أفـق لهـا، واالستـسالم                 
وض مـن أجـل الـسالم       لضغوط ووعود دولية، لم يعد من الممكن التفريق بين جدية تعاملها مع التفـا             
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حتى عندما يبدو بصيص ضوء في توازن القوى، بفعل تـوتر مـنخفض             . وانحيازها للجانب اإلسرائيلي  
الدرجة بين واشنطن وتل أبيب، أو االنكشاف المستمر للسياسات اإلسرائيلية أمام الرأي العام الغربي، أو               

  . من يطلق النار على قدميهبفعل تحرك شعبي فلسطيني وعربي، تأخذ السلطة الفلسطينية موقف
تصاعدت اآلمال الفلسطينية والعربية بعودة الحياة إلى مسار المفاوضات حتى قبل أن يفوز أوبامـا فـي                 

كان مسار أنابوليس قد أصيب بموت سريري منذ الشهور األخيـرة إلدارة            . انتخابات الرئاسة االمريكية  
ز أركان إدارته المعروف للموقف اإلسـرائيلي،       بوش االبن؛ وفي ظل انهيار وضع بوش الداخلي وانحيا        

وترنح حكومة أولمرت، لم يعد هناك من أمل بإحراز أي تقدم يذكر، وال حتى في استمرار المفاوضـات                  
المشكلة، أن حكومة السلطة الفلسطينية، ممثلة بالرئيس عباس وظله الجديد سـالم            . من أجل المفاوضات  

خيار التفاوض، وطرح كل الخيارات األخرى جانباً، بغض النظر         فياض، كانت قد حسمت موقفها بالتزام       
وبذلك، أصبح فوز أوباما أمالً منشوداً لعباس ورئيس حكومتـه          . عن أية اعتبارات سياسية أو استراتيجية     

وليس ثمة شك أن المؤشرات التي أطلقها أوباما، سراً وعلناً، كانـت            . واألنظمة العربية القليلة المتبنية له    
لم يكن هناك ما يوحي بقدوم إدارة تقف خلف         .  عن المعهود، أو على األقل عن الرئيس السابق له         مختلفة

الحقوق الفلسطينية، بالطبع، ولكن ما رشح كان كافياً إلعطاء انطباع بجدية المرشح الديمقراطي للتعامـل      
لتي اتبعتها إدارة   مع ملف المفاوضات، وحرصه على وضع نهاية لسياسة المعسكرات الفاصلة والقطعية ا           

سلفه، وأطلقت موجات من الحرب والعنف وعدم االستقرار في المشرق، من ناحية، وانتهت وباالً علـى                
وفي التحضير لتولي أوباما مقاليد الحكـم، تـسارعت   . وضع الواليات المتحدة العالمي، من ناحية أخرى   

مة، ووضعت القاهرة ثقلها كلـه خلـف        عجلة القمع األمني في الضفة الغربية لكل من يشتبه بميول مقاو          
  .مشروع المصالحة الفلسطينية الفلسطينية

أطلقت إدارة أوباما حملة كبرى من العالقات العامة، الموجهة أصالً وفي دائرتها األكبر للـراي العـام                 
وفي موازاة حملة العالقات    . العربي واإلسالمي، من خطابي أنقره واسطنبول إلى خطاب جامعة القاهرة         

لعامة، كلف الرئيس الجديد واحداً من أبرز السياسيين االمريكيين المخضرمين، جورج ميتـشل، بتعهـد          ا
لم يكن سـجل    .  اإلسرائيلية، ومسارها الفلسطيني على وجه الخصوص      -ملف مفاوضات السالم العربية     

 قيامـه بـدور     ميتشل يتضمن نجاحه الكبير في وضع نهاية للنزاع في إيرلندا الشمالية وحسب، بل أيضاً             
وبخـالف  . كبير في الملف الفلسطيني في خضم االنتفاضة الفلسطينية الثانية خالل والية بوش األولـى             

الشائع، كانت إدارة أوباما، وليس حكومة عباس، هي من وضع إيقـاف االسـتيطان شـرطاً النطـالق                  
طاني اليهودي علـى    والواضح أن ميتشل، الذي كان الحظ خطورة استمرار التوسع االستي         . المفاوضات

مشروع إقامة دولة فلسطينية، منذ تمثيله إلدارة بوش في جهود السالم، لعب دوراً أساسـياً فـي إعـادة                   
  .مسألة االستيطان إلى قلب عملية السالم

بيد أن ال أوباما، وال السلطة الفلسطينية، وال الدول العربية، كان بإمكانها فرض إيقاف االسـتيطان، وال                 
والطـرف  .  المؤقت، على حكومة إسرائيلية يقودها نتنياهو في تحالف مع أمثال ليبرمـان            حتى اإليقاف 

فقد أمضى الرئيس االمريكي الجديد عامه األول في انشغال يومي لمحاولة           . األساسي هنا هو إدارة أوباما    
ول واألبرز  تمرير خطته الخاصة بإصالح النظام الصحي للواليات المتحدة، الخطة التي احتلت الموقع األ            

يعرف أوباما أنه بدون تحقيق وعوده في هذا المجال، فـسيحكم علـى إدارتـه               . في برنامجه االنتخابي  
وبدون تعزيز وضعه الداخلي، ال يستطيع رئيس       . بالفشل، حتى قبل أن يقترب موعد االنتخابات الرئاسية       

ولكن حتـى   . اسة الخارجية أمريكي، مهما بلغ من براعة، أن يتعهد مبادرات ذات وزن على صعيد السي            
على صعيد أولويات السياسة الخارجية، كما الحرب في أفغانستان والملف النـووي اإليرانـي، كانـت                

فـي أفغانـستان،    . خطوات إدارة أوباما تواجه عقبات جمة، لم تكن في حسابات الرئيس ومعاونيه الكبار            
كرزاي في منصبه، بدون أن تكـون علـى         اضطرت اإلدارة، أوالً، إلى تقبل بتزييف االنتخابات وبقاء         

قناعة بجدوى وجوده في منصب الرئاسة؛ بينما كانت طالبان تحرز تقدماً وراء اآلخر، ولم يعد في جعبة                 
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اإلدارة سوى القفز في الهواء وزيادة عدد القوات االمريكية في شكل ملموس، بدون أن تعرف على وجه                 
أما على صعيد الملف النووي اإليراني، فقد وقفـت إدارة          . ةاليقين ما يمكن أن ينجم عن مثل هذه الخطو        

أوباما، ولم تزل، حائرة بين اعتماد سياسة الضربة العسكرية، وتحمل عواقبها غير المحـسوبة وغيـر                
القابلة للتوقع، أو االكتفاء بفرض عقوبات جديدة، لم يعد واضحاً، في ظل اإلحجام الـصيني والتالعـب                 

  .لمدى الذي يمكن أن تصل إليهالروسي، فعاليتها أو ا
كما غيره في العالم، كان نتانياهو يقرأ وضع إدارة أوباما والصعوبات الجمة التـي تواجههـا، داخليـاً                  

وبالرغم من اعتماد الدولة العبرية، في وجودها وتفوقها، علـى العالقـة االسـتراتيجية مـع                . وخارجياً
.  لالستجابة للمطالب االمريكية بوقف كامـل لالسـتيطان        الواليات المتحدة، لم يكن لدى نتنياهو من دافع       

كانت حكومة نتنياهو قد أصدرت قراراً مسبقاً باعتبار الحرم اإلبراهيمي جزءاً من التـراث اليهـودي،                
ثم جاء افتتاح   . بدون أصداء تذكر في العالم اإلسالمي، سوى تصريح غاضب من رئيس الوزراء التركي            

وتـال الخطـوتين   . ألقصى، وقرار بالتخطيط لبناء كنيس آخر في الجواركنيس يهودي مالصق للمسجد ا 
اإلعالن عن بناء آالف من الوحدات السكنية في منطقة القدس، على أساس أن وعـد نتنيـاهو المـسبق                   

أدت سلـسلة   . لإلدارة االمريكية بوقف مؤقت لالستيطان في الضفة الغربية ال يشمل بلدية القدس الكبرى            
ائيلية االستفزازية إلى انفجار التظاهرات في مدينة القـدس، وإلـى تـصاعد الغـضب               القرارات اإلسر 

الفلسطيني الشعبي في فلسطين وخارجها؛ بل وإلى اندالع احتجاجات شعبية فـي القـاهرة واسـطنبول                
  .وجاكرتا

ى، اختار نتنياهو، لحمقه وقصر نظره، من ناحية، ولخوفه من انهيار إئتالفه الحكومي، من ناحية أخـر               
الصدام مع إدارة أوباما، بدالً من محاولة استيعابها، معلناً عن البناء الجديد في القدس لحظة وصول نائب                 

. الرئيس االمريكي إلى الدولة العبرية في جهد جديد إلطالق المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسـرائيليين             
مريكية وحسب، بل وتعيد رسم العالقة مع       وهنا، بدا األمر وكأن حكومة نتنياهو ال توجه إهانة لإلدارة اال          

مثـل  . واشنطن، وكأن الدولة العبرية هي الدولة العظمى، والواليات المتحدة هي ملحقها الشرق أوسطي            
هذه السياسة، التي أدت في السابق إلى رد فعل بالغ العنف من وزير خارجية بوش األب، جيمس بيكـر،               

حق شامير، ورد فعل مشابه من بيل كلينتون تجـاه نتنيـاهو           في محادثات التحضير لمؤتمر مدريد مع إس      
. نفسه في مباحثات واي ريفر، كان ال بد أن تولد رد فعل مناسب، حتـى مـن إدارة أوبامـا الـضعيفة                     

وبالرغم من أن الرئيس تجنب حتى اآلن دخول حلبة الجدل، فقد جاء الـرد االمريكـي مـن هـيالري                    
ف اإلسرائيلي، ومن الجنرال بـاتريوس، قائـد القيـادة االمريكيـة            كلينتون، المعروفة بقربها من الموق    

  .الوسطى، المسؤولة عن االستراتيجية االمريكية العسكرية في الفضاء الشرق أوسطي
في لحظة واحدة اجتمعت أمام السلطة الفلسطينية جملة من التطورات اإليجابية، التي كـان يفتـرض أن                 

ائي وغير المسوغ، ال سياسياً وال أخالقياً، بمـسار تفاوضـي غيـر             تدفعها إلى مراجعة التزامها الدوغم    
خالل العامين االخيرين، تراجعت حظوظ الدولة العبرية       . موجود وبمقاربة أمنية وقمعية لعالقاتها بشعبها     

في شكل غير مسبوق في دوائر الرأي العام الغربي، وفقدت اإلسرائيليون كلياً تقريباً عالقـة التحـالف                 
 اإلسرائيلية، وحاجة إدارة أوباما     -وقد جاءت األزمة القصيرة في العالقات االمريكية        . ة مع تركيا  التقليدي

المتزايدة للتفهم العربي واإلسالمي لسياساته في أفغانستان وتجاه إيران، في وقت بـدا وكـأن الـشارع                 
مظاهرات في القدس   بانطالق ال . الفلسطيني بات جاهزاً لخوض معركة إرادات أخرى مع حكومة نتنياهو         

والخليل، ثم في نابلس، كان بإمكان السلطة الفلسطينية أن ترى اندالع انتفاضة جديـدة، علـى األقـل،                  
باعتبارها عامل ضغط إضافي على حكومة نتنياهو لتحسين شروط التفاوض، أو حتـى مجـرد حجـة                 

ال فياض، الملتزم أبداً سياسـة      ولكن ال عباس، المتجول أبداً خارج البالد، و       . لتعزيز موقف إدارة أوباما   
القمع األمني، يبدو على استعداد لمجرد إعادة التفكير في السياسة التي تتزايـد الـشواهد علـى فـشلها                   
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إن لم تستطع إداة أوباما، في السنوات األولى من واليتها، دفع المفاوضات            . ووصولها إلى نهاية الطريق   
  قليالً إلى األمام، فمتى يمكن أن تستطيع؟

 اإلسرائيلية هو توتر حقيقي وجاد؛ ولكنه لن يثنـي اإلسـرائيليين عـن              -التوتر في العالقات االمريكية     
سياسة دحر الوجود العربي واإلسالمي في المدينة، وفرض أغلبيـة يهوديـة            . استمرار البناء في القدس   

تنياهو إلى االعتذار   سيضطر ن . ساحقة، ليست سياسة الليكود فحسب، بل تدعمها كل األحزاب اإلسرائيلية         
إلدارة أوباما عن االستفزاز واإلهانة التي وجهتها حكومته لنائب الرئيس االمريكي، ولكنه لـن يتراجـع                

وكانت إدارة أوباما، حتى قبل األزمة األخيرة، قد خفضت توقعاتهـا           . عن التوسع االستيطاني في القدس    
هو األمر الذي جاء الخالف مع حكومة نتنيـاهو         لما يمكن أن تحققه في المسار الفلسطيني للمفاوضات؛ و        

واألرجح، أن تحقيق السالم في الشرق األوسط لم يعد يحتل موقعاً متقدماً فـي سـلم                . ليعيد التوكيد عليه  
األولويات االمريكية، اللهم إال بمقدار ما يوفره مظهر الحرص االمريكي على استمرار المفاوضات مـن               

  .أفغانستان وتجاه الملف النووي اإليرانيغطاء للسياسات االمريكية في 
  25/3/2010القدس العربي، 

  
  القمة العربية أمام لحظة تاريخية .61

  نقوال ناصر
إذا ما أمسك القادة العرب باللحظة التاريخية الراهنة، وامتلكوا اإلرادة السياسية الموحدة والمستقلة 

حهم القطرية الضيقة، خالل قمتهم في سرت اللتقاطها مستوحين المصالح العربية العليا أكثر من مصال
إلى خالف " إسرائيلي"الليبية بعد أيام، فإنهم سوف يساهمون في تحويل اختالف تكتيكي أمريكي 

  .استراتيجي يخدم المصالح الحيوية العربية واألمريكية على حد سواء
يصطدم " اإلسرائيلية"لعربية  إن تهالك اإلدارة األمريكية الحالي على استئناف المفاوضات الفلسطينية وا

" عملية السالم"حالياً باستحالة أي استئناف كهذا وعبثيته، من وجهة نظر عربية وفلسطينية، فاستئناف 
مصلحة حيوية للنظام العربي الرسمي، كما تثبت مبادرة السالم العربية، طالما استهدفت االنسحاب 

ة دولة فلسطينية، وهي مصلحة حيوية للمفاوض من األراضي العربية المحتلة وإقام" اإلسرائيلي"
الفلسطيني طالما كانت القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المأمولة، ففي القدس تولد الدولة الفلسطينية أو 

  .يتم وأدها
بالتالي فإن الفشل األمريكي في كبح عملية التهويد المتسارعة للقدس ينسف أي مصلحة حيوية فلسطينية 

م، وهذا بدوره ينسف أي مصلحة حيوية عربية فيها كتحصيل حاصل، ففي القدس يوجد في عملية السال
إلى غير رجعة، وفيها أيضا توجد إمكانية عربية لتحويل " عملية السالم األمريكية"الصاعق الذي قد يفجر 
الراهن إلى خالف استراتيجي يخدم المصالح الحيوية العربية " اإلسرائيلي"االختالف األمريكي  

  .واألمريكية معاً
فإجماع القادة العرب على مبادرة السالم العربية يتلخص في رسالتين، األولى إجماع على اعتراف بدولة 

 والرسالة 1967والسالم معها شرط انسحابها من األراضي العربية المحتلة عام ،" اإلسرائيلي"االحتالل 
 إلثبات حسن نيتها في صنع السالم العربي  الثانية إجماع على منح الواليات المتحدة فرصة تاريخية

، وهذا يعني إجماعاً عربياً على الفصل بين االعتراف بدولة المشروع الصهيوني كما انتهت "اإلسرائيلي"
  .1967 وبين االعتراف باحتاللها بعد عام 1949إليه حدودها باتفاقيات الهدنة عام 

لواليات المتحدة التي تم تبني مبادرة السالم العربية وهو فصل كان وما زال يقتضي سحبه عربياً ليشمل ا
استرضاء لها في المقام األول، أمال في أن يشجعها هذا االسترضاء على الفصل بين مصالحها الحيوية 

، لتتخلى عن انحيازها "اإلسرائيلي"في الوطن العربي الكبير ومحيطه الشرق أوسطي وبين مصالح ربيبها 
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يؤهلها لدور وساطة نزيهة " اإلسرائيلي" وتتخذ موقفاً محايداً في الصراع العربي  السافر لدولة االحتالل
  .فيه

لكن كل الدالئل تؤكد أن واشنطن فشلت حتى اآلن في االستجابة للرسالة العربية الواضحة كالشمس، غير 
ياسة عربية أن هذا الفشل عربي بقدر ما هو أمريكي، فمبادرة السالم العربية كانت وما زالت تقتضي س

تتناقض تماماً مع سياسة االسترضاء العربي حد االستسالم المطلق لكل مبادرة واقتراح وبادرة أمريكية 
لحل الصراع، وكانت وما زالت تقتضي سياسة عربية تخدم هذه المبادرة بتحويل اإلجماع العربي على 

وبين ضمان أمن احتاللها إلى " اإلسرائيلي"ضرورة الفصل بين الضمان األمريكي ألمن دولة االحتالل 
  .للصراع" سلمي"شرط عربي مسبق للقبول بأي دور أمريكي للوساطة في حل 

غير أن اشتراطاً عربياً كهذا يقتضي قرارا استراتيجيا ال يستطيع اتخاذه إال قادة تاريخيون، وقد دفع 
ت كهذه، لكن موقفاً عربياً مستقالً جمال عبد الناصر ثمناً وطنياً وعربياً باهظاً توج باستشهاده في محاوال

موحداً ذا إرادة سياسية حرة كفيل بالتعويض عن غياب القيادات التاريخية، وهذا هو االمتحان التاريخي 
للقادة العرب اليوم، وهذا هو المحك الفيصل للحكم على القمة العربية المقبلة في ليبيا بالفشل أو النجاح 

 مواتية، وإال فإن هذه القمة ستمر كحدث عابر كسابقاتها، حتى لو حملت في التقاط لحظة تاريخية راهنة
هذه القمة اسم القدس، كما طالبت الرئاسة الفلسطينية، ألن القدس في حالها الراهن تستدعي قمة عربية 
وإسالمية طارئة وعاجلة ال قمة دورية عادية، اللهم إال إذا ارتفعت هذه األخيرة إلى مستوى الخطر 

  .راتيجي التاريخي الذي يهدد القدس والعرب والمسلمين كافةاالست
مخيرة اآلن بين استرضاء راعيها األمريكي وبين انفراط عقد " اإلسرائيلي"إن حكومة دولة االحتالل 

ائتالفها الحاكم وقد اختارت حتى اآلن الخيار الثاني، لتضع إدارة أوباما في خانة اإلدارة األمريكية األكثر 
مامها بين كل اإلدارات التي سبقتها، بينما اختار العرب في معظمهم االستمرار في سيساساتهم تراجعا أ

متتالية إلثبات حسن النية " أوراقا"التقليدية الساعية إلى استرضاء الواليات المتحدة بكل السبل، بمنحها 
حثات تقارب تقود إلى والصداقة تجاهها، وكان أحدث هذه األوراق منح مباركتهم القتراحها إطالق مبا

السابقة نفسها التي قادت " اإلسرائيلية"بشروطها األمريكية  " اإلسرائيلية"استئناف المفاوضات الفلسطينية  
إلى فشلها بعد عقدين من الزمن من انطالقها، بدال من تعظيم الخطر الذي تستشعره على مصالحها 

مي والباهت الراهن إلى موقف إيجابي قاطع بعدم بتحويل عدم التعاون العربي السلبي والمتردد والموس
التعاون االستراتيجي طالما لم تستجب واشنطن للرسالة العربية الجماعية الواضحة كالشمس، وكل 
الدالئل تشير إلى أنها في غير وارد االستجابة لها في أي مدى منظور، لكن في الحالتين فإن هذه هي 

استراتيجيين عرباً يلتقطونها، وانعقاد القمة العربية هو المناسبة المالئمة اللحظة التاريخية التي تنتظر قادة 
  .اللتقاطها، إذا توفرت اإلرادة

في الوطن العربي ومحيطه متطابقة " اإلسرائيلية"استراتيجياً، كانت وما زالت المصالح الحيوية األمريكية 
نائي تخدم فيه دولة االحتالل وسوف تظل كذلك إلى أمد غير منظور أساسا لتحالف استراتيجي ث

االستراتيجية اإلقليمية األمريكية مرة كقاعدة لها وأخرى كعصا إقليمية لها مقابل حماية " اإلسرائيلي"
  .الواليات المتحدة ألمنها وتعزيزها له ليكون متفوقا نوعا وكما على كل محيطه العربي واإلسالمي

، وكثيراً ما اختلفت، لكنها اليوم تتصادم، أو تكاد، في الظاهر أما تكتيكياً فكثيراً ما تباينت هذه المصالح
فالكلب األمريكي قد تعب من تحريك "حول االستعمار االستيطاني اليهودي المستشري في القدس المحتلة، 

يوم الخميس الماضي، ولذلك، " اإلسرائيلية"، كما كتب أمير أورين في هآرتس "له" اإلسرائيلي"ذنبه 
رص الجانبين العلني والرسمي على احتواء هذا االختالف، فإن رئيس الوزراء وبالرغم من ح

، بنيامين نتنياهو الذي زار، واشنطن لمخاطبة المؤتمر السنوي للوبي الصهيوني اليهودي "اإلسرائيلي"
ل ، لن يحظى باستقبال الرئيس باراك أوباما له، بحجة أن هذا األخير لن يكون في عاصمة بالده، ب"إيباك"

أثناء زيارته " اإلسرائيلية"توقيت إعالن القرارات االستيطانية " دان"سيلتقي نائبه جوزف بايدن، الذي 
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" إيباك"األخيرة لدولة االحتالل، ويلتقي كذلك وزيرة الخارجية هيالري كلينتون، التي خاطبت مؤتمر 
  .بدورها

ة القوات المسلحة في مجلس شيوخ في السادس عشر من الشهر الجاري، وفي جلسة استماع له أمام لجن
األعمال "الكونجرس األمريكي، قال قائد القيادة الوسطى األمريكية الجنرال بترايوس في بيان مكتوب إن 

وبين بعض جيرانها تطرح تحديات واضحة لقدرتنا على خدمة مصالحنا " إسرائيل"العدائية المستمرة بين 
لها تأثير ضخم في اإلطار االستراتيجي "الفلسطينية "  رائيليةاإلس"، وإن التوترات "في منطقة مسؤوليتنا

عملية "، ولذلك أعرب عن دعمه لجهود إدارة أوباما لتحريك "الذي نعمل فيه في منطقة القيادة الوسطى
التي يحول إصرار نتنياهو على تهويد القدس دون تحريكها، وشجب " اإلسرائيلية"الفلسطينية  " السالم

مع الفلسطينيين والسوريين بسبب النتائج السلبية الناجمة عن " إسرائيل" في حل صراع عدم إحراز تقدم
ذلك مثل ضعف االستعداد العربي لتوثيق التعاون مع األمريكيين، وإضعاف األنظمة المعتدلة المهيأة لمثل 

د، أحد كبار وكان ديفيد أكسيلرو. هذا التعاون، وزيادة قدرة إيران على زعزعة االستقرار في المنطقة
قد ربط بوضوح بين أمن الواليات " إيه بي سي"مستشاري أوباما قبل يومين، في مقابلة له مع شبكة 

  ".اإلسرائيلي"المتحدة وحل الصراع العربي  
  25/3/2010الخليج، 

  
  !ما بعد تهويد القدس؟ .62

  عريب الرنتاوي
ما قد يكون ، مع أن المعطيات علـى         باعتبار  " تهويد القدس "يحذر القادة العرب والفلسطينيون من خطر       

األرض ، تشير إلى أن المدينة المقدسة ، أولى القبلتين وثالث الحـرمين الـشريفين ، عاصـمة الدولـة            
بالفعل ، وهي تلج اآلن عتبات مرحلة ما بعد التهويد ، وتأخذ يوما بعـد               " تهودت"الفلسطينية العتيدة ، قد     
  . للدولة العبرية"عاصمة موحدة"آخر ، شكلها النهائي كـ

يتحول العرب الفلسطينيون إلى أقلية في مدينتهم ، فالمستوطنون ألحياء ومناطق وقرى محـسوبة علـى                
القدس الشرقية وتتبع لها إداريا ، ال يقل عددهم عن الربع مليون مستوطن ، في حين بالكاد يبلـغ عـدد                     

، ويرزحون تحـت نيـر      " معازل"و" اتجيتو"سكان المدينة األصليين المائتي ألف مواطن ، يعيشون في          
التهديد األمني واالقتصادي المعيشي ، وتضيق بهم بيوتهم فـي ظـل امتنـاع اإلدارة االحتالليـة عـن               
الترخيص لهم ببناء وحدات سكنية تستوعب نموهم الطبيعي ، بل ولجوئها إلـى تـشريدهم وتهجيـرهم                 

  .تهم بأيديهم وعلى نفق- غير المرخصة -ودفعهم لهدم منازلهم 
  : سارت على محاور أربعة1967حرب التطويق االستيطانية التي شُنّت على المدينة منذ احتاللها عام 

 المقدس ، والثـاني ويهـدف   -األول ، ويهدف إلى تطويق البلدة البلدة القديمة والكيلومتر المربع الذهبي     
ود البلديـة للمدينـة ، والثالـث        إلى تهويد األحياء العربية ومحاصرتها بالبؤر والمستوطنات داخل الحد        

ويهدف إلى إذابة وتهديم القرى العربية المجاورة للمدينة وبناء مستوطنات كبرى على أنقاضـها وعلـى                
حساب أراضيها ، والرابع ويهدف إلى تقطيع أية صلة بين القدس ورام اهللا والقدس وبيت لحم ، مقابـل                   

  ".داخل الخط األخضر"ربط المدينة بالمستوطنات المحيطة بها وبمناطق 
ترتب على هذه السياسة ، تهجير ألوف العائالت المقدسية ومصادرة عشرات ألوف الدونمات ، وتوسـيع      
القدس الكبرى لتلتهم ما يعادل ربع الضفة الغربية ، ناهيك بالطبع عن تكثيف عمليات البناء وشق الطرق                 

الفلسطينيين من إشغالها ، وبناء سـكك       االستيطانية وتخصيص مناطق كحدائق ومحميات لمنع أصحابها        
  ".مؤسسات النفع العام"حديدية فضال عن التوسع في بناء ما يسمى 

أما عن المقدسات اإلسالمية والمسيحية في المدينة ، فحدث وال حرج ، فـاالحتالل اإلسـرائيلي دشـن                  
قة إلى جانـب المـسجد      عصره بإشعال الحرائق وتدنيس المقدسات ، وها هو يتوجه ببناء الكنس العمال           
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األقصى وقبة الصخرة ، فضال عن عشرات المشاريع المضمرة والمعلنة ، قيد اإلنشاء والمرسومة على               
الخرائط ، والتي ستجعل من المستحيل بعد إتمامها ، على زائر القدس أن يتعرف على هويتها الفلسطينية                 

  .والعربية واإلسالمية والمسيحية
، وهو شوكة تفكـر إسـرائيل فـي         " يهودية العاصمة "قصى كشوكة في حلق     لم يبق في القدس سوى األ     

فإن تقرر إتمام األمر بضربة     : انتزاعها بال شك ، وبأي ثمن ، وربما يتم ذلك دفعة واحدة أو على دفعتين              
واحدة ، فإن هزة أرضية تحدث قضاء وقدرا ، أو بفعل فاعل ، كفيلة بتسجيل الجريمة ضـد مجهـول ،             

جازها على دفعتين ، فإن سيناريو الحرم اإلبراهيمي الشريف هو أكثر السيناريوهات ترجيحا             وإن تقرر إن  
، واحدة للمسلمين والثانية لليهود ، توطئة إلدراج األقصى كما          " غرفتين"، كأن يجري تقسيم المسجد إلى       

  . اليهودي- الديني-الحرم اإلبراهيمي على الئحة التراث اإلنساني
:  إطار القدس الكبرى والموحدة ، تتجه الحتالل مكانة يافا الراهنة إلى جانب تل أبيب              القدس الشرقية في  

إلى جانـب المدينـة اليهوديـة العـصرية         " ال حضاريتنا "حي مهمل ينهض شاهدا على فقرنا وتخلفنا و       
واليهوديه ، ومثلما تحولت يافا من عروس متوجة للشاطئ الشرقي للبحر المتوسط إلـى مكـب نفايـات        

مخدرات وعصابات إجرام ، فإن القدس الشرقية مرشحة لالطالع بدور مماثل ما لم يحدث ما ليس في                 و
ـ           على أحيائها ومعالمها العربية واإلسـالمية      " التحسر"الحسبان ، وقد ال يمضي وقت طويل قبل أن نبدأ ب

جد يافـا ومقاهيهـا     والمسيحية ، مثلما نتحسر هذه األيام على أحياء العجمي والمنشية وأبو كبير ومـسا             
  .وبحرها وصاالت السينما الريادية فيها

القدس دخلت فعليا عصر التهويد والعاصمة األبدية الموحدة ، وكفى لغطاً منافقا عـن الحـرص علـى                  
عروبتها وإسالميتها ، ففي الصيف ضيعنا اللبن ، والمطلوب اآلن أن نرفع شعار استعادة عروبة القـدس    

، وفي هذا السياق ينطبق على العاصمة ما ينطق على الوطن الـرازح بمجملـه               وإسالميتها ومسيحيتها   
  .تحت االحتالل ، وبانتظار أن نمحو آثار القدم الهمجية

  25/3/2010الدستور، األردن، 
  

  القيادة تحت تأثير الكحول في القدس  .63
  توماس فريدمان

الح الواليـات المتحـدة فـي       فنائب الرئيس مدافع ال يعرف التعب عن مـص        . أنا معجب بجوزف بايدن   
إنه في رحلته األخيرة إلسرائيل ، عندما أشعرته حكومة بنيـامين نتنيـاهو             : لذا يؤسفني القول  . الخارج

بالفشل ، بإعالنها خطط استيطان جديدة في القدس الشرقية المتنازع عليها ، أضاع نائب الرئيس الفرصة                
ة إلى الطائرة الرئاسية ، ويحلق عائـدا إلـى أرض           كان عليه ان يعود بسرع    : إلرسال إشارة عامة قوية   

رسـالة مـن أميركـا إلـى الحكومـة          : "الوطن بعد أن يترك خلفه المالحظة التالية وقد دونت بسرعة         
واآلن ، أنتم تقـودون تحـت       . األصدقاء ال يسمحون ألصدقائهم بالقيادة تحت تأثير الكحول       : اإلسرائيلية

اعتكم إحراج حليفكم الوحيد الحقيقي فـي العـالم ، لتلبيـة بعـض              هل تعتقدون أن باستط   . تأثير الكحول 
اتصلوا بنا عندما تكونون    . االحتياجات السياسية الداخلية ، دون عواقب؟ لقد خسرتم الصلة كليا مع الواقع           

  ". نحن بحاجة إلى التركيز على بناء بلدنا. جادين
ال ، ما قام به اإلسرائيليون عزف بشكل صحيح         أو. أعتقد أن هذا األمر قد يبعث برسالة مفيدة جدا لسببين         

إلى أي حد يتحلى هؤالء الرجال بالقوة؟       : على وتر السؤال الذي يسأله الكثير من الناس عن فريق أوباما          
 هو أن   - دون أن ننسى الكونغرس      -إن آخر ما يحتاج إليه الرئيس ، في وقت يواجه فيه إيران والصين              

  . تمادا عليها يمكن ان تهددها بوقاحةيبدو أن أكثر حلفاء أميركا اع
فمواصلة بناء المستعمرات في الضفة الغربية ، وحتـى         . وثانيا ، أن ْإسرائيل بحاجة إلى دعوة لالستيقاظ       

كان الرئيس ياسر عرفات قـد قبـل أن         . المساكن في القدس الشرقية المتنازع عليها ، هو جنون محض         
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 اإلسرائيلية في أي اتفاق سالم قد يجعل األجزاء العربية من           تكون الضواحي اليهودية هناك تحت السيادة     
التوسع اإلستيطاني اإلسرائيلي المخطط له اآلن يثير أسئلة عمـا إذا           . القدس الشرقية العاصمة الفلسطينية   

 مـشكلة   -كانت إسرائيل مستعدة أصال لمنح عاصمة فلسطينية في األحياء العربية من القدس الـشرقية               
  . كبيرة
إذا أرادت أن تبقى دولة ديمقراطيـة       . ستحوذت إسرائيل أصال على أجزاء وفيرة من الضفة الغربية        لقد ا 

يهودية ، فأولويتها الوحيدة اآلن يجب أن تكون عقد اتفاق مع الفلسطينيين يمكن أن يسمح بمبادلة مبـاني                  
 إسرائيل للفلسطينيين ،    المستعمرات تلك في الضفة الغربية التي يحتلها اليهود بكم مساو من األراضي من            

  .  النتهاء النزاع- االقتصادية واألمنية -ومن ثم جني الفوائد 
على مدى تسعة أشهر حتى اآلن ، كان المبعـوث          . لسوء الحظ ، لم يكن هذا ما حدث األسبوع الماضي         

ن األميركي الخاص للشرق األوسط ، جورج ميتشل ، يحاول العثور على طريقة لللتوصل إلى أي نوع م                
الفلسطينيون ال يثقون بنتنياهو ، ولدى نتنيـاهو شـكوك          . محادثات السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين    

  . جدية حول ما يمكن للقيادة الفلسطينية المنقسمة تقديمه
" المحادثات غير المباشرة  "ومع ذلك ، كان ميتشل في النهاية قادرا على إقناع كال الطرفين بالموافقة على               

 30 يجلس الفلسطينيون في رام اهللا واإلسرائيليون في القدس ويقوم ميتشل بجـوالت تـستغرق                 بحيث -
  . بعد عقد من المحادثات المباشرة ، إلى هذا الحد تدهورت األمور. دقيقة بينهم

إذا جعلت أميركا المحادثات تسير ، لن يكـون هنـاك           : عقد مساعدو ميتشل ونتنياهو اتفاقا غير رسمي      
يقـول  . البناء في القدس الشرقية ، وال أي شيء يحرج الفلسطينيين ويجبرهم على المغادرة            إعالنات عن   

  . إن نتنياهو قد وافق ، لكنه أوضح أنه ال يستطيع التعهد بأي شيء علنا: المسؤولون األميركيون
 إذن ماذا حدث؟ وصل بايدن في اليوم التالي لبدء المحادثات غير المباشرة وصـدر بيـان عـن وزارة                  

 وحدة اسـتيطانية جديـدة فـي        1600الداخلية اإلسرائيلية بأن إسرائيل قد صادقت للتو على خطط لبناء           
  . القدس الشرقية العربية

يبدو التحرك جـزءا مـن      . ربما يكون األمر صحيحا من منظور ضيق      . إنه فوجئ باألمر  : قال نتنياهو 
السفارديم من الحزب الديني شاس ، على من        منافسة بين إثنين من وزارء نتنياهو من الجناح اليميني من           

وهذا مقياس إلى أي    . يستطيع أن يكون البطل الكبير في بناء المنازل لليهود السفارديم في القدس الشرقية            
حد تعتبر إسرائيل أن دعمنا مضمون وكيف أن اليمين اإلسرائيلي المتدين ال يدرك أبدا احتياجات أميركا                

  . االستراتيجية
ما تقومون به هنـا يقـوض       " كان أخبر محاوريه اإلسرائيليين بأن       -صديق الحقيقي إلسرائيل     ال -بايدن  

وهذا يعرضنا للخطر ويعـرض الـسالم       . أمن جنودنا الذين يقاتلون في العراق ، وأفغانستان والباكستان        
  ". اإلقليمي للخطر

 فقط رئيس وزراء من الجناح      :هذا الشجار برمته يحول انظارنا أيضا عن احتماالت النجاح لهذه اللحظة          
اليمني ، مثل نتنياهو ، يمكنه ابرام صفقة بخصوص الضفة الغربية ، فسياسات نتنياهو الفعلية سـاعدت                 
الفلسطينيين على النمو باقتصادهم ووضعت أسسا إلعادة بناء قوات األمن الخاصة بهم ، والتي تعمل مع                

ينيون ، محمود عباس وسالم فياض ، صادقان وجـادان          الجيش اإلسرائيلي لمنع اإلرهاب ، القادة الفلسط      
في العمل للتوصل لحل بقدر أي شخص تأمل إسرائيل بالعثور عليه ، وقد أوقفت حماس هجماتها علـى                  
إسرائيل من غزة ، ومع قلق العرب السنة من تهديد إيران ، فإن رغبتهم بالعمل مع إسرائيل لم تكن قوية                    

  . زل إيران هي سحب كرت النزاع الفلسطيني من يد طهرانكما هي اآلن ، وأفضل طريقة لع
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يحتـاج القائـد    .  إذا اختـار نتنيـاهو أن يغتنمهـا        -ربما يكون لدينا فرصة حقيقية هنا       : خالصة القول 
  . اإلسرائيلي ألن يقرر ما إذا كان يريد أن يصنع التاريخ أو أن يكون مرة أخرى هامشيا فيه
  "نيويورك تايمز"

  25/3/2010ردن، الدستور، األ
  

  :كاريكاتير .64
  

  
25/3/2010           الشرق، قطر،   

    


